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Dlaczego mogą Państwo potrzebować tego poradnika? 

 

Żyrandol jest jak biżuteria dla wnętrza. Ma nie tylko oświetlać pomieszczenie, ale 

i je zdobić. Nawet wyłączony żyrandol, jeśli jest dobrze dobrany, stanowi 

centralny punkt wnętrza, przyciąga uwagę i określa Państwa styl. Jest także 

dziełem sztuki, którego podziwianie to nieustająca przyjemność! Poczują Państwo 

dumę za każdym razem, gdy Państwo na niego spojrzą lub kiedy będą Państwo 

słuchać komplementów na temat wystroju wnętrza. 

 

Osiągnięcie takiego efektu wymaga obiektywnego rozważenia kilku kwestii. 

 

Najważniejsze czynniki wystroju wnętrz  

 

Istnieją trzy czynniki, które powinny zostać obiektywnie rozważone podczas prac 

nad wystrojem wnętrza: 

 

- Styl 

- Rozmiar 

- Kolor 
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Jak wybrać właściwy styl 

 

Istnieje mnóstwo styli do wyboru, tak tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Prosimy 

wypróbować Smart Search - naszą Sprytną Wyszukiwarkę i przejrzeć 

żyrandole w konkretnych stylach. To powinno pozwolić Państwu zorientować się w 

istniejących grupach oraz sprecyzować własne upodobania. 

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że granica pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi 

wzorami może być bardzo cienka. Jak zaklasyfikować tradycyjny żyrandol w 

nowoczesnym kolorze? Lub uroczo uproszczone wzornictwo w stylu art déco, 

które ma niemal sto lat? Niektóre najbardziej fascynujące okazy są niezwykle 

zmyślnym połączeniem styli. Proponujemy odprężyć się, otworzyć umysł i cieszyć 

się szerokim wyborem żyrandoli, które mają Państwo okazję oglądać w witrynie 

Murano-Lite siedząc wygodnie we własnym domu, w dowolnym tempie i w 

odpowiadającym Państwu czasie. 

 

Zdecydowanie najłatwiej jest dokonać wyboru żyrandola, który dokładnie pasuje 

stylistycznie do Państwa wnętrza. Bardzo nowoczesny żyrandol do wnętrza bardzo 

nowoczesnego, tradycyjny do tradycyjnego, żyrandol w stylu fusion do fusion: 

 

 
 

 

 

Jednak nie ma potrzeby trzymać się sztywno tej zasady. W gruncie rzeczy wiele 

wnętrz jest urządzonych w eklektycznie wyrafinowany sposób. Tradycyjnie 

umeblowane pomieszczenie może świetnie prezentować się w zestawieniu z 

nowoczesnym żyrandolem lub żyrandolem w stylu fusion: 
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Podobnie bardzo proste nowoczesne wnętrze może ogromnie zyskać w 

towarzystwie prześwietnej tradycyjnej piękności: 

 

 
 

 

 

Kiedy będą już Państwo mieli wyobrażenie, jakiego rodzaju żyrandole mogą 

sprawdzić się w Państwa wnętrzu, dlaczego nie wybrać trzech z nich, by używając 

LiteView - naszego wyjątkowego Narzędzia Wizualizującego zobaczyć jak 

konkretnie będą wyglądały? Będą Państwo zaskoczeni, jak łatwo jest to narzędzie 

obsłużyć. Wystarczy przesłać zdjęcie swojego pomieszczenia do naszej witryny i 

wybrać do trzech żyrandoli z naszej oferty, a my przygotujemy symulacje w ciągu 

kilku dni, bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań. 

 

Jak wybrać właściwy rozmiar 

 

Osiągnięcie harmonijnego efektu i uniknięcie dominacji żyrandola w 

pomieszczeniu wymaga odpowiedniego rozmiaru. Rozmiar żyrandola należy 

ocenić według: jego średnicy, jego wysokości oraz ilości ramion. 

 

Średnica 

 

Dekoratorzy wnętrz stosują wzór pozwalający obliczyć właściwą średnicę 

żyrandola. Jest on oparty na wymiarach pomieszczenia w metrach: 

 

(szerokość pomieszczenia w metrach + długość pomieszczenia w metrach) x 10 = 

średnica żyrandola w centymetrach 

 

Na przykład w pomieszczeniu o szerokości 4m i szerokości 6m, powinien być 

zawieszony żyrandol o średnicy 100cm: 

 

(4+6)x10= 100 

 

Wysokość 

 

Wysokość żyrandola powinna być uzależniona od wysokości pomieszczenia oraz 

jego w nim pozycji. Stosuje się następujący wzór: 

 

wysokość pomieszczenia w centymetrach / 4 = wysokość żyrandola w 

centymetrach 
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Na przykład w pokoju, który ma 400cm wysokości (4 metry), powinien wisieć 

żyrandol nie niższy niż 100cm: 

 

400 / 4 = 100 

 

Jeśli planują Państwo powiesić żyrandol w takim miejscu, w którym będzie można 

pod nim przechodzić, dolna część tego żyrandola nie powinna być niżej niż 190cm 

nad podłogą. Żyrandole, które mają zawisnąć nad stołem jadalnym zostaną 

omówione niżej, ale generalną zasadą jest w ich przypadku wybór żyrandola, 

który pozwoli zachować przynajmniej 80 cm odstępu między najniżej 

zawieszonymi elementami a powierzchnią stołu. 

 

Proszę pamietać, że są to tylko orientacyjne wskazówki. Aby osiągnąć prawdziwie 

spektakularny efekt, nierzadko instaluje się żyrandole o rozmiarach znacząco 

większych niżby to wynikało z podanych tu wzorów. Jest to godne polecenia gdy 

żyrandol ma zawisnąć w miejscu uniemożliwiającym przechodzenie pod nim, na 

przykład nad niskim stolikiem. 

 

Ilość ramion 

 

Ilość ramion żyrandola decyduje o jego zdolności oświetlania pomieszczeń. Im 

więcej ramion, tym wiecej żarówek – i tym jaśniejsze będzie Państwa wnętrze. 

 

W przypadku wielu żyrandoli maksymalna dopuszczalna moc żarówek to 40W, a 

nie należy przekraczać zaleceń producenta w tym względzie. Jeśli istnieją obawy, 

że całkowita ilość watów wybranego żyrandola mogłaby być za niska by 

odpowiednio oświetlić Państwa wnętrze, lepiej wybrać ten sam lub podobny model 

o większej ilości ramion. Zwłaszcza należy wziąć pod uwagę: 

 

 W jakim stopniu  żarówki są osłonięte. Żyrandol z materiałowymi kloszami 

oświetla pomieszczenie dużo słabiej niż żyrandol, w którym żarówki są 

zupełnie nieosłonięte. Im ciemniejszy kolor kloszy, tym bardziej pochłaniają 

one światło. Szklane dyfuzory (dekoracyjne elementy żyrandola otaczające 

żarówki) również różnią się co do stopnia, w jakim pochłaniają światło. 

Najciemniej wypadają żyrandole z dyfuzorami z zupełnie nieprzezroczystego 

szkła. Ale nawet wśród dyfuzorów z przezroczystego szkła będzie różnica w 

zależności od koloru: rubinowe szkło przepuści mniej światła niż delikatny, 

pastelowy kolor. 

 

 W jakim stopniu Państwa wnętrze pochłania światło. Ciemne kolory na 

ścianach i sufitach, powierzchnie matowe i fakturowane oraz ciemne drewno 

pochłaniają światło w dużo większym stopniu niż powierzchnie jasne, gładkie 

i polerowane. Biały kolor odbija aż 80% światła, podczas gdy ciemnoszary 

zaledwie 12%. 

 

Jeśli Państwa wnętrze ma wysoki wskaźnik pochłaniania światła, należy rozważyć 

żyrandol o rozmiarach większych niż wynikałoby to z podanych powyżej wzorów 

lub o większej ilości ramion. W takim pomieszczeniu zaleca się również 

zastosować dodatkowe źródła światła. 

 

 

Uwaga: największą pomyłką, jaką moga Państwo popełnić, to wybór zbyt małego 

żyrandola lub takiego, który nie ma odpowiedniej mocy. Taki błąd od razu rzuca 

sie w oczy. Natomiast jeśli żyrandol jest nieco większy niż wskazuje wzór, wciąż 

będzie wyglądać dobrze. Natężenie oświetlenia można ewentualnie dopasowywać 

stosując regulator światła. Dekoratorzy raczej więc sugerują obszerniejsze 

żyrandole w celu uniknięcia ryzyka montażu żyrandola zbyt małego. 
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Jak wybrać właściwy kolor 

 

Przez wyborem koloru należy się zastanowić, jaki efekt chcą Państwo osiągnąć. 

Czy żyrandol ma dyskretnie stopić się z kolorystyką wnętrza, czy też powinien 

stanowić mocny akcent? Do tradycyjnego wnętrza, zwłaszcza jeśli jest w nim 

wiele detali i faktur, mogliby Państwo rozważyć wybór żyrandola o delikatnych, 

półprzezroczystych barwach. Tradycyjny żyrandol z Murano będzie z takim 

wnętrzem pięknie współgrał właściwie bez względu na kolorystykę. 

 

Bardzo popularną techniką jest wybór żyrandola w drugim dominującym we 

wnętrzu kolorze. 

 

Jeśli Państwa wnętrze urządzone jest nowocześnie, mogą Państwo wziąć pod 

uwagę wyraziste kolory. Czyste, żywe barwy zawsze ze sobą współgrają. Im 

prostszy i oszczędniejszy jest wystrój wnętrza, tym silniejszy może być akcent 

kolorystyczny. 

 

Prawdopodobnie najłatwiej dopasowujące się do wnętrza a jednoczesnie 

najmodniejsze obecnie kolory szkła to bezbarwny przezroczysty, nieprzezroczysty 

czarny oraz nieprzezroczysty biały. 

 

Inne czynniki wystroju wnętrz 

 

Umiejscowienie w pomieszczeniu: centralne czy nie? 

 

Jeśli planujecie Państwo tylko jeden żyrandol do danego wnętrza, dobrze jest 

umieścić go w jak najbardziej centralnym jego punkcie. Istnieją przynajmniej trzy 

dobre powody do takiego wyboru:  

 

1. Ręcznie wykonany żyrandol jest dziełem sztuki, wobec czego powinien być 

dobrze wyeksponowany. Centralny punkt zawsze jest uważany za najbardziej 

znaczący i od razu przyciąga uwagę. 

2. Żyrandol powinien być głównym źródłem światła we wnętrzu i powinien 

oświetlać je jak najbardziej równomiernie. Temu zadaniu sprzyja centralna 

pozycja. 

3. Żyrandol to nie kolejny mebel. Podczas gdy meble stoją na podłodze, żyrandol 

jest jedynym (prawdopodobnie) elementem podwieszonym pod sufitem. Z 

tego powodu, jak również ze względu na jego symetryczną naturę, wymaga 

on centralnej lokalizacji: 
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Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, gdy żyrandol ma oświetlać stół lub 

zaznaczyć centralny punkt danego pomieszczenia, nawet jeśli nie jest to jego 

geometryczny środek. Można zawiesić żyrandol nad kompletem wypoczynkowym 

lub w przed kominkiem – ogólnie mówiąc tam, gdzie w danym wnętrzu 

chcielibyśmy skoncentrować życie towarzyskie: 

 

 
 

 

Kolejnym aspektem, który należy rozważyć przy wyborze pozycji żyrandola we 

wnętrzu, to lokalizacja okien. Piękne żyrandole wyglądają bardzo efektownie 

również oglądane z zewnątrz budynku! Aby osiągnąć lepszą widocznośc z 

zewnątrz można lekko naruszyć idealną symetrię wewnątrz. Jest to zwłaszcza 

zalecane w przypadku pomieszczeń, w których nie zasłania się okien, takich jak 

hole, atria oraz schody. Jeśli w Państwa domu jest okno nad drzwiami 

frontowymi, radzimy tak ustalić i wycentrować pozycję żyrandola, by idealnie 

prezentował się przez to okno: 

 

 
 

 

 

Jeśli we wnętrzu znajdują się podziały lub wnęki, do których światło żyrandola nie 

ma pełnego dostępu, warto posiłkować się dopasowanymi do żyrandola lampami 

ściennymi i podłogowymi. Stanowią one bardzo stylowy akcent: 
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Ilu żyrandoli potrzeba w jednym pomieszczeniu 

 

Jeden żyrandol będzie idealnym rozwiązaniem dla pomieszczenie o kształcie 

okrągłym, kwadratowym lub niemal kwadratowym. Jeśli pomieszczenie należy do 

długich i wąskich, a stosunek długości do szerokości przekracza 2:1, mogą 

Państwo rozważać zawieszenie więcej niż jednego żyrandola: 

 

 
 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe umieszczenie w długim i wąskim 

pomieszczeniu dwóch żyrandoli, warto rozważyć dwie opcje: wydłużoną lampę 

wiszącą albo tradycyjny żyrandol o kształcie owalnym. Ten drugi rodzaj 

oświetlenia jest bardzo rzadki, ale zawsze może zostać wykonany na zlecenie. W 

obu przypadkach bardzo polecane są dodatkowe lampy ścienne. 
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Inne źródła światła 

 

Zastosowania pasujących lamp naściennych, stojących oraz stołowych nie należy 

rozważać jedynie w kategoriach konieczności. Minęły już czasy, gdy w 

pomieszczeniu znajdowało się tylko jedno, wysoko położone źródło światła. 

Najlepsze oświetlenie wnętrz uzyskuje się poprzez zastosowanie wielu warstw 

światła, pochodzącego z różnych źródeł na różnych wysokościach.  

 

Stosując dodatkowe lampy i kinkiety stworzą Państwo najlepsze warunki 

oświetleniowe, wrażenie większej przestrzeni oraz bardziej intymną atmosferę bez 

dramatycznych cieni i ciemnych kątów. Pasujące produkty z tej samej rodziny 

uwydatnią też piękno i charakter wybranego przez Państwa żyrandola, podobnie 

jak każda prawdziwa gwiazda jest zawsze otoczona przez cały zespół: 

 

 

 

Sztuka dopasowywania żyrandoli 

 

Żyrandole wiszące w jednym pomieszczeniu powinny wyglądać dokładnie tak 

samo lub do siebie pasować. Identyczne żyrandole niewątpliwie mają klasę, a 

jednocześnie taki wybór jest zdecydowanie najłatwiejszy. 

 

Pasujące do siebie żyrandole mogą pochodzić z tej samej wytwórni i z tej samej 

rodziny produktów, z niewielkimi różnicami w projekcie. Oto kilka przykładów 

współgrających ze sobą żyrandoli: 

 

A. Jeden żyrandol z ramionami uniesionymi w górę, a drugi z opuszczonymi w 

dół. Pozostałe elementy jednakowe: 
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B. Jeden z żyrandoli nieco większy od drugiego. Takie rozwiązanie szczególnie 

dobrze wygląda, gdy mniejszy wisi nad stołem jadalnym, podczas gdy centralna 

pozycja przypada większemu. 

 

 

Przykładowo jeden żyrandol składa się z większej ilości poziomów niż drugi: 

 

      
 

 

 

Może być i tak, że dwa żyrandole to odmienne kompozycje takich samych 

elementów. Często bywa tak w przypadku nowoczesnych żyrandoli:   

 

 

 
 

 

 

Alternatywnie jeden żyrandol może być po prostu mniejszą lub krótszą wersją 

drugiego: 
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C. Identyczne żyrandole w odmiennych kolorach. Wygląda to dobrze tylko wtedy 

jeśli kolorystyka wnętrza to uzasadnia. Na przykład w pomieszczeniu 

zaaranżowanym głównie w bieli i czerni można by powiesić jeden czarny i jeden 

biały żyrandol. W podobnym wnętrzu z nielicznymi czerwonymi akcentami 

czerwony żyrandol też prezentowałby się dobrze, obok czarnego lub białego.  

 

Oto przykład całych żyrandoli w różnych kolorach: 

 

 
  

 

A oto przykład zastosowania różnych kolorów abażurów: 
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W przypadku bardzo wyróżniających się żyrandoli można by zmienić nawet więcej 

elementów, a wciąż byłoby jasne, że do siebie pasują: 

 

 
 

 

Sytuacje wyjątkowe: żyrandol nad stołem jadalnym 

 

Średnica żyrandola, który będzie wisiał nad stołem jadalnym nie powinna 

przekraczać szerokości stołu, a jednocześnie nie powinna być mniejsza niż połowa 

tej szerokości. W przypadku bardzo długiego stołu warto rozważyć zawieszenie 

raczej dwóch małych żyrandoli niż jednego dużego. Standardowo zostawia się 

przynajmniej 80 cm odległości pomiędzy najniżej zawieszonymi elementami 

żyrandola a powierzchnią stołu, tak żeby siedzący przy stole swobodnie się 

widzieli: 

 

 
 

 

Specjalne narzędzia dla Państwa wygody 

 

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik okazał się pomocny w wyborze żyrandola. 

Projektując witrynę intensywnie myśleliśmy nad sposobami ułatwienia Państwu 

wyboru. Wszak przejrzenie blisko dwóch tysięcy produktów z naszej oferty 

musiałoby zająć mnóstwo czasu. 

 

Usprawnieniu i ułatwieniu wyboru służą wymyślone przez nas dwa narzędzia, 

które czynią tę witrynę absolutnie wyjątkową na tle innych witryn oferujących 

żyrandole z Murano: 
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Smart Search - Sprytna Wyszukiwarka 

 

Znajdą Państwo to narzędzie na naszej stronie domowej oraz na stronach z 

katalogiem produktów. Prosimy o kliknięcie na „Sprytną Wyszukiwarkę” i 

następnie określenie zmiennych zgodnie z Państwa wymaganiami. Pozwoli to 

zawęzić listę produktów do tylko tych, które odpowiadają Państwa życzeniom. 

 

Doradzalibyśmy elastyczność w określaniu zmiennych. Może zakochają się 

Państwo w żyrandolu, który jest nieznacznie większy niż obliczone optimum!  

 

Podobnie sugerujemy, by wybór koloru nie był na początek mocno ograniczony. 

Prosimy dać sobie czas na eksperymentalne wybory. Mogą Państwo odkryć 

nowość, której istnienia Państwo nawet nie przeczuwali. 

 

LiteView - Narzędzie Wizualizujące 

 

To narzędzie umożliwi Państwu przesłanie cyfrowego zdjęcia wnętrza, do którego 

poszukują Państwo żyrandola oraz wybór trzech żyrandoli z naszej oferty. My 

zastosujemy nowoczesne oprogramowanie do obróbki fotografii w celu 

zwizualizowania, jak te trzy żyrandole prezentowałyby się w Państwa wnętrzu. 

Kiedy wizualizacje będą gotowe, zaprosimy Państwa do ściągnięcia ich z naszej 

witryny. Mogą Państwo wysłać te zdjęcia do przyjaciół, by zasięgnąć ich opinii co 

do Państwa wyborów. 

 

Nasi pomocni specjaliści z działu sprzedaży 

 

Prosimy nie zapominać, że oprócz narzędzi internetowych mamy do Państwa 

dyspozycji zespół specjalistów z działu sprzedaży. Mogą Państwo skontaktować 

się z nimi telefonicznie, przez skype, pocztą elektroniczną lub przez czat dostępny 

w naszej witrynie. Starannie dobraliśmy ich pod kątem doświadczenia w 

urządzaniu wnętrz. 

 

Prosimy bez wahania kontaktować się z nimi w sprawie jakichkolwiek nurtujących 

Państwa pytań. Jest naszym pragnieniem, by zakupy w naszym sklepie były dla 

Państwa czystą przyjemnością, a wybór żyrandola absolutnie doskonały! 

 

 

 

 

Z pozdrowieniami, 

 

Państwa oddany zespół 

 

 


