
JUSTYNA Z ŁUKASZEM
W BLASKU CIEPŁYCH NEONÓW

N eony niemal w progu witają
gości wchodzących do naj-
mniejszej części przedpoko-

ju, by w centralnym punkcie prze-
istoczyć się wpotężny wzór biegną-
cy przy suficie przez przedpokój
i zakręcający na końcu salonu. Do-
pełnieniem całości są neony pod-
świetlające obrazy we wnękach
ścian i wzory pnące się po suficie
sypialni. W przypadku sypialni
wzór neonu nawiązuje do wzoru
pościeli. 

– To oczywiście nie koniec zaba-
wy światłem, bo przed nami remont
łazienki i tam też wykorzystamy
neony – mówi Łukasz Frankowski,
który na co dzień jest współwłaści-

cielem firmy produkującej... neo-
ny. – Myśleliśmy o różnych kolo-
rach, bo technika pozwala przecież
na uzyskanie niemal wszystkich
barw, ale kolorowe neony wmiesz-
kaniu mogą być męczące dla oczu.
Dlatego zdecydowaliśmy się na bia-
łe światło zarówno ciepłe, jak i zim-
ne. 

67-metrowe mieszkanie, do któ-
rego Justyna zŁukaszem wprowa-
dzili się w2005 roku, zostało przez
nich przebudowane. 

– Zlikwidowaliśmy drzwi iwybu-
rzyliśmy część ściany pomiędzy

przedpokojem a największym po-
kojem – mówią. – Dzięki temu uzy-
skaliśmy sporo wolnej przestrze-
ni. Obniżyliśmy część sufitu, któ-
ry biegnie w kształcie łezki i na
nim znalazł się główny neon. Aby
go zamontować musieliśmy wyko-
nać szablon sufitu w skali 1: 1, by
dokładnie pozaznaczać miejsca na
otwory montażowe, kable itp. Na-
leży pamiętać,
że jeśli chce
się zamonto-
wać neony
wdomu, trze-
ba o tym po-
myśleć przed
remontem.

W przeciw-
nym razie na
suficie i ścia-
nach będzie
widać mało
estetyczne
okablowanie. 

W przej-
ściu pomię-
dzy przedpokojem, pokojem „pra-
cy” i garderobą pani Justyna wy-
myśliła szklane półki... podświe-

tlone niebieskimi dio-
dami LED. Diody włą-
czają się wtedy, gdy

ktoś obok nich przechodzi (świa-
tełka uruchamiane są dzięki
czujnikowi ruchu). W tej nie-
wielkiej części mieszkania go-
spodarze wymyślili jeszcze, by
na suficie zamontować lustro.
Dzięki temu miniprzedpokój zy-
skał ogromną przestrzeń. 

Bardzo ciekawie prezentuje
się również ściana w salonie,
która została przesunięta do
wnętrza pokoju o około 10 cm.
To pozwoliło na stworzenie
trzechkwadratowych otworów,
wktórych znajdują się podświe-
tlone neonami obrazki. 

Neony można zamontować
w każdym mieszkaniu.

Koszt metra bieżącego (łącz-
nie zmontażem) wynosi od 200
zł do 300 zł.                                (TJ) 

FOT. PIOTR KOSTRZEWSKI

Jedni montują je wcelach reklamowych
na bankach, sklepach, firmach.
Inni podświetlają nimi samochody, 
wnętrza pubów, restauracji czy dyskotek.
Tymczasem Justyna i Łukasz postanowili
wykorzystać neony do rozświetlenia 
swojego 67-metrowego mieszkania
na łódzkim Żubardziu. 

Przesunięcie ściany o 10 cm pozwoliło na stworzenie 
podświetlanej galerii . x   

f  Potężny neon pnie się przy suficie
i z przedpokoju skręca w prawo do salonu.

Niebieskie podświetlenie półek
w przedpokoju
to pomysł
pani
Justyny.  x

W rozświetlonym mieszkaniu razem 
z Justyną i Łukaszem mieszkają dwa kociaki. g  x

Lustro na suficie? Czemu nie!  f

Wszystkich, którzy kochają swoje domy, prosimy o telefonpod numer 0-502 626 698.Będzie nam niezmiernie miłopokazać i opisać w dodatku„W domu i ogrodzie” 
wnętrza waszych mieszkań lub pojedynczych pokoi, kuchni czy łazienki. Na zgłoszenia
czekamy codziennie 
(od poniedziałku do piątku).

POCHWALCIE SIĘ!

MIESZKANIE
PEŁNE ŚWIATŁA


