
Спот для ванной решает распространенную проблему – отсутствие
естественного света. Часто в этой комнате нет окна. Задача равномерного
освещения без теней и бликов – одна из самых главных при обустройстве
ванной. Хороший свет поможет заниматься повседневными делами в
комфорте, взбодрит и повысить тонус организма.

Почему популярны споты для ванной комнаты

Эти светильники удобно устанавливать, они не загромождают пространство. Ни
одна часть полезной площади не будет потрачена зря. Модели накладывают на
потолок, плотно фиксируя на поверхности. Не будет никаких мешающих
выступов, длинных шнуров, которые не дают нормально передвигаться.
Обычно ванная комната имеет небольшую площадь, поэтому споты успешно
заменяют основной источник света. Они дают ровное, яркое освещение, не
напрягающее органы зрения.

Гибкий механизм отвечает за управление углом света. Плафоны спотов для
ванной комнаты вращают вокруг своей оси, как требуется, с учетом желаемых
акцентов – идеально для подсветки зоны зеркала. Сюда лучше подобрать
светильники-споты с нейтральным светом. Цветовая температура должна
находиться в диапазоне 4000-5500 К. Такой свет по характеристикам
напоминает естественный дневной. Это облегчает:

● уборку в ванной, стирку – видимость отличная, окружающие предметы
выглядят естественно;

● утренние сборы – вы сможете адекватно оценить внешний вид перед
выходом из дома;

● регулярные процедуры по уходу, бритье, укладку, нанесение макияжа –
споты в ванной передают оттенки без искажения.

Лаконичный дизайн моделей хорошо вписывается в ванную любого стиля. Есть
строгие хромированные светильники с плафонами правильных геометрических
форм разных цветов. Например, споты белые, черные, серые – универсальны,
удачно вписываются в минималистичные интерьеры, направления хай-тек и
лофт. Модели с благородным блеском позолоты украсят ванную поклонников
классики.

Как добиваются лучшего качества света

1. Энергоэффективные источники освещения. Большинство моделей
спотов в ванную комнату работает от светодиодов. Они расходуют
минимум электроэнергии, не перегреваются и обеспечивают самое
высокое качество освещения. Срок службы равен не один год, а
первоначальные рабочие характеристики сохраняются на весь период.



2. Защита от попадания влаги. Степень IP44 – необходимость, так как
рядом источник воды. Такой герметичный корпус убережет от короткого
замыкания. Этот свет не сломается из-за попадания водных брызг. Споты
в ванную комнату не ударят током пользователя.

3. Простые в уходе материалы. Они не теряют вид в условиях повышенной
влажности, на поверхности не увидите очаги коррозии. При изготовлении
спотов для ванной обычно используют металл, стекло.

У нас можно заказать такой спот для ванной с гарантией по хорошей цене. Для
вашего спокойствия мы подготовили подарок: профессиональная услуга
подбора освещения. Мы сделаем все возможное, чтобы вы получили лучший
свет для ваших требований. За помощь не надо платить.

Украинская версия

Спот для ванної вирішує поширену проблему – відсутність природного світла.
Часто в цій кімнаті немає вікна. Завдання рівномірного освітлення без тіней і
відблисків – одне з найголовніших при облаштуванні ванної. Хороше світло
допоможе займатися повсякденними справами в комфорті, підбадьорить і
підвищить тонус організму.

Чому популярні споти для ванної кімнати

Ці світильники зручно встановлювати, вони не захаращують простір. Жодна
частина корисної площі не буде витрачена даремно. Моделі накладають на
стелю, щільно фіксуючи на поверхні. Не буде ніяких виступів, що сильно
заважають, довгих шнурів, які не дають нормально пересуватися. Зазвичай
ванна кімната має невелику площу, тому споти успішно замінюють основне
джерело світла. Вони дають рівне, яскраве освітлення, що не напружує органи
зору.

Гнучкий механізм відповідає за управління кутом світла. Плафони спотів для
ванної кімнати обертають навколо своєї осі, як потрібно, з урахуванням бажаних
акцентів – ідеально для підсвітки зони дзеркала. Сюди краще підібрати
світильники-споти з нейтральним світлом. Колірна температура повинна
знаходитися в діапазоні 4000-5500 К. Таке світло за характеристиками нагадує
природне денне. Це полегшує:

● прибирання у ванній, прання – видимість відмінна, навколишні предмети
виглядають природно;

● ранкові збори – ви зможете адекватно оцінити зовнішній вигляд перед
виходом із дому;

● регулярні процедури по догляду, гоління, укладку, нанесення макіяжу –
споти в ванній передають відтінки без спотворення.



Лаконічний дизайн моделей добре вписується в ванну будь-якого стилю. Є
суворі хромовані світильники з плафонами правильних геометричних форм
різних кольорів. Наприклад, споти білі, чорні, сірі – універсальні, вдало
вписуються в мінімалістичні інтер'єри, напрямки хай-тек і лофт. Моделі з
благородним блиском позолоти прикрасять ванну шанувальників класики.

Як домагаються кращої якості світла

1. Енергоефективні джерела освітлення. Більшість моделей спотів у ванну
кімнату працює від світлодіодів. Вони витрачають мінімум електроенергії,
не перегріваються і забезпечують найвищу якість освітлення. Термін
служби дорівнює не один рік, а початкові робочі характеристики
зберігаються на весь період.

2. Захист від попадання вологи. Ступінь IP44 – необхідність, тому що поруч
джерело води. Такий герметичний корпус вбереже від короткого
замикання. Це світло не зламається через попадання водяних бризок.
Споти в ванну кімнату не вдарять струмом користувача.

3. Прості в догляді матеріали. Вони не втрачають вигляд в умовах
підвищеної вологості, на поверхні не побачите осередки корозії. При
виготовленні спотів для ванної зазвичай використовують метал, скло.

У нас можна замовити такий спот для ванної з гарантією за хорошою ціною. Для
вашого спокою ми підготували подарунок: професійна послуга підбору
освітлення. Ми зробимо все можливе, щоб ви отримали краще світло для ваших
вимог. За допомогу не треба платити.


