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Warszawa, 22 sierpnia 2022

POWRÓT DO SZKOŁY Z LEROY MERLIN

Najlepsza lampa dla ucznia
Zbliża się kolejny rok szkolny. Powrót do szkoły to ekscytujący moment dla
dzieci oraz wyzwanie dla rodziców. Warto wcześniej zaplanować przestrzeń
do pracy i nauki, zaopatrzyć się w niezbędne wyposażenie, które pomoże
dzieciom w pracy i nauce oraz sprawi, że ich pokój będzie funkcjonalny
i przytulny.

1. Lampka biurkowa dziecięca RABBIT niebieska, 59,99 zł, (kod: 82310929) 2. Lampka
biurkowa HOUSE, biała, 235 zł, (kod: 82666478) 3. Lampka biurkowa MEI niebieska,
98,88, (kod: 82551234) 4. Lampka biurkowa AJE-VENUS różne kolory, 159 zł, (kod:
82333396)

Odpowiednio dobrane oświetlenie znacznie poprawia komfort nauki oraz
wypoczynku, dlatego w pokoju każdego ucznia powinna znajdować się
funkcjonalna lampa biurkowa. Wybór jest ogromny - z klipsem i bez, regulowane,
kolorowe, czarno-białe, w kształcie kuli, vintage czy z zabawnymi uszkami. Styl
lampy zależy od preferencji i potrzeb dziecka. Jej umiejscowienie również - lampa
tylko z nazwy może być biurkowa. Jeśli nasza pociecha lubi czytać wieczorami w
łóżku to będzie potrzebować oświetlenia punktowego z możliwością skierowania
strumienia światła. Tutaj pomocna może okazać się lampka na klipsie z regulowaną
głowicą, którą można przymocować do ramy łóżka lub kinkiet. Praktycznym
gadżetem jest też lampka na USB, z której można korzystać w podróży.
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1. Lampka biurkowa dziecięca RABBIT różne kolory, 41,90 zł 2. Lampka z klipsem SALTA
różne kolory, 44,99 zł, 3. Lampka biurkowa Handle różne kolory, 42 zł, 4. Lampka biurkowa
LEO, nikiel, 51,90 zł, (kod: 82551265) 5. Lampka biurkowa BONDO, biała z drewnem, 209
zł, (kod: 82606566) 6. Lampka biurkowa PINA różne kolory, 69,90 zł,

Na biurku najlepiej sprawdzi się lampka stojąca, która rzuca skupione
i intensywne światło. Godne polecenia są lampy z ruchomym kloszem,
zapewniającym regulację kąta światła oraz intensywności, pozwalajacym
dopasować natężenie oświetlenia do aktualnych potrzeb i pory dnia. Większość
lampek biurkowych ma również możliwość regulowania wysokości. Nowe modele
lamp biurowych mają, obok tradycyjnego zasilania, wejście USB. Dzięki niemu
można doładować telefon bez odrywania się od pracy. Przy odpowiednio dobranym
oświetleniu oczy nie męczą się tak szybko, dlatego warto zwrócić uwagę czy lampa
ma wymienne źródło światła. Polecana i przyjemna dla oka jest barwa 4000 K oraz
strumień świetlny 840 lm, jednak jest to kwestia indywidualna i warto samodzielnie
dopasować żarówkę.

1. Lampka biurowa REXAR, czarna, 96,90 zł, 2. Lampa biurkowa MERKURY różne kolory,
78,90 zł, 3. Lampka biurkowa MEI różne kolory, 99,90 zł, 4. Lampka biurowa TORI, 159 zł,
(kod: 82640066) 5. Lampa biurkowa WILTON różne kolory, 119 zł, 6. Lampka biurkowa
AJE-VENUS, różne kolory, 159 zł,

W pokoju ucznia nie powinno zabraknąć drobnych ale użytecznych
drobiazgów. Przyda się tablica korkowa, kredowa, szklana lub magnetyczna i
suchościeralna o różnych wielkościach i kształtach. Dobrą alternatywą jest farba
tablicowa, która pozwoli przekształcić wybrany fragment ściany w praktyczną tablicę
do pisania i rysowania kredą oraz flamastrami kredowymi. Farby tablicowe są łatwe
w aplikacji oraz zmywalne, dzięki czemu jednym ruchem ręki, wilgotną gąbką
usuniemy niepotrzebne malowidła i zapiski. W pokoju ucznia nie powinno zabraknąć
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też różnej wielkości pojemników, klipsów, magnesów i innych drobiazgów
ułatwiających przechowywanie.

1. Tablica kredowa stojąca, 23x40 cm, 24,99 zł, (kod: 89096769) 2. Koszyk ADRIA,
niebieski, 29,90 zł, (kod: 82235790) 3. Koszyk biały wiklina 19x19 cm. 22,88 zł. (kod:
45588816) 4. Tablica kredowa Dymek, Chmurka, 35x32 cm, 33, 88 zł/szt. 5. Zegar ścienny
śr. 30 cm, żółty, 63,90 zł, (kod: 82728093) 6. Zegar ścienny śr. 30 cm, multikolor, 74,88 zł,
(kod: 84277804) 7. Tablica kredowa w dębowej ramie, 80x50 cm, 42,90 zł, (kod: 82641609)
8. Tablica korkowa w sosnowej ramie, 40x30 cm, (kod: 41984565) 9. Farba magnetyczna
0.5 l, czarna, 89,90 zł/szt. (kod: 45848523)

Miejsce pracy nie powinno obyć się bez dekoracji. Pozwólmy dziecku
podejmować decyzje i zaangażujmy w realizację planów. Zabawne obrazki,
kolorowe plakaty, zdjęcia z wakacji w kolorowych ramkach, zegar ścienny i inne
dekoracyjne akcenty sprawią, że nasze dziecko z przyjemnością zasiądzie do
odrabiania lekcji.
Wszystkie przedmioty niezbędne do aranżacji miejsca pracy dla dziecka
znajdują się w sklepach Leroy Merlin.
Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl;
Dodatkowe informacje:
pr_produkt@leroymerlin.pl;
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