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STwórZ SObie OgróD ZiMOwy
ogród ZiMoWy to MarZeNie Wielu Z Nas. ZapeWNia śWiatło, Ciepło, oChroNę prZed desZCZeM
i dodatkoWą prZestrZeŃ. gdy Nie MożeMy liCZyć Na tropikalNy kliMat Za okNeM, a MarZyMy o poraNNej
kaWie WypijaNej Blisko Natury, Warto o NiM poMyśleć.

NasZ ogród
ZiMoWy Może
Być MiejsCeM
do praCy,
ZaBaWy
i WypoCZyNku.
kluCZeM
poWodZeNia
są duże
prZesZkleNia,
elegaNCkie
dodatki,
CZy raMy
W orygiNalNej
kolorystyCe.

O

gród zimowy to
idealny sposób
na powiększenie
przestrzeni mieszkalnej domu oraz
podwyższenie standardu nieruchomości. Taka konstrukcja
nada budynkowi indywidualnego charakteru. Eleganckie,
przeszklone wnętrze oraz bliskość natury sprawią, że nawet najprostsze, codzienne
chwile staną się magiczne. Bo
nie ma nic lepszego niż relaksujący wieczór w przytulnym
wnętrzu pod rozgwieżdżonym
niebem lub śniadanie z rodziną z pięknym widokiem przy
pełnym porannym świetle.
Ciekawym pomysłem jest
również stworzenie z zimowego ogrodu biura, pokoju
zabaw dla najmłodszych czy
urządzenie azylu do czytania książek. Przeznaczenie
i wystrój ogrodu zimowego ogranicza jedynie nasza
wyobraźnia, dlatego ważne
jest skoncentrowanie się na
warunkach technicznych,
by móc w pełni cieszyć się
korzyściami z przeszklonego pomieszczenia.

przeszklonej konstrukcji
ogrodu zimowego, za dnia
można cieszyć się naturalnym
światłem, a nocą podziwiać
gwiazdy. Na etapie projektowania warto zdecydować jaki
efekt, chcemy uzyskać – prosty minimalizm uzupełniony
egzotycznymi roślinami to
modny sposób na ożywienie
wnętrza i fajne miejsce do
domowego relaksu. W pierwszej kolejności powinniśmy
zastanowić się nad funkcją,
jaką ma pełnić ogród zimowy. Od tego często zależy jego
usytuowanie i wybór materia-

łów z jakich konstrukcja będzie wykonana.

Szczelne przeszklenia

Cechą wyróżniającą ogrody zimowe jest duża liczba
przeszkleń, które wypełniają
profile. Dlatego warto wybrać
materiały, które poza zachwycającym wyglądem konstrukcji
zapewnią odpowiednią temperaturę we wnętrzu, ochronę
przed nadmiernym promieniowaniem i przede wszystkim
komfort użytkowania.
Niektórzy producenci mają
w swojej ofercie “ogrody zi-

mowe”, wystarczy przeszperać
internet lub zajrzeć do kilku
sklepów. Wybieramy oczywiście takie rozwiązania, które
zapewnią dobrą izolacyjność
termiczną i szczelność na
przenikanie wody opadowej
i wiatru. Powinniśmy pamiętać, że ogród zimowy musi
spełniać swoje funkcje o każdej porze roku, dlatego trzeba
go przygotować na różne warunki atmosferyczne.

Fot. awilux

Uwzględnij w projekcie

Ogród zimowy powinien
nie tylko spełniać wymagania użytkowe, ale także dobrze komponować się z bryłą
domu i być zgodny z wymaganiami budowlanymi. Dzięki

ogród ZiMoWy
poWiNieN Nie
tylko spełNiać
WyMagaNia
użytkoWe, ale
także doBrZe
koMpoNoWać
się Z Bryłą
doMu i Być
ZgodNy
Z WyMagaNiaMi
BudoWlaNyMi.
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Olsztyn, al. Warszawska 40
www.barton.olsztyn.pl

DRZWI

Fot. awilux

OTWIERAJĄCE
NOWĄ
CODZIENNOŚĆ

OKNA

BRAMY

OCHRONA I STYL
Z NOWĄ
TWOJEGO
PERSPEKTYWĄ
GARAŻU
NA CO DZIEŃ
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kontakt: GRUPA WM Sp. z o.o.
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn

reklama: tel. 89/539 74 55
redakcja: tel. 89/539 75 77

starszy doradca ds. reklamy:
Jacek Warmiński
tel. 89/539 74 55
j.warminski@gazetaolsztynska.pl

redakcja:
Bożena Kraczkowska
tel. 89/539 75 77
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OSZCZĘDNOŚĆ OKNA ARTPLAST
w mieszkaniu zapewnią Ci

i CIEPŁO

firmy

Wybierz dobry produkt i dobry montaż
Przy zamówieniu pomiar i projekt GRATIS.

Olsztyn, ul. 1 Maja 7/1 (przy tunelu)
(89) 533-65-15; 608-313-373
www.artplast.go3.pl
288717otbr-a-M

• Artplast, ul. 1 Maja 7/1 • Dom-Bud, ul. Zientary Malewskiej 51/53 • Grupa Żerański, Sikorskiego 19 lok. 6U • Studio mebli kuchennych Atom ul. Pstrowskiego 33; ul. Janowicza 21 • Towopol ul. Augustowska 2 • Vinotti ul. Leonharda 5 • Senpo ul. Leonharda 5 • Dovre ul. Piłsudskiego 75 • ABO ul. Artyleryjska 3W • Adams al. Piłsudskiego 44
• Metalzbyt, Stalowa 1, Olsztyn • Północna Grupa Narzędziowa, Lubelska 29, Olsztyn • Karo Elektronarzędzia, Towarowa 15, Olsztyn • Metalex, Składowa 3A, Olsztyn
• SIL-BUD ul. Lubelska 30 • Agroma Olsztyn, Towarowa 9, Olsztyn • Dachland, Lubelska 41E, Olsztyn • Meblolux, Pstrowskiego 26, Olsztyn • Salon Meblowy Elżbieta, Pstrowskiego 21, Olsztyn • Black Red White, al. Gen. Sikorskiego 2B, Olsztyn • Szaﬁr-Olsztyn, Lubelska 36, Olsztyn • Mebloshop, al. Piłsudskiego 63A, Olsztyn • Centrum Elektryczne
Asaj, Piłsudskiego 70, Olsztyn • Lemax, Lubelska 37A, Olsztyn • Fal-bud, Towarowa 15, Olsztyn • Storex, Przemysłowa 4, Olsztyn • Centrum podłóg Ekomat, Metalowa 4, Olsztyn • Barton, al. Warszawska 40, Olsztyn • Warmiak, Towarowa 3, Olsztyn • Meble Vox, Leonharda 5, Olsztyn • Anitech, al. Piłsudskiego 64C, Olsztyn • Akcent, Sucharskiego
4/A, Olsztyn • Kwadrat Sp. z o.o., Stalowa 8, Olsztyn • Meblostacja, Artyleryjska 3W, Olsztyn, • Fachowiec, Towarowa 17, Olsztyn • Mondex, Towarowa 17, Olsztyn • Zbiwan,
Kętrzyńskiego 8, Olsztyn • Albero podłogi, Kętrzyńskiego 8, Olsztyn • BLU Salon Łazienek, Lubelska 25, Olsztyn • WYBRANE SKLEPY SPOŁEM: Gama, ul. Augustowska 3, Olsztyn
• Werbena, ul. Dworcowa 6 a, Olsztyn • Niezapominajka, ul. Jagiellońska 33a, Olsztyn • Alfa Hurt-Detal, ul. Towarowa 7, Olsztyn • Kalina, ul. Dworcowa 7a, Olsztyn • Malwa,
al. Piłsudskiego 46, Olsztyn • Nela, ul. Kołobrzeska 18, Olsztyn • Bratek, ul. Żołnierska 19, Olsztyn • Maciejka i „Nela”, ul. Żołnierska 45, Olsztyn • Miłek, ul. Jagiellońska 68, Olsztyn
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Sady nad

Łyną II

Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1

tel. 89 721 10 10
www.makdom.pl
251917otbr-b -K
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Fot. Fotolia

DOM PrZejęTy
PrZeZ HAkerA
Co roBisZ, gdy Nie MożesZ ZNaleŹć restauraCji, W której
uMóWiłeś się Z dZieWCZyNą? WyjMujesZ sWój sMartFoN
i po prostu ZadajesZ Mu pytaNie, gdZie jej sZukać.
i sMartFoN udZiela traFNej odpoWiedZi. Na raZie.

P

raktycznie niezauważalnie zaczyna
nas wręcz osaczać
sztuczna inteligencja. Autonomiczne
pojazdy, które same podejmują decyzję, jak uniknąć
niebezpieczeństw czy algorytmy pomagające wykryć
nowotwory na podstawie
wyników obrazowania diagnostycznego. Już niedługo
sztuczna inteligencja określi
naszą zdolność kredytową,

wyznaczy ryzyko ubezpieczeniowe czy zoptymalizuje
inwestycje naszego kapitału.
— Sztuczna inteligencja (AI,
artificial intelligence) lub precyzyjniej mówiąc, algorytmy
uczenia maszynowego (ML,
machine learning), gwałtownie przechodzą ze strefy
science-fiction do użytkowego mainstreamu — mówi
Leszek Tasiemski, ekspert
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. — Choć podstawy

matematyczne i algorytmy istnieją od wielu dziesięcioleci,
dopiero od niedawna moc
obliczeniowa pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał.
Pierwsze cyberataki na szeroką skalę, które ingerowałyby
w sztuczną inteligencję, są
dopiero przed nami, jednak
budowanie świadomości,
uwzględnianie nowego modelu zagrożeń oraz zabezpieczenia są potrzebne już teraz
— dodaje nasz ekspert.

REKLAMA

już teraZ
proWadZoNe
są BadaNia Nad
ZastosoWaNieM
speCjalNyCh teChNik
polegająCyCh
Na syMuloWaNyM
geNeroWaNiu
atakóW, aBy daNy
algorytM sZtuCZNej
iNteligeNCji Mógł
Być BardZiej
odporNy Na próBy
ZatruCia jego
śWiadoMośCi prZeZ
hakera.
Mroczna tajemnica

OLSZTYN, UL. ZIMOWA 2,
TEL: 601 538 010
WWW.OSIEDLEOAZA.COM.PL

MIESZKANIA Z GWARANCJĄ DEWELOPERSKĄ
NOWE MIESZKANIA WYKOŃCZONE „POD KLUCZ”

NAJTANIEJ W OLSZTYNIE TYLKO: 3990 ZŁ/m2
OLSZTYN, UL. ZIMOWA 2

PLAC ZABAW, MIEJSCE PARKINGOWE,
PIWNICA W CENIE MIESZKANIA!
25217oxbs-b -K

W samym sercu sztucznej inteligencji tkwi jednak mroczna
tajemnica. Algorytmy podejmują bardzo trafne decyzje.
Potrafią z ogromną dozą dokładności nie tylko wykryć
komórki nowotworowe, ale
także określić, jak prawdopodobne jest, że osoba popełni
przestępstwo czy nawet jaka
jest jej orientacja seksualna –
wyłącznie na podstawie zdjęcia
tej osoby.
Dlaczego jest to tajemnica?
Rezultat działania algorytmu
jest dokładny, jednak nawet
jego twórcy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie: dlaczego
algorytm zrobił to, co zrobił?
Algorytm poprawnie zdiagnozował nowotwór, jednak
nie mamy pojęcia, na jakiej
podstawie tak się stało. Zasady matematyczne są dobrze
znane, jednak sam proces decyzyjny to matematyczna czarna skrzynka.
Dzieje się tak, ponieważ
sztuczna inteligencja uczy się
na przykładach. Jeśli chcemy

nauczyć sztuczną inteligencję rozpoznawać kota, nie
musimy programować jego
cech szczególnych. Po prostu
trenujemy algorytm na dziesiątkach, setkach tysięcy zdjęć
kotów i nie-kotów, aż miliony
matematycznych wskaźników
wewnątrz algorytmu same
ustawią się tak, żeby odróżniać
kota od nie-kota. Wynik będzie
w większości przypadków poprawny. Co do niego doprowadziło? Jaka jest wewnętrzna
reprezentacja cech typowych
dla kota wewnątrz algorytmu?
Tego niestety nie wiemy.

Cyberataki na sztuczną
inteligencję

Jest to szczególnie ważna
kwestia ze względu na cyberbezpieczeństwo. Już teraz
widzimy niewinne ataki na
sztuczną inteligencję, gdzie
np. reklama aktywuje asystenta głosowego, żeby wykonał
pewne akcje. Problem będzie
jednak dużo poważniejszy
kiedy czarne skrzynki sztucznej inteligencji zaczną podejmować decyzje biznesowe.
Musimy być przygotowani na
zmianę paradygmatu myślenia
o cyberbezpieczeństwie w erze
uczenia maszynowego oraz na
zupełnie nowe klasy ataków
polegające na zatruwaniu świadomości sztucznej inteligencji
przez hakerów.
Wyobraźmy sobie, że atakujący w ten sposób preparuje dane dla algorytmu, żeby
osłabić jego czułość, oswoić
z czymś, co jest anomalią.
Jaki może być efekt? Pojawią
beztrosko udzielane kredyty,
bardzo niska stawka ubezpieczenia, autonomiczne pojazdy, które będą mylić czerwone
światło z zielonym czy same
się ukradną, ponieważ haker
wyznaczył inne miejsce jako
bazę. Pomyślmy też o wirtualnych asystentach w naszych
telefonach czy domach. Po
ingerencji hakera zaczną owi
asystenci wykonywać za nas
transakcje finansowe czy doko-

nywać zakupów — przestrzega
Leszek Tasiemski.

Wojna sztucznych
inteligencji

Same algorytmy sztucznej
inteligencji są matematyczną
czarną skrzynką nawet dla ich
twórców, zatem wykrywanie
i walka z tego typu atakami będzie niezwykle trudna i prawdopodobnie będzie wymagała... sztucznej inteligencji, która
będzie dbać o cyberbezpieczeństwo i sprawować nadzór nad
biznesowymi algorytmami,
alarmując w momencie, kiedy
zaczną podejmować dziwaczne decyzje.
kr

lesZek tasieMski
ekspert w dziedzinie
cyberbepieczeństa

Hakerzy nie śpią. Łatwo sobie
wyobrazić co się stanie, gdy
nastąpi skuteczny atak na
sztuczną inteligencję. Pojawią
beztrosko udzielane kredyty,
bardzo niska stawka ubezpieczenia, autonomiczne pojazdy,
które będą mylić czerwone
światło z zielonym czy same
się ukradną, ponieważ haker
wyznaczył inne miejsce jako
bazę. Pomyślmy też o wirtualnych asystentach w naszych
telefonach czy domach. Po
ingerencji hakera zaczną owi
asystenci wykonywać za nas
transakcje ﬁnansowe czy dokonywać zakupów. Dlatego
dziś już musimy szukać skutecznych zabezpieczeń przed
takimi cyberatakami.
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ZAMieSZkAj rAZeM Z MArZeNiAMi
ZaCZNijMy od rZeCZy, o której WsZysCy WiedZą, ale Warto o Niej ZaWsZe
prZypoMiNać. kupująC MiesZkaNie, WyBieraMy je Na lata. Warto WięC ZadBać o
sWój koMFort, który prZekłada się Na CodZieNNe żyCie. Na jakie aspekty Warto
ZWróCić uWagę? sZukajMy idealNej proporCji lokaliZaCja — jakość — CeNa.

1
Dlaczego Nagórki?
Według olsztynian to najbardziej przyjazne miejsce
do zamieszkania. Potwierdził
to ranking przeprowadzony
przez portal Otodom. Nagórki są bezpieczne, zadbane,
przyjazne dzieciom i bogate
w tereny zielone. Mieszkańcy
chwalą je również za bliskość
sklepów, usług oraz przystępne ceny. Jednocześnie
są dobrze skomunikowane
z innymi dzielnicami Olsztyna, niebawem powstanie tu
nowa linia tramwajowa. Jest
tu wiele miejsc do spędzania
czasu wolnego, zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.

2
Wszędzie blisko,
ale daleko od hałasu
Osiedle Aurora powstaje
w klimatycznym miejscu przy
ul. Barcza, w bezpośrednim
sąsiedztwie największego
olsztyńskiego parku. To idealna lokalizacja, która łączy
w sobie bliskość niezbędnych
miejsc do codziennego życia,
ale jednocześnie odizolowana jest od wielkomiejskiego
zgiełku i ulicznego szumu.
W pobliżu znajdziecie sklepy,
przedszkola, szkoły, lekarza,
bank czy też przystanki komunikacji miejskiej. Wszę-

dzie można dojść pieszo w kilka minut.
— Kiedy po raz pierwszy
zobaczyliśmy to miejsce, to
po prostu się w nim zakochaliśmy. Od razu wiedzieliśmy,
że chcemy budować właśnie
tutaj — mówi Anna Wolff, wiceprezes spółki Ippon Barcza,
która tworzy dla nas to osiedle. — To świetne miejsce do
mieszkania dla każdego, kto
ceni sobie jednocześnie możliwość spacerowania po największym olsztyńskim parku
i zrobienia zakupów w dużym
sklepie bez potrzeby korzystania z samochodu.

3
Komfort w standardzie
Mieszkania i apartamenty,
które powstają na osiedlu
Aurora, są przestronne, jasne i przestrzenne. Gwarantują
to ich przemyślane rozkłady
funkcjonalne, ich ponadstandardowa wysokość od 2,73 do
3 metrów oraz powiększone
okna. Są one trzyszybowe, co
zabezpiecza przed stratami
ciepła i ewentualnym hałasem. Twórcy osiedla zadbali
też o detale, o których często
nie pamiętają inni deweloperzy, takie jak podzielenie
osłon balkonów, które od
dołu są przysłonięte (intymność), wyżej mają specjalne
szkło bezpieczne, zapewniające otwarcie widokowe na
zieloną okolicę. Podobnie
jest z widnymi i przeszklo-

nymi klatkami schodowymi,
nowoczesnym zagospodarowaniem terenu osiedla, które
stanowią naturalne dopełnienie mieszkań.
Każde mieszkania na osiedlu Aurora posiada balkon
lub ogródek, a apartamenty
przestronne tarasy. — Właściwie jesteśmy już pewni, że
zamieszkamy na tym osiedlu — powiedzieli nam starsi
państwo, których spotkaliśmy
przed biurem sprzedaży Aurory. — W sumie to mieszkamy niedaleko, ale w naszym
bloku nie ma windy i jest
trochę za głośno. W Aurorze
kusi nas mieszkanie na parterze z ogródkiem, ale może
też zamieszkamy wyżej, żeby
mieć piękny widok na park
i Olsztyn — mówią.
Projektanci nie zapomnieli
też o tym, że dzisiaj właściwie
każdy ma samochód. Nowo
powstający budynek ma
podziemne hale garażowe,
a na zewnątrz zaaranżowano dodatkowe miejsca postojowe. W trosce o komfort
mieszkańców twórcy Aurory
zrezygnowali z popularnego
wśród innych deweloperów
rozwiązania. Dlatego nie będzie tam sklepów czy lokali
usługowych. Osiedle zostanie
ogrodzone, a od razu po oddaniu budynków zamontowany
zostanie system monitoringu.
Pamiętając o rowerzystach,
w podziemiach wydzielono
również rowerownie. Zamontowano cichobieżne windy,
bezpośrednio łączące garaż
ze wszystkimi piętrami.

4
Stworzone z myślą
o rodzinie
Aurora to wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi. Już
sama lokalizacja jest prorodzinna. Obok osiedla znajduje się największy w Olsztynie
park, który niebawem zostanie poddany rewitalizacji.
Co ważne, olsztyński ratusz
zapewnia, że przeznaczenie
terenu nie zostanie zmienione. Z kategorii „naj” w sąsiedztwie znajduje się też największy plac zabaw w Olsztynie.
Oczywiście mieszkańcy będą
mieli również swój osiedlowy,
prywatny plac zabaw z urządzeniami dla dzieci, młodzieży oraz siłownią zewnętrzną.
Rodzinne jest także najbliższe
otoczenie, bo na wyciągnięcie ręki znajdują się żłobki,
przedszkola i szkoły.
Swoje miejsce w Aurorze
znajdą rodziny z dziećmi,
pary czy po prostu single. —
Rozkłady naszych mieszkań
są funkcjonalne, dostosowane do potencjalnej liczby osób
— mówi Milena Łebkowska,
manager biura sprzedaży
osiedla Aurora.

Tak będą wyglądały klatki schodowe. To chyba najlepiej
świadczy o standardach obowiązujących w Aurorze

5

mieszkań mogą samodzielnie dostosować te projekty do
swoich potrzeb.

6

Projekt dla każdego
Osiedle Aurora to 138
mieszkań. Każdy znajdzie coś
dla siebie, bo metraże są zróżnicowane: od 34 do 99 m2.
Układ każdego z nich został
starannie przemyślany i przygotowany. Dzięki temu są idealnie dopasowane do potrzeb
przyszłych mieszkańców. Na
najwyższych kondygnacjach
powstaną apartamenty z tarasami o powierzchni od 25
do 45 m2.
Dla swoich mieszkańców
Aurora przygotowała specjalną niespodziankę. W
przypadku większości lokali
architekci opracowali bezpłatne projekty aranżacji
wnętrza mieszkania. Mieszkaniec otrzymuje nie tylko
wizualizację wykończenia,
ale też dokładną informację, jakie materiały sugeruje
architekt i jaki jest ich koszt.
Właściciele pozostałych

Osiedle na szóstkę
Wyjątkowe, prestiżowe
i komfortowe. Tak można
najkrócej określić osiedle Aurora. — Najważniejsi są nasi
przyszli mieszkańcy. Chcemy, aby jak najlepiej czuli się
w Aurorze. Nie sprzedajemy
im samych powierzchni, ale
ich wymarzone miejsce. Nie
ubarwiamy, nie sprzedajemy
zbędnych metrów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
klientów, dopasowujemy się
do ich potrzeb i sugestii, aby
nasze wspólne osiedle było
najbardziej przyjaznym i rodzinnym miejscem w Olsztynie — mówi Milena Łebkowska, manager biura sprzedaży
osiedla Aurora.

lista atutów osiedla aurora jest długa, nie sposób wymienić wszystkich na łamach
artykułu. po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową aurora.olsztyn.pl
oraz na facebook.com/auroraolsztyn/ .
najlepiej umówić się od razu na rozmowę w biurze przy ulicy barcza, na terenie budowy (za sklepem lidl, bezpośrednio przy parku), gdzie otrzymają państwo wszelkie
dodatkowe informacje, rzuty oraz projekty wymarzonego mieszkania.
dzwońcie: 724 22 23 23
5218otbs-a
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jAk ZAMieNiĆ DuŻe MieSZkANie

Fot. Fotolia

W DWIE KAWALERKI?

doBra sytuaCja Na ryNku MiesZkaNioWyM sprZyja iNWestyCjoM, dlatego Wielu polakóW
deCyduje się ulokoWać sWoje pieNiądZe WłaśNie W NieruChoMośCiaCh. kupująC duże MiesZkaNie
MożeMy podZielić je Na dWa MNiejsZe. podpoWiadaMy jak to ZroBić.

posZukująC
MiesZkaNia do
tZW. podZiału Na
MNiejsZe, trZeBa
ZWróCić uWagę
prZede WsZystkiM
Na Metraż i ksZtałt
prZedpokoju. to
WłaśNie prZedpokój
BędZie staNoWił
CZęść WspólNą
dla oBu MiesZkaŃ.
po oBu stroNaCh
MusZą ZNajdoWać
się też okNa – tak,
aBy podZiał Nie
uNieMożliWił
dostępu do śWiatła
dZieNNego. doBrZe,
jeśli MiesZkaNie
BędZie posiadać
dWa BalkoNy,
a W prZypadku doMu
tarasy CZy podZielNy
ogród.

U

miejętne rozplanowanie przestrzeni
zapewni przyszłym
wynajmującym
komfort. Możemy jednak skorzystać z nieco mniej popularnej opcji
i podzielić duże mieszkanie
na dwa mniejsze. Aby to się
udało należy wybrać I nabyć
mieszkanie, które to umożliwi.

Jakie „M” wybrać?

Nie zawsze układ lokalu będzie umożliwiał taki podział.
Przy poszukiwaniach trzeba
zwracać uwagę na metraż
i kształt przedpokoju. To
właśnie on będzie stanowił
część wspólną dla obu mieszkań. Po obu stronach muszą
znajdować się okna – tak,
aby podział nie uniemożliwił
dostępu do światła dziennego. Dobrze, jeśli mieszkanie
posiada dwa balkony, ogrody
lub tarasy.

Jak przeprowadzić
podział?

Zasada jest jedna – należy
poprowadzić ściany tak, aby
wydzielić miejsce na dwa
zamykane na klucz wejścia,
umożliwiające swobodne
poruszanie się między pokojami. W obu mieszkaniach
musi znaleźć się łazienka
i kuchnia, zatem konieczne
będzie doprowadzenie instalacji do dwóch części lokalu.
W ten sposób otrzymamy

REKLAMA

dwie kawalerki lub kawalerkę i dwupokojowe mieszkanie.

Po co taka inwestycja

To wygodna opcja także
dla tych, którzy chcą wynajmować jedynie część swojej
nieruchomości, a w drugiej
części mieszkać, bez obawy
o utratę prywatności.
Funkcjonalny układ pomieszczeń jest ważniejszy niż
sama powierzchnia mieszkania. Zarówno rozkładowość,
jak i dobra lokalizacja będą
atutem przy okazji poszukiwania przyszłych najemców.
kr / źródło: newseria.pl

emil basta
ekspert
dewelopera

Obecnie Polacy coraz bardziej doceniają dogodną
lokalizację i odchodzą od
dużego metrażu. Życie na
40, a nawet i 30 metrach
kwadratowych stało się dość
popularne. Przestaliśmy gromadzić rzeczy, a to zmieniło
nasze oczekiwania względem mieszkania, w którym
żyjemy.
2818OTBS-A -K
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Przeszłe i przyszłe
rekordy mieszkaniówki
Przy cenach wyższych,
w cenie zakupu jest miejsce
parkingowe w garażu podziemnym. W każdym przypadku w cenie mieszkania są
komórki lokatorskie, balkony,
tarasy lub ogródki.

Fot. Fotolia

Kontynuacja
inwestycji
w Olsztynie

E

ksperci twierdzą, że
tak dobrego roku
jak 2017 na polskim
rynku nieruchomości jeszcze nie było.
Od stycznia do września 2017
r. oddano do użytkowania 123
869 mieszkań, wydano prawie 200 000 pozwoleń na budowę kolejnych i rozpoczęto
budowę 160 850 lokali.
W każdej z podanych wyżej statystyk odnotowano
dwucyfrowy wzrost względem ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu GUS-u „Budownictwo
mieszkaniowe w okresie I-IX
2017 r.”.
Niemal połowa oddanych
do użytku w pierwszych
trzech kwartałach roku
mieszkań została wybudowana przez deweloperów.
Inwestorzy indywidualni
zainwestowali i wybudowali 47,8 proc. z ponad 120
000 mieszkań.
Najskromniejszy udział
w rekordowych wynikach
miały spółdzielnie (1538
mieszkań) oraz pozostali
inwestorzy — budownictwo
społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe oddało do
użytkowania 2113 mieszkań
(bankier.pl).
A jak miniony rok oceniają
eksperci deweloperów działających na olsztyńskim rynku oraz jakie mają plany na
rok 2018?

Trzymamy
wysoki poziom
sprzedaży

Wiesław Gołaszewski
prezes zarządu WPB Rombud
w Olsztynie

WPB Rombud obecnie rozpoczął budowę osiedla “Wrzo-

sowe Ogrody” przy ul. Cichej
w Olsztynie. Powstają tu cztery
budynki mieszkalne. Pierwsze
mieszkania zostaną oddane
w sierpniu 2018 r.
Obecnie w ofercie sprzedaży jest budynek nr 4, z początkiem marca ruszamy ze sprzedażą budynku nr 3. Osiedle
będzie ogrodzone, znajdziemy
tu naprawdę ciekawe i funkcjonalne mieszkania.
W przygotowaniu są również
dwie kolejne inwestycje na terenie Olsztyna przy ulicy Limanowskiego i Jagiellończyka.
Budowę i sprzedaż tych inwestycji planujemy na I kwartał
2018 r.
“Klonowa Aleja” na ulicy Limanowskiego będzie osiedlem
kameralnym o niskiej zabudowie, bo tylko 2 piętra, z czego
ostatnie piętro będzie mieć
antresole.
Z kolei “Villa Garden” przy
ul. Jagiellończyka będzie apartamentowcem wznoszącym się
blisko centrum miasta, z którego okien codziennie podziwiać będzie można piękną
panoramę miasta Olsztyn.
Wszystkie nasze inwestycje

będą posiadały cichobieżne
windy, które w łatwy i szybki
sposób pomogą dostać się na
najwyżej położone kondygnacje i swobodnie dotrzeć do
podziemnej hali garażowej.
Mieszkania w każdej inwestycji będą posiadały przynależną piwnicę.

Konsekwentny
i stabilny wzrost

Dariusz Krawczyk
prezes zarządu Polnord SA.
w Warszawie

Miniony rok można podsumować jednym słowem —
rekordowy. Polnord sprzedał
najwięcej mieszkań w swojej
historii, co zbiegło się z jubileuszem 40-lecia firmy. Rekord
sprzedaży to przede wszystkim
efekt skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji spółki,
w tym odpowiedniej strategii
sprzedażowej i dużej aktywności w uruchamianiu nowych
inwestycji.
Bieżący rok będzie kolejnym,
w którym nasze działania zdeterminuje realizacja strategii
na lata 2016-2019. Konsekwentny, stabilny wzrost
poprzez dalsze wzmacnianie swojej obecność na najważniejszych i największych
rynkach w Polsce, głównie
warszawskim i trójmiejskim.
Poprawa wyników finansowych, która powinna być
zauważalna po tym, gdy zaczniemy ujmować w rachunku zysków i strat rekordowe
poziomy sprzedaży mieszkań.
Planujemy oczywiście dalsze
aktywne poszukiwanie działek pod inwestycje i sprzedaż
biurowców np. w Wilanowie.

REKLAMA

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA
Olsztyn, ul. Cicha
mieszkania od 41 do 97 m2

Bożena Kowalczyk
kierownik działu marketingu
i promocji Arbet w Olsztynie

Mamy nadzieję utrzymać
wysoki poziom sprzedaży
mieszkań z lat minionych
i pozycję lidera na lokalnym
rynku mieszkaniowym.
W roku 2018 stawiamy na
różnorodność oferty, zwłaszcza pod kątem lokalizacji. Zaproponowaliśmy nabywcom
lokale mieszkalne w pięciu
lokalizacjach o zróżnicowanej powierzchni i standardzie.
Planujemy wybudowanie
łącznie ponad 600 lokali
mieszkalnych. Sprzedajemy mieszkania w cenie od 4
000 zł do 6 500 zł za 1 mkw.,
w zależności od inwestycji,
lokalizacji, standardów i położenia lokalu.

Mieszkania w programie MdM
ZAPRASZAMY
DO NASZEGO
BIURA SPRZEDAŻY
Olsztyn, ul. Cicha, tel. 695 200 919, www.rombud.olsztyn.pl

275517otbr-a -O
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1
2
3

4
5
6

7
8
9

15

apartamenty Opera
Olsztyn sp. z O.O. sp.k.

Apartamenty Opera
ul. Kołobrzeska 6;
mieszkania od 55 do 70 mkw.

angO deVelOpment
w Olsztynie

2

Nowe Jaroty
ul. Malewskiego 2C
mieszkania od 43 do 93 mkw.

11e

rOmbud wpb sp. z O.O.
a Wrzosowe Ogrody
ul. Cicha
mieszkania od 41 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja
ul. Limanowskiego
mieszkania od 35 do 90 mkw.
c Villa Garden
ul. Jagiellończyka
mieszkania: od 35 do 115 mkw.

7

uniwersytecka
spóŁdzielnia
mieszkaniOwa

14

Osiedle Mieszkaniowe PLATINIUM
ul. Bartąska 115
mieszkania od 70 do 100 mkw.

11b

pOlnOrd sa

Tęczowy Las II
Bartąg k. Olsztyna
mieszkania od 34 do 104 mkw.

5

iŁawskie przedsiĘbiOrstwO budOwlane ipb
sp. z O.O.
a Osiedle Przylesie, ul. Borowa 4
mieszkania od 35 do 65 mkw.
b Calamo Park, ul. Tuwima
mieszkania od 36 do68 mkw.
c Natura Park, ul. Tuwima –
mieszkania od 37 do 82 mkw.
d Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 37 do 73 mkw.
e Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 33 do 62 mkw.

13a

17a

9c

4

18

12

dywity

grupa deVelOperska
mak-dOm sp. z O.O.
SADY NAD ŁYNĄ II
ul. Bilitewskiego
mieszkania od 28 do 72 mkw.

p.b.O. ekObud sp. z O.O.

Osiedle Sady
ul. Nowaka
mieszkania od 44 do 89 mkw.

przedsiĘbiOrstwO
budOwlane mas-bud
spóŁka jawna
a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 142,45 do 238,52
mkw.
b Stawiguda Centrum mieszkania: od 25 do 56,06 mkw.
c Osiedle nad Łyną - domy w zabudowie
szeregowej powierzchnia 175,69 mkw.

17b

11c

kieŹliny

mapa OlsztyŃskicH
inwestycji mieszkaniOwycH
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10 pOl impeX spóŁka jawna

6e
6a

11a

11

3a
3b

12

1
16

13

Osiedle Oaza
ul. Zimowa 2, Olsztyn
mieszkania do 36 do 80 mkw.

arbet
a Osiedle Leśna
ul. Leśna
mieszkania od 45 do 74 mkw.
b Osiedle Bartąg
ul. Bartąska
mieszkania od 24 do 60 mkw.
c Osiedle Sterowców
ul. płk. Franciszka Hynka
mieszkania od 28 do 59 mkw.
d ZM Żołnierska
ul. Żołnierska
mieszkania od 35 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE
ul. Wilczyńskiego/Jaroszyka
– mieszkania od 42 do 55 mkw.

spóŁdzielnia mieszkaniOwa kOrmOran
Nowe Osiedle Kormoran w Dywitach
ul. Warmińska w Dywitach
mieszkania od 38 do 62 mkw.

nOVdOm
a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 48 do 76 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 39 do 105 mkw.

11d

3c
13b

6d

14 przemysŁówka
dewelOper sp. z O.O.
15

Vincent 2
ul. Bukowskiego 2
mieszkania od 32 do 80 mkw.

t.j.m. deVelOpment

Citi Park
ul. Krasickiego
mieszkania od 35 do 70 mkw.

16 warmia
inVestment
sp. z O.O.
6b

17

6c

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36. Od 40 do 156 mkw.

nOwy Olsztyn
a ul. Grabowa/Bartąg
apartamenty 94 mkw.
b Nowe Kieźliny
mieszkaniaod 36 do 98 mkw.

8

18 d. dOm sp. z O.O.
10

19

15

19

Osiedle Kwiatowe
ul. Kwiatowa
mieszkania od 42 do 81 mkw.

ippOn barcza sp. z O.O.

Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

9
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cHAMeDOrA wyTwOrNA
MOŻe Nie DAĆ rADy
ZWalaCZaNie sMoga stało się W ostatNiCh lataCh
CeleM ludZkośCi. sMog pojaWia się WraZ Z NastaNieM
seZoNu grZeWCZego, ale MaMy Z NiM proBleM
także lateM. jesteśMy Na Niego NarażeNi Nie tylko
prZeByWająC Na ZeWNątrZ – ZaNieCZysZCZeNia Mogą
Być BoWieM oBeCNe róWNież W poWietrZu WeWNątrZ
BudyNku. jak teMu ZaradZić?
cym poziomie zanieczyszczeń.
W przypadku ich wysokiego
stężenia, najlepiej ograniczyć
przebywanie na zewnątrz do
niezbędnego minimum, o czym
często przypominają także
lokalne media. Czy jednak
pozostając w domu możemy
czuć się w pełni bezpiecznie?

Niekoniecznie, ponieważ jakość powietrza wewnętrznego
pozostaje niejednokrotnie gorsza, niż tego za oknem.

Nieproszony gość

Większość z nas spędza w zamkniętych pomieszczeniach aż
90 proc. swojego czasu. Kie-

REKLAMA

Fot. Fakro

A

by wiedzieć, jakim
powietrzem oddychamy, dobrze jest
regularnie monitorować jego stan
w naszej okolicy – dostępne są
dedykowane temu strony internetowe i aplikacje, w których
znajdziemy informacje o bieżą-

ZaMoNtoWaNa
W okNie raMka
FiltrująCa
skuteCZNie
ZatrZyMuje
sZkodliWe pyły
dy na dworze panuje zimno
i smog, aktywność na zewnątrz
zostaje w naturalny sposób
ograniczona. Marzymy wtedy
przede wszystkim o tym, aby
znaleźć się we własnym ciepłym, przytulnym mieszkaniu. Wracamy więc do domu,
wchodzimy do salonu, a tam
niespodzianka — na naszej
ulubionej kanapie rozłożył
się... smog.

Rycerskie kwiaty
a formaldehyd

283617otbr-c-M

Nie wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że z zanieczyszczeniem powietrza mamy
do czynienia zarówno poza
budynkami, jak i w ich wnętrzu. To, czym oddychamy
w domu czy też biurze dociera
do środka obiektów w dużej
mierze poprzez drzwi i okna.
Wiadomo, że nawet przy bardzo wysokim stężeniu smogu,
okien nie sposób trzymać cały
czas zamkniętych. Należy je
przecież otwierać w celu wywietrzenia pomieszczenia.
Co ważne, w budynkach
znajdują się również zanieczyszczenia niepochodzące
z zewnątrz. Zalicza się do nich
np. formaldehyd, związek
chemiczny o charakterystycznym zapachu, emitowany
m.in. przez różnego rodzaju
materiały budowlane. Aby
zminimalizować jego niekorzystne oddziaływanie na
nasz organizm, warto zadbać
o regularne wietrzenie.
Dobrym pomysłem jest też
trzymanie w domu roślin
doniczkowych, np. skrzydłokwiatu, które działają jak naturalne filtry. Inne rośliny wykazujące podobne działanie,
to np. chamedora wytworna,
zielistka Sternberga oraz ne-

frolepis wyniosły – popularnie zwany paprotką.
Dbając o jakość powietrza w
domu, można też zainwestować w specjalne, mechaniczne
oczyszczacze. Kolejnym sposobem jest pranie nowych tekstyliów przed ich pierwszym użyciem. Okazuje się bowiem, że
tkaniny, z których wykonywane
są np. zasłony czy poszewki na
kołdrę, również mogą wydziela
wspomniany wcześniej formaldehyd. Co jednak zrobić, jeśli pomimo stosowania się do
powyższych porad, nadal czujemy, że w naszym mieszkaniu
nie oddychamy swobodnie?

Wstaw ramkę ﬁltrującą

Gdy na zewnątrz budynku panuje smog, nie jesteśmy skazani na przebywanie
w dusznych pomieszczeniach,
z zamkniętymi oknami. Rozwiązaniem, które zapewni
nam komfort i czyste powietrze są wprowadzone nowoczesne produkty antysmogowe
cleanAir: markiza i ramka filtrująca.
- Zastosowano tu membranę nowej generacji, która nie
przepuszcza drobinek nawet
60-krotnie mniejszych od
średnicy ludzkiego włosa —
wyjaśnia Wojciech Chronowski, ekspert producenta membran. — W praktyce oznacza to,
że wspomniana membrana
stanowi skuteczną zaporę nie
tylko dla insektów i alergenów,
lecz również dla pyłu dymu
i spalin, będących głównymi
składnikami smogu. Zanieczyszczenia są zatrzymywane
przez siatkę z nanowłókien
o średnicy 50-150 nanometrów,
a do środka budynku dociera
jednocześnie czyste powietrze
— dodaje nasz ekspert.

Takie rozwiązanie zapewnia skuteczną ochronę,
można więc swobodnie wietrzyć mieszkanie. Odpada
też prolbem montażu, gdyż
ramkę można umocować samodzielnie. Zbudowana jest
z profili aluminiowych, w których szczelnie zamontowano
membranę z nanowłókien.
Posiada ona specjalny uchwyt,
ułatwiający jej montaż i demontaż.
Markiza filtrująca to rozwiązanie dla bardziej wymagających – można ją otwierać i zamykać, kiedy tylko zajdzie taka
potrzeba — wyjaśnia Wojciech
Chronowski. — Wszystkie produkty cleanAir chronią przed
smogiem, a także alergenami,
upałem oraz owadami. Ze
względu na tak różnorodne
zalety, są przydatne również latem i wiosną, ponieważ oprócz
zanieczyszczeń pochodzących
ze smogu, zatrzymują też m.
in. pyłki roślin i zarodniki
grzybów. kr

wojciecH
cHronowski
ekspert producenta
membran

Montowana w ramce rembrana nie przepuszcza drobinek
nawet 60-krotnie mniejszych
od średnicy ludzkiego włosa.
Oznacza to, że nie przecisną
się przez nią nie tylko insekty czy alergeny, ale również
pyły z dymów i spalin. Zanieczyszczenia te są zatrzymywane przez siatkę z nanowłókien, a do wnętrza lokalu czy
mieszkania dociera oczyszczone powietrze.
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SZyby OrNAMeNTOwe w gArAŻu i SPiŻArNi
sZyBa W okNie to NiC NadZWyCZajNego. jedNak sZkło W tyM MiejsCu kojarZy NaM się WyłąCZNie
Z prZeZroCZystośCią. a prZeCież sZyBy Mogą prZyBierać różNe WZory i BarWy, które Nie tylko ZadBają
o pryWatNość, ale także śWietNie Współgrają Z WNętrZeM, podkreślająC jego atuty. hiteM ostatNiCh
MiesieCy są półprZeZroCZyste sZyBy orNaMeNtoWe.
mogą pełnić funkcje jedynie
dekoracyjne, nie ograniczając
dostępu do światła słonecznego. Dzięki temu wykorzystanie
szyby ornamentowej nie wiąże
się jedynie z potrzebą zamaskowania wnętrza domu.

W oknach i drzwiach

Fot. Fotolia

Ornamentowe szyby sprawdzą się nie tylko w oknach –
znajdą zastosowanie również
w drzwiach. Pozbawioną dostępu do światła kuchnie czy
łazienkę świetnie rozświetla
półprzezroczyste wejście, które
dodatkowo można wzbogacić
ciekawym wzorem. Ich różnorodność pozwoli na wybór tych
bardziej ekstrawaganckich lub
subtelnych, które wtopią się
we wnętrze. Mogą okazać się
prawdziwym wybawieniem
dla małych pomieszczeń, gdzie
– mimo dopływu światła – ciągle jest go za mało. Nie tylko
rozjaśnią pokój, ale również
optycznie go powiększą, a domownicy nie stracą przy tym
prywatności.

S

zyba w oknie nie musi
być gładka i przejrzysta. Projektanci
wpadli na pomysł,
aby w domu pełniła
także funkcje dekoracjną.

Idealne w łazience

Półprzezroczyste okna przywodzą na myśl przede wszystkim łazienki, gdzie zależy nam
na odizolowaniu pomieszczenia, nie rezygnując z dostępu
do światła słonecznego. Jednorodzinne domki parterowe
często charakteryzują się nisko
osadzonymi oknami, przez
które bardzo łatwo zajrzeć do
środka.
Montując rolety, rezygnujemy z naturalnego oświetlenia,
które jest najlepsze dla naszego wzroku. Przy sztucznym
świetle nasze oczy szybko się
męczą, a co za tym idzie –
słabną. Świetnym rozwiązaniem są więc ornamentowe
szyby, które zapewnią prywatność i dopływ promieni
słonecznych.

Przyciemnione
zmniejszają rachunki

Rozmyte, białe
z kroplami deszczu

Różnorodność wzorów pozwoli dopasować ten idealny
do potrzeb domowników i
wnętrza, a dobrze dobrany
może okazać się świetną dekoracją, która dodatkowo zapewni nam prywatność bez
rezygnacji z estetyki.
Wybór jest spory. Rozmyte
wpuszczają do środka światło,
ale zapewniają też prywatność i
nie pozwają, aby ktoś niepożądany zerkał do naszego domu.
Kolejna propozycja w kolorze
białym jedynie delikatnie rozprasza obraz, dając wrażenie
subtelnie spływających kropli deszczu — wyjaśnia Karol
Szudlarczyk, ekspert producenta okien.
Do dyspozycji mamy też wzory, które idealnie wpasują się
we wnętrza rustykalne, jak i te
nowoczesne. Obok prostych
linii w minimalistycznym klimacie znajdują się przeszklenia
o łagodnych kształtach, które

pewnością zainteresują się
przydymionymi barwami,
które – pomimo ciemniejszego
koloru – sprawiają przytulne i
ciepłe wrażenie. Wybór barwionego szkła okaże się trafiony nie tylko w pokojach. Świetnie sprawdzą się w domowej
spiżarni, gdzie dopływ światła
powinien być ograniczony.
Dzięki temu rozwiązaniu okno
zewnątrz będzie prezentować
się efektowanie, a wewnątrz
stworzy dogodne warunki dla
przetworów, aby cieszyć się
nimi dłużej. Podobny zabieg
bardzo dobrze sprawdzi się w
pomieszczeniach gospodarczych i garażach, gdzie świat-

ła zazwyczaj jest mniej, a ich
wnętrza nie chcemy pokazywać
światu.
Korzystanie z oświetlenia
dziennego w tym przypadku
pomoże zmniejszyć zużycie
energii, a co za tym idzie – zredukować koszty.
Szyby ornamentowe wykonanie są z trwałego szkła oraz
przy użyciu najwyższych technologii. Pomimo nierównej
faktury, są łatwe w utrzymaniu.
Umycie ich jest równie łatwe
co szyb o gładkiej powierzchni.
Wystarczy dobry płyn i miękka
ściereczka. Jednak przez taką
czystą szybę nikt nam nie zajrzy do domu. kr

sZyBa W okNie
Nie Musi
Być gładka
i prZejrZysta.
projektaNCi
Wpadli Na
poMysł, aBy
W doMu pełNiła
także FuNkCje
dekoraCjNą.

REKLAMA

PODŁOGA
FORNIROWANA

Osoby niezainteresowane
klasyczną przezroczystością z

karol
szUDlarczyk
ekspert producenta
okien

Barwione szkło świetnie
sprawdzi się w domowej spiżarni, gdzie dopływ światła
powinien być ograniczony.
Dzięki temu rozwiązaniu
okno zewnątrz będzie prezentować się efektowanie, a
wewnątrz stworzy dogodne
warunki dla przetworów. Podobny zabieg bardzo dobrze
sprawdzi się w pomieszczeniach gospodarczych i garażach, gdzie światła zazwyczaj
jest mniej, a ich wnętrza nie
chcemy pokazywać światu.

• naturalne drewno w atrakcyjnej cenie
• łatwość montażu (bez klejenia)
• możliwość renowacji
Wzornik kolekcji dostępny w sklepie

PODŁOGI • DRZWI • TARASY • USŁUGI
EKOMAT Sp. z o.o., Olsztyn
ul. Metalowa 4 (za Kauflandem)
tel. 89 539 13 25
289317otbr-c -G
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Elegancka łazienka,
łazienka nowoczesna
Zabudowa stelaża podtynkowego to ostatnio najchętniej wybierane rozwiązanie dla nowoczesnych
toalet. Ukryte elementy instalacji i niewidoczne rury pomogą nam otrzymać elegancką aranżację
oraz zyskać więcej miejsca w łazience.

D

ecydując się na rodzaj zabudowy, powinniśmy pamiętać
nie tylko o wyglądzie,
ale również o jakości
i właściwościach materiałów
z których ją wykonamy. Na
rynek wkroczyła właśnie wodoodporna zabudowa stelaża
podtynkowego. To swietny
pomysł na łazienkę.

Najważniejszym krokiem
przed przystąpieniem do prac
montażowych jest sprawdzenie szczelności wszystkich rur
kanalizacyjnych, instalacji
wodnej oraz dokładne wymierzenie powierzchni prze-

znaczonej pod zabudowę, by
uniknąć wydawania dodatkowych pieniędzy na nadmierną
ilość materiałów i ewentualne
poprawki.
Wybierając materiały do łazienki, nie zapomnijmy zwrócić uwagi na kwestię wodoodporności. Po zamontowaniu
elementów nieprzystosowanych do wilgotnych warunków,
może się okazać, że niedługo
po remoncie będziemy musieli ponownie inwestować czas
i środki w naprawę błędów.
Fot. WC Set Botament

Zasadniczą kwestią przy
zabudowie stelaży podtynkowych jest wybór odpowiednich materiałów, które poza

estetyką, zapewnią nam wodoodporność i zagwarantują
trwałość konstrukcji dzięki
wzmocnieniom w odpowiednich miejscach. Szukajmy takiej, która ma certyfikat ETAG
100% wodoodporność i stabilną konstrukcję.

Fot. WC Set Botament

Nowoczesne realizacje łazienkowe, mimo różnorodności, cechuje przywiązanie do
minimalistycznych rozwiązań. Wszelkie elementy, takie
jak rury czy instalacje wodne,
powinny być niewidoczne,
tak by nie zakłócać wyglądu
naszej łazienki i uczynić z niej
prawdziwe miejsce do codziennego relaksu. Szukajmy
więc zabudowy, która posiada
funkcję redukcji hałasu oraz
daje nam możliwość łatwego
ukrycia tych mało reprezentacyjnych części toalety. Dzięki

temu schowamy też elementy ubikacji, które na co dzień
trudno utrzymać w czystości,
a jedynym widocznym elementem będzie przycisk spłukujący, którego wygląd z łatwością
możemy dopasować do pozostałych akcesoriów łazienkowych.
Decydując się na zabudowę
stelaża łazienkowego, nie chcemy zastanawiać się nad każdym elementem konstrukcji
indywidualnie. Polecamy więc
poszukać uniwersalny zestaw,

który sprawdzi się w przypadku praktycznie wszystkich
dostępnych na rynku stelaży.
Niech posiada płytę czołową
z gotowymi otworami do podłączenia armatury, płyty do obróbki ścianek bocznych i górnej oraz strefy wzmocnionej
wytrzymałości na obciążenia.
To pozwoli nam bezproblemowo zabudować stelaż łazienkowy, oszczędzając przy tym czas
i pieniądze, które wydalibyśmy
na kupowanie materiałów pojedynczo.
Kr

REKLAMA

Rok założenia 1992

Sklep internetowy:
www.sklep.danysc.pl

p AUTOMATYKA p BRAMY p DRZWI
p OGRODZENIA p SZLABANY
OLSZTYN
ul. Kołobrzeska 50

tel. 89 534 41 00
www.danysc.pl

tel. 89 535 32 42
handel@danysc.com
240817otbr-a -P

242317otbr-C -O
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Zafunduj sobie saunę i bądź zdrów!
Korzystanie z sauny poprawia krążenie krwi, oczyszcza organizm z toksyn. Współczesne
technologie pozwalają na instalowanie sauny w mieszkaniu. Kabiny i urządzenia nie wymagają dużych
przestrzeni. Warto więc wziąć pod uwagę to rozwiązanie, choćby po TO, aby poprawić sobie nastrój,
gdy za oknami szaro i deszczowo.

Sauna parowa

— Panująca tu temperatura waha się od 50 do 65 st.
C., a stopień wilgotności powietrza osiąga 20-40 proc.
Komfort przebywania w saunie mokrej można podnieść
przez zastosowanie olejków
eterycznych np. lawendowego, eukaliptusowego, cedrowego czy cyprysowego — zachęca Zbigniew Morawski.
Zapach lawendy relaksuje,
natomiast olejek eukaliptu-

sowy poprawia kondycję i wygląd skóry. Dlatego też sauna
mokra jest świetna dla tych,
który potrzebują relaksu.
Często w tego typu saunie
umieszczane są również bloki
solne i wówczas przekształca
się ona w typową grotę solną. Pobyt w niej polecany
jest w profilaktyce zapalenia
gardła, krtani, oskrzeli i płuc.
Zaleca się ją również w przypadku alergii.

Sauna sucha

W saunie suchej, nazywanej
też fińską temperatura waha
się między 60 a 90 st. C., natomiast stopień wilgotności
wynosi 10-15 proc. Z sauny
suchej nie powinny korzystać
osoby chore na serce i mające problemy z oddychaniem.
Przebywanie w saunie suchej

Fot. Hot-Top

O

becnie wybór urządzeń jest duży i zależy wyłącznie od
naszych potrzeb.
W doborze odpowiedniego urządzenia pomoże nam nasz ekspert — Zbigniew Morawski, właściciel
firmy sprzedającej sauny.

oczyszcza organizmu z toksyn,
sprzyja odchudzaniu i poprawia mikrokrążenie.

Sauna infrared

Fot. Fotolia

W saunie infrared (na
podczerwień) oddziałują na
nas promienie ultrafioletowe. Temperatura i wilgotność powietrza odgrywają
tu drugorzędną rolę i mogą
być one dowolne, ponieważ
nagrzewanie ciała odbywa
się poprzez promieniowanie
podczerwone. Jest to bardzo
dobre miejsce dla osób, które
nie mogą korzystać z pozostałych typów saun.

Seans w saunie infrared rozszerza naczynia krwionośne,
pomaga pozbyć się z organizmu toksyn, mocznika,
kwasu moczowego i kwasu
mlekowego.

Łaźnie parowe

Łatwo uznać łaźnię parową
za saunę parową, jednak nie
są to identyczne rozwiązania. — Różnice występują
nie tylko w formie i sposobie
kąpieli, ale również w konstrukcji i materiałach z jakich
są zbudowane — zauważa
nasz ekspert. — W odróżnieniu od saun parowych,

gdzie wilgotność powietrza
nie przekracza 65 proc. przy
temp. z przedziału 50-110 °C,
w łaźni parowej temperatura
mieści się w przedziale od 40
do 55 °C, natomiast wilgotność osiąga nawet 100% —
dodaje.
Korzystanie z łaźni parowej
może łagodzić dolegliwości
reumatyczne czy schorzenia
dróg oddechowych. Już jedna
kąpiel korzystnie wpływa na
wygląd skóry, pobudza krążenie oraz oczyszcza organizm
z toksyn.
Kr

Zbigniew
Morawski

właściciel firmy
sprzedającej sauny
Współczesne technologie
pozwalają na instalowanie
sauny w mieszkaniu. Kabiny
i urządzenia nie wymagają
dużych przestrzeni. Warto
więc wziąć pod uwagę to
rozwiązanie, choćby po, aby
poprawić sobie nastrój, gdy
za oknami szaro, ponuro i
deszczowo.

REKLAMA

PRODUCENT MEBLI

FUH ALTERNATYWA

SAUNY

MEBLE NA WYMIAR
p zabudowy kuchenne
p szafy i zabudowy wnęk

(przedpokoje, skosy i poddasza)

Atrakcy
jne
RABATY
!

u suche
u łaźnie
parowe

p garderoby
p drzwi suwane i składane
p meble łazienkowe
p meble biurowe
p łóżka, szafki nocne, komody

Salon Olsztyn, ul. Partyzantów 16
salonolsztyn@fuhalternatywa.pl

+48 89 527 64 96
+48 500 201 911
1918mozm-a -P

u parowe
u infrared

HOT-TOP
Olsztyn, al. Warszawska 105/1H, tel. 601 979 048

WWW.KOMINKI-SAUNY.PL
291617otbr-D -P
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DOMy Z ZielONyM cerTyfikATeM
W polsCe poWstaje CoraZ WięCej NieruChoMośCi prZyjaZNyCh środoWisku, W któryCh osZCZędNie
ZużyWa się eNergię CZy Wodę. Z korZyśCi, jakie dają ZieloNe CertyFikaty, Zdają soBie spraWę Nie tylko
iNWestorZy Na ryNku poWierZChNi BiuroWyCh, leCZ także FirMy dZiałająCe Na ryNku NieruChoMośCi
haNdloWyCh, prZeMysłoWyCh CZy MiesZkaNioWyCh.
budynków na całym świecie.
W Polsce jest ich zdecydowanie mniej, ale sytuacja z roku
na rok się poprawia.
Zielony certyfikat to już
standard na rynku powierzchni biurowych. Trzy lata temu
wśród certyfikowanych budynków w Polsce 72 proc.
stanowiły biurowce.
— Coraz częściej są to budynki handlowe (15 proc.)
oraz przemysłowe (13 proc.).
W tym roku firma Skanska
oddaje do użytku pierwsze
certyfikowane osiedle mieszkaniowe – wyjaśnia Federico

fot. LafargeHolcim

T

rendy na tym rynku budowlanym
dotyczą również
producentów materiałów budowlanych.
Na świecie obowiązują
obecnie dwa systemy certyfikacji budynków — BREEAM
(system brytyjski) I LEED
(system amerykański). Systemy certyfikacji budynków
na świecie wprowadzono już
w latach 90. Polscy inwestorzy
zaczęli z nich korzystać dopiero po roku 2000.
Dzisiaj certyfikat BREEAM
posiada już blisko 300 tys.
REKLAMA

Fot. Fotolia

Budynek, którego jakość
potwierdzono zielonym certyfikatem (np. BREEAM lub
LEED), wymaga użycia nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami
energii lub ograniczających
zużycie wody czy energii. To
nie tylko dowód uznania dla
inwestora, lecz także potwierdzenie jakości nieruchomości, co jest częściej doceniane
przez najemców.
— Takie podejście daje wiele
korzyści wszystkim stronom.
To m.in. korzyści środowiskowe wynikające z użycia
technologii ponownego wykorzystania wody oraz wykorzystywania naturalnych
źródeł energii do ogrzewania.
W systemie certyfikacji ocenia
się obieg wody, poziom zużycia energii i jej źródła, zarządzanie odpadami, aspekty
ekologiczne terenów pod budowę budynku, a też aspekty
wpływające na komfort życia
mieszkańców — mówi Federico Tonetti.

Promocja ważna
od 26.01 do 18.02.2018
Odwiedź nas
PRO-line STUDIO
ul. Sikorskiego 17, Olsztyn
atlas-kuchnie.com.pl
15918otbr-A -N

Na komfort życia mieszkańców wpływają m.in. dostępność miejsc parkingowych,
stojaków na rowery, odległość
od komunikacji miejskiej, dostęp do szkół, przedszkoli I infrastruktury miejskiej.
Certyfikat gwarantuje, że deweloper zaplanował realizację

swojej inwestycji tak, by spełnić szereg ściśle określonych
kryteriów sprzyjających ekologii i ułatwić życie przyszłym
użytkownikom. W procesie
tym pomaga ścisła współpraca inwestora z wykonawcami
i dostawcami materiałów.
Dla producentów materiałów budowlanych starania
inwestorów o uzyskanie ekologicznych certyfikatów są
motywacją do poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań
w zakresie materiałów budowlanych. Użyte podczas budowy
materiały mają bowiem duże
znaczenie w procesie certyfikacji.
— Dzisiaj pracujemy nad
technologią ponownego wykorzystania betonu. Certyfikacja
jest również gwarantem zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw – mówi Federico
Tonetti. — Jako pierwsza firma w naszej branży w Polsce
uzyskaliśmy certyfikację BE
S6001. To oznacza, że, używając naszych rozwiązań, inwestorzy, generalni wykonawcy
i architekci mogą liczyć na
dodatkowe punkty w procesie
certyfikacji, zarówno w systemie BREEAM, jak i LEED.
Dzisiaj wszystkie nasze rozwiązania dla budynków mają
zielone certyfikaty. Bardzo cieszymy się, że temat ten staje
się kluczowy dla inwestycji
w Polsce — dodaje.
Firma zmienia się więc wraz

z oczekiwaniami klientów
i rynku.
— Obecnie jesteśmy zorganizowani według segmentów
(budynki i infrastruktura)
I kanałów (B2B, B2C). Jesteśmy też pierwszą firmą tego
typu, która wprowadziła takie
rozwiązanie w Polsce i jedną
z nielicznych na świecie – wyjaśnia nasz ekspert.
kr / źródło: newseria.pl

fot. Newseria.pl

Tonetti, ekspert producenta
cementu dla budownictwa.

FeDerico tonetti
ekspert producenta
cementu dla budownictwa

Domy z zielonym certyﬁkatem niosą wymierne korzyści
środowiskowe wynikające z
użycia technologii ponownego wykorzystania wody oraz
wykorzystywania naturalnych
źródeł energii do ogrzewania.
W systemie certyﬁkacji ocenia się obieg wody, poziom
zużycia energii i jej źródła, zarządzanie odpadami, aspekty
ekologiczne terenów pod budowę budynku, a też aspekty
wpływające na komfort życia
mieszkańców.
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kucHNiA Z „PAZureM”

W

aranżacjach kuchennych coraz
chętniej wybieramy dekory
z palety wzorów
niszowych. Znudzeni wszechobecną bielą i najbardziej topowymi odmianami drewna,
proponujemy sięgnąć po bardziej wyszukane desenie, które
ozdobią fronty naszych mebli.

Hitem jest buk jasny

fot. KAM

Nawet zwolennicy modnego stylu nowoczesnego czy

aranżacji spod znaku skandynawskiego minimalizmu
powoli odczuwają przesyt
monochromatyczną bielą i decydują się zastąpić ją dekorami inspirowanymi drewnem
w jasnych tonacjach.
— Dekory te pozwalają zaaranżować uporządkowane
i harmonijne wnętrze, zgodne z założeniami stylistyki
skandynawskiej, a dodatkowo fantastycznie je ocieplają
i wprowadzają wyjątkowo
przytulny klimat — podkre-

fot. KAM

W tyM seZoNie projektaNCi
ZaBudoWy kuCheNNej stoją prZed
dyleMateM, jak ZaprojektoWać
araNżaCję, aBy Z jedNej stroNy
Była NoWoCZesNa i prZytulNa,
a Z drugiej ModNa leCZ Nie
sZtaMpoWa. tajeMNiCa ZapeWNe
tkWi W dekoraCh.

śla Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka.
W ten nowy trend doskonale wpisuje się dekor buk jasny.
Jego zalety to m.in. delikatny
rysunek drewna i łagodna stylistyka, co sprawia, że nawet
w przypadku rozbudowanych
systemów mebli, nie przytłoczy wnętrza.
Drobne pęknięcia i sęki
umieszczone na jasnym, beżowym tle sprawiają, że wzór
inspirowany drewnem buka
wygląda niezwykle naturalnie.
Uniwersalny charakter dekoru pozwala skomponować
go z szeroką paletą kolorów
i wzorów, z którymi tworzy
ciekawe aranżacje.
— Dekor bukowy w połączeniu z dekoracyjnymi
wstawkami w postaci bieli
nadaje kuchni lekkości i świeżości, a dodatkowo optycznie
powiększy wnętrze — podpowiada Andrzej Tomasiak,
właściciel salonu mebli ku-

chennych w Olsztynie. —
Z kolei w połączeniu z czernią
zyskuje bardziej nowoczesny
„look”, a cała aranżacja nabiera
dynamicznego i bardzo wyrazistego charakteru — dodaje
nasz ekspert.

Wygodne szuﬂady i szafki

Dekor buk jasny doskonale
wpasował się w nowoczesną
linię KAMduo ML. To kolejny system meblowy, który pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni
i efektywne zagospodarowanie
modułów szafek.
Zastosowano tu bardzo nowatorski podział szuﬂad. —
Dokładnie odpowiadają one
wysokościom przechowywanych w nich przedmiotów
i produktów spożywczych,
którym są dedykowane — zauważa Andrzej Tomasiak. —
To bardzo skuteczny sposób
na lepszą organizację kuchni
i zaprojektowanie jej dokład-

nie pod potrzeby przyszłego
użytkownika. Może on samodzielnie zdecydować, które
z proponowanych modułów
szuﬂad powinny się znaleźć
w jego kuchni, bo to je właśnie będzie najczęściej użytkował — dodaje ekspert.

Bez trzaskania aż po suﬁt

Szuﬂady są dostępne z pełnym wysuwem, co gwarantuje bardzo wygodny dostęp do
ich zawartości. Wyposażono
je również w system cichego
domykania, który zapobiega
uciążliwemu trzaskaniu frontu
szuﬂady o korpus mebla.
Co bardzo ważne system
daje też możliwość zabudowy pod sam sufit. Meble
wyposażone są w regulowane nóżki w wysokości 10 lub
15 cm, dzięki którym można
optymalnie ustawić wysokość
blatu roboczego odpowiednio
do wzrostu użytkowników.
kr

W ZestaWieNiu
Z CZarNyM
koloreM kuChNia
ZaaraNżoWaNa
dekoreM Buk
jasNy NaBiera
BardZiej
dyNaMiCZNego
Charakteru.
to propoZyCja
do WNętrZ
urZądZoNyCh
Z prZysłoWioWyM
„paZureM”.
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O podłodze słów kilka
Podłoga to taka zwyczajna rzecz. Zapominamy o niej, choć służy nam wiernie latami. Dopiero, gdy się
zniszczy zaczynamy się zastanawiać, co robić. Podpowiadamy jak dbać o podłogę, by była ładna I Trwała.

P

Fot. Fotolia

odłoga, aby długo
nam służyła i ładnie wyglądała musi
być odpowiednio
i regularnie pielęgnowana. Dotyczy to szczególnie podłóg z drewna. Metod i środków pielęgnacji jest
kilka, a ich dobór zależy m.in.
od tego w jaki sposób deski
zostały wcześniej zabezpieczone.
Powierzchnię podłóg zabezpieczamy co najmniej na trzy
sposoby: lakierem, specjalnym woskiem, olejem.
Lakierowanie jest jednym
z popularniejszych metod
zabezpieczania powierzchni
drewnianych. Lakierowana podłoga jest odporna na
ścieranie i niszczycielskie
działanie chemii. O podłogę

drewnianą najlepiej dbać
regularnie, czyli codziennie
usuwając piasek, resztki jedzenia. Tam gdzie ruch domowników jest największy
warto położyć dywaniki. Jeśli w mieszkaniu są zwierzęta, pod miskami z jedzeniem
trzeba położyć podkładkę,
która zabezpieczy podłogę
przed trwałym zaplamieniem
czy zatłuszczeniem resztkami jedzenia.
Zanim zabierzemy się za
właściwe mycie, trzeba podłogę dobrze odkurzyć. Do wody
warto wlać trochę łagodnego
środka czyszczącego przeznaczonego do mycia podłóg
drewnianych. Zawsze trzeba
przeczytać ulotkę na opakowaniu. Znajdziemy na niej
informacje dotyczące prze-

znaczenia i proporcji użycia.
Użycie wosku do podłóg
skutecznie zapobiega zużyciu
powierzchni i nadaje podłodze
taki sam wygląd i ciepło, jak
olej do drewna. Jednak wosk
lepiej niż olej zabezpiecza
drewno przed działaniem substancji chemicznych. Drewno
woskowane jest także bardziej
miękki niż olejowane.
Zastosowanie oleju w przypadku egzotycznych gatunków drewna zapewnia deskom
piękny wygląd i podkreśla
naturalny charakter i ciepło
drewna. Olej do drewna świetnie zapobiega wsiąkaniu wody
w strukturę deski, jednak warto pamiętać, aby nie “topić”
podłogi w wodzie.
W przypadku zalania nale-

ży zebrać wodę i wytrzeć powierzchnię do sucha.
Do każdego typu podłóg
można dobrać odpowiednie
środki czyszczące. Odradzamy używania płynów tzw.
uniwersalnych, bez podanego
składu. Taki niesprawdzony
środek może trwale zniszczyć
powierzchnię podłogi.
Szczególnej uwagi wymaga
podłoga drewniana olejowana położona w kuchni lub
łazience. W tych miejscach
warto zastosować środek
do odświeżania. Pokryje on
drewno warstwą ochronną
oraz wydłuży jego żywotność. Środek odświeżający do
podłóg olejowanych może być
stosowany w miarę potrzeby
kilka razy w roku.
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