
V letních měsících se terasa 
stává centrem stráveného času 
s rodinou a přáteli, místem pro 
venkovní oslavy i místem pro 
relaxaci.  
TexT: michaela slavínská

Dlouhý večer na terase
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Zaostřeno na

Dekorativní osvětlení nám umožňuje prodloužit 
si čas strávený na venkovním posezení až do pozd-
ních večerních hodin. Prozradíme vám pár tipů, jak 
si dekorativně nasvítit okolí terasy a vytvořit si tak 
příjemnou večerní atmosféru. 

Na stěnu, nebo na zem?
Osvětlení terasy doporučujeme rozdělit na funkč-

ní a dekorativní svítidla. Funkční osvětlení je dů-
ležité pro bezpečný pohyb po terase. Tato svítidla 
bývají zpravidla řešena v podobě nástěnných sví-

tidel umístěných na fasádě domu nebo závěsných  
a podhledových svítidel v případě zastřešené tera-
sy. Dekorativní osvětlení má slabší intenzitu světla  
a slouží k doladění příjemné atmosféry v okolí  
terasy a v zahradě.

Oblíbená jsou zápustná svítidla do terasy, která 
večer slouží k vymezení prostoru a jako orientační 
osvětlení. Zde platí pravidlo méně je více, a proto vybí-
rejte svítidla s nejslabším světelným zdrojem, aby vás  
světlo neoslňovalo. 

Světelné efekty
Rostou vám u terasy bambusy, traviny nebo nějaký 

zajímavý strom? Nasviťte je zahradním reflektorem. 
Nasvícené rostliny tvoří krásné pozadí k venkovnímu 
posezení, ale i při večerní procházce zahradou. 

Pokud máte kolem terasy spíše nízké rostliny  
a dekorační kamínky, vsaďte na svítící objekty. Na-
příklad svítící koule jsou v takovém záhonu zajíma-
vým prvkem. Kombinujte více velikostí pro dosažení  
největšího efektu.

Světelné efekty vytvoříte jednoduše pomocí venkov-
ních svítidel z 12V systému Garden Lights. Instalace 
systému je rychlá, bezpečná a zvládnete ji svépomocí. 
Svítidla a příslušenství se spojují pomocí šroubova-
cích konektorů, takže k instalaci nepotřebujete téměř  
žádné nářadí. 

Potřebujete s osvětlením poradit nebo ho na-
instalovat? Obraťte se na specialisty z e-shopu  
www.led-zahrada.cz. Rádi vám s výběrem vhodného 
osvětlení poradí. 
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