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Keittiön valaistus
Kodin hyvällä valaistuksella on erityisen tärkeä
rooli. Laadukas valaistus on riittävä määrä hyvälaatuista valoa ja valaisimia. Valon tulee olla
välkkymätön ja väriltään käyttötarkoitukseen
sopivaa. Valolla voi sisustaa, korostaa, tunnelmoida sekä piilottaa ja korostaa varjojen avulla.

HYVIN SUUNNITELTU
VALAISTUS LISÄÄ:
• Turvallisuutta
• Käyttömukavuutta
• Ergonomiaa
• Tunnelmaa

HUOMIOI KEITTIÖSSÄ:
• Yleisvalo
• Työtason valaistus
• Tunnelma
• Kaapin tai laatikoston
  sisävalaistus

Valaistusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
valon käyttötarkoitus, riittävyys ja muunneltavuus.
Valon määrään vaikuttaa valaisimien teho ja lukumäärä. Yleisin virhe on, että valoa käytetään liian
vähän ja sitä ei suunnitella riittävän huolellisesti
etukäteen. Muista myös miettiä johtojen ja virtalähteiden sijainti ja reitit kalusteissa.

LUKSI (lx) on valaistusvoimakkuuden yksikkö,
joka kuvaa kuinka paljon valoa valaisin pystyy antamaan
pinnalle. Yksi luksi on lm/m2 (lm, lumen = valomäärä). Mitä suurempi voimakkuus (lx) on, sitä paremmin se
soveltuu esim. keittiön työtason valaisuun. Valaistusvoimakkuuden suositus yleisvalaistuksessa on 100–200 lx,
liesitasolla 200-300 lx ja työtasolla 500-1000 lx.
KELVIN (K)

on värilämpötilan yksikkö
joka ilmaisee valon sävyn.
Mitä pienempi kelvinarvo, sitä keltaisempi väri.

IP-LUOKITUS

määrittelee valaisimen rungon tiiviyden käyttökohteen
mukaisesti erityisesti kosteissa tiloissa kuten kylpyhuone.

• Kylmä talvipäivä 10 000 K
• Päivänvalo 5 – 6000 K
• Neutraali valkoinen 4 000 K
• Lämmin valkoinen 3 200 K
• Hehkulampun valo 2 700 K

• IP-20
• IP-21
• IP-44
• IP-65

Kuivan tilan valo
Tippuvedenpitävä
Roiskevedenpitävä
Vedenpitävä
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LED-VALOT
LED-valot ovat erittäin turvallisia ja niillä on alhainen
energiankulutus. LED-valojenkäyttöikä on pitkä, jopa 50
000 h (70% valotehosta), esim. 8 tuntia päivässä käytettynä on kestoikä on jopa 17 vuotta. LED-valojen pieni
lämmön muodostus tekee niistä turvallisia ja ekologisia.

LOISTEPUTKIVALOT
Loisteputkivalot antavat hyvän ja yhtenäisen valon. Ne toimivat hyvin myös epäsuorassa valaistuksessa.
Esimerkkejä käyttökohteista:

• Työtason valo (yläkaapin pohjassa)
• Epäsuora valo (yläkaapin päällä)
• WC-tilassa peilin yläpuolella tai sivulla

Esimerkkejä käyttökohteista:

• Työtason valo (yläkaapin pohjassa)
• Epäsuora valo (yläkaappien takana)
• Tunnelmavalo (tason alapuolella)
• Yövalaistus, esim. kalusteiden sokkelissa

KEITTIÖN
PISTORASIAT
Älä unohda pistorasioilla
varustettuja valaisimia tai
erillisiä pistorasiapylväitä,
jotka voi asentaa työtasoon
tai yläkaappiin.

Ammattilaisemme ovat valmiina auttamaan keittiön
valaistukseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
OTA YHTEYTTÄ OMAAN KALUSTETUKKU-MYYMÄLÄÄSI!
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