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Kultura bivanja

Dizajn je območje brez meja. Zato naj le 
omenimo, da se kot materiali poleg kovine, 
stekla, keramike in lesa čedalje bolj uporabljajo 
različni napredni produkti, kot so umetne 
mase, karbonska in steklena vlakna in drugo. 

Ob vsem tem pa je še vedno najpomembnejši dejavnik kakovost 
svetlobe, ki jo daje žarnica, kar je seveda treba prilagoditi namenu, 
poudarjajo v podjetju Strle Svetila. 

Minimalizem vlada
Barvo in material notranjih svetil izberemo glede na preostalo 
opremo interiera, tako da dosežemo harmoničnost. Trenutno med 
materiali izstopajo velike količine stekla, kristala, blaga in umetnih 
mas. Slednje so odlične predvsem zato, ker omogočajo izvedbo 
svetil v veliko bolj organskih oblikah v primerjavi z drugimi 
materiali. Glede na obiske različnih sejmov v podjetju Strle Svetila 
pravijo, da med barvami prevladuje črno-bela kombinacija, zlato 
zamenjuje bronza, pri oblikah pa na eni strani še vedno najdemo 
veliko neobaroka, na drugi pa izčiščene linije in minimalizem. 

Ni vsak strokovnjak za vse
Pred nakupom svetil se je zelo priporočljivo posvetovati s 
strokovnjakom. Ne gre namreč samo za obliko, ki nam je bolj ali manj 
všeč in se bolj ali manj sklada s preostalo opremo. Poznati je treba 
kar nekaj tehničnih parametrov, ki so za ugodno svetlobno občutje 
v prostoru veliko pomembnejši. Ker je na trgu množica izdelkov in 
ker je za izbiro potrebnega kar nekaj tehničnega znanja, v podjetju 
Strle Svetila menijo, da kupec težko sam presodi kakovost svetil. Eno 
od meril je kakovost materialov, medtem ko je oblikovanje dodana 
vrednost. Julija Zornik Strle iz omenjenega podjetja zato priporoča, 
naj se kupec obrne na prodajalne svetil s svetovalci, kjer mu bodo 
posamezen artikel znali podrobneje predstaviti. Svetilo, ki se ga kupec 
odloči kupiti, ponavadi ni samo modna muha, ampak je tehnično-
oblikovni element prostorov, ki naj ima daljšo življenjsko dobo.

Dnevna soba in spalnica
Stoječa svetila v dnevni sobi lahko dajejo delovno svetlobo, 
lahko so bralna svetila ob sedežih, lahko prevzamejo funkcijo 
zagotavljanja razpršene svetlobe za celoten prostor, ali pa kot 
samostojen svetlobni objekt ustvarijo samo del atmosfere. 
V spalnici je prvotna in najpomembnejša izbira bralnih svetil 
ob postelji, ta pa naj bodo vedno kombinirana še s postavitvijo 
atmosferske luči. Ne pozabimo tudi na stropno generalno luč ali 
usmerjeno svetilo, če je v spalnici tudi garderobna omara.

Kako je pri nas svetlo!
Dnevi so vse krajši, zunaj je vse hladneje. Tako se počasi spet zapiramo v svoja topla in svetla 
stanovanja. Seveda, če smo prej poskrbeli za primerno razporeditev in moč svetil. Kar pa se 
tiče modnih smernic, povejmo, da teh že dolgo ni mogoče enoznačno opredeliti. 

Svetlobe ni nikoli preveč
Sicer pa svetlobe v prostoru ni nikoli preveč. Zornik Strletova 
zagovarja več svetlobnih virov v vsakem prostoru. Hkrati pa ne 
smemo pozabiti, da so balkoni, terase in vrtovi enako pomembni 
prostori kot tisti v notranjosti. Tudi tu najprej vedno pomislimo 
na razporeditev svetil za dobro generalno osvetlitev, nato pa še na 
delovno in atmosfersko svetlobo.
Ne bo odveč ponoviti, da je osvetljevanje prostorov strokovna 
naloga. Tako kot arhitektura in oblikovanje interiera zahteva 
tudi oblikovanje svetlobe svoj profil znanja. Tega se včasih 
premalo zavedamo, na koncu pa dobimo rezultat, s katerim nismo 
zadovoljni. Osnovni izbor svetil je treba načrtovati že ob gradnji 
ali prenavljanju prostorov, saj svetil brez električne napeljave pač 
ni. Stoječa in namizna svetila pa so bolj dodatek oziroma dekor 
prostoru.  

V spalnici je prvotna in najpomembnejša 
izbira bralnih svetil ob postelji. 

Pri nakupu svetil je pomembno 
dobro svetovanje. 
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