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czaS Na zmiaNy
— Czas Na FroNTy z ozdoBNymi Frezami!
NOWOcZeSNA kuchNiA tO WbreW pOZOrOM Nie tylkO Meble Z frONtAMi O głADkiej i pOłySkującej
pOWierZchNi. AktuAlNe treNDy ZDOMiNOWAły frONty StyliZOWANe Z DekOrAcyjNyMi freZOWANiAMi.
W tyM SeZONie StAWiAMy NA klASykę W NOWOcZeSNyM WyDANiu, którA łącZy trADycyjNe WZOrNictWO
Z elegANckiM MiNiMAliZMeM.

W

Nasz dom

szafce obok (podczas montażu
należy wyciąć w plecach otwór
umożliwiający dostęp). Piekarnik elektryczny podłączamy do
instalacji 230 V. W nowym budownictwie często przygotowana jest instalacja trójfazowa do
podłączenia płyty — natomiast
zapomina się o piekarniku.
Pamiętajmy ponadto o
gniazdkach do okapu, oświetlenia i pozostałych urządzeń.
Gniazda użytkowe nie mogą
być montowane nad zlewem
czy płytą grzewczą.
Jeżeli nie ma możliwości
„wpuszczenia rur” w ścianę czy
w podłogę — planujmy głębsze
blaty. Takie rozwiązanie podnosi często cenę o kilkaset złotych, ale dzięki niemu mamy
niższe koszty przygotowania
pomieszczenia i wygodniejszy
blat roboczy.

REKLAMA

nymi frezami. W kolekcji
KAMmono, której znakiem
rozpoznawczym są szafki górne w ekonomicznej (61 cm)
lub bardziej pojemnej (90
cm) wysokości, szuflady w
trzech różnych wysokościach
dedykowanych konkretnym
produktom i akcesoriom kuchennym, a do niedawna były
jeszcze gładkie fronty w wysokim połysku — teraz dostępne są również fronty frezowane o delikatnie rustykalnym
charakterze. Są niezwykle
dekoracyjne i nadają kuchni
szyku. Chociaż ich estetyka
nawiązuje do tradycyjnej
stylistyki klasycznej, wizualnie są „lżejsze”.

— W kolekcji KAMmono
pozwalamy naszym klientom zdecydować czy oczekują nowoczesnego designu i
wówczas mogą wybrać gładkie fronty w wysokim połysku
w modnej bieli lub szarości,
czy wolą raczej kuchnię o bardziej przytulnym wystroju z
zabudową meblową ze stylizowanymi frontami, które
nadadzą wnętrzu swoistego
uroku — wyjaśnia projektantka.
Nowe fronty ozdobne dostępne są w dwóch rodzajach
frezów i w trzech wybarwieniach matowych: białym, szarym oraz w dekorze sosny A.
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PUNKTY DYSTRYBUCJI

Fronty nawiązujące do
tradycyjnej klasycznej stylistyki — to kolejny krok na
drodze do ocieplenia wizerunku kuchni. Przestrzenią
kuchenną zawładnęły fronty,
które zachwycają atrakcyj-

Porada
Planując zabudowę naszej
kuchni zwracajmy uwagę na
przyłącza — mówi Andrzej
Tomasiak, właściciel studia
mebli kuchennych Atom. —
Prawidłowo umiejscowione
instalacje elektryczne, gazowe,
hydrauliczne pozwolą zoptymalizować naszą zabudowę i
zaoszczędzić miejsca w kuchni. W tradycyjnej zabudowie,
gdzie blat ma głębokość 60
cm, nie ma miejsca na rury
czy gniazdka za zmywarką,
lodówką, a czasami nawet
piekarnikiem. Zmywarkę
możemy podłączyć do zaworu z trójnikiem na zimnej
wodzie, odpływ zaś do syfonu zlewozmywaka. Gniazdko
elektryczne może zostać zainstalowane w szafce zlewozmywakowej (hermetyczne) lub w

fot. kAM

aranżacji
wnętrz kuchennych nadal cenimy
proste formy i
funkcjonalność, przychylniej
jednak patrzymy na elementy, które pozwalają wyróżnić
zabudowę meblową i nadać
jej własny, indywidualny
charakter. Podobają nam się
niestandardowe rozwiązania, które urozmaicają bryłę
mebli, jak asymetrycznie rozmieszczone moduły szafek,
otwarte półeczki czy witryny
szklane. Główną rolę zaczynają odgrywać fronty o bardziej
dekoracyjnym charakterze.
— Fronty z ozdobnymi
frezami nie są przypisane
wyłącznie do kuchni w stylu
klasycznym czy rustykalnym,
chociaż w takich aranżacjach
lubimy je najbardziej — mówi
Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka Spółki Meblowej KAM. — To ciekawy
pomysł również do wnętrz
o bardziej nowoczesnym
charakterze. Delikatnie stylizowane fronty z subtelnymi
frezowaniami powalają zachować równowagę pomiędzy
neutralnym minimalizmem
a coraz mocniejszą potrzebą
przytulności i naturalności
wnętrza.
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Naturalnie w mieście
Wśród lasu, w bliskości jeziora i zgodnie z naturą powstaje w Olsztynie niezwykłe osiedle. Osiedle
Premium Pieczewo, bo to o nim mowa, powstaje po to, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom komfort
codziennego życia i stworzyć przyjazne rodzinom miejsce w doskonałej lokalizacji.

T

o, co przykuwa
uwagę i jest bardzo ważne przy
wyborze własnego
M, to doskonała lokalizacja. Osiedle Premium Pieczewo położone
jest w bezpośrednim otoczeniu lasu, co stanowi naturalną izolację przed miejskim
zgiełkiem, jednocześnie w
pobliżu wszystkiego, co do
życia niezbędne. Trasy spacerowe, ścieżki rowerowe,
miejsca przyjazne czworonogom to wszystko znajduje się
tuż obok. Co ważne, w sąsiedztwie znajdują się żłobki,
przedszkola, szkoły, sklepy
mało- i wielkopowierzchniowe oraz wiele punktów usługowych. W pobliżu Osiedla
Premium znajdują się przystanki komunikacji miejskiej
(autobusowe, a w niedalekiej
przyszłości również tramwajowe). Doskonale rozwinięta
infrastruktura okolicy zapewnia miejsca do wypoczynku,
zakupów, a także dostęp
opieki medycznej i placówek
edukacyjnych. Będzie to najlepiej skomunikowana inwestycja dzięki dojazdowi z ul.
Pstrowskiego oraz ul. Krasickiego, co umożliwia szybki

jedna podziemna), o łącznej
powierzchni użytkowej ok.
35 000 m². Powstanie blisko
600 mieszkań o zróżnicowanych układach, o powierzchniach od ok. 40 do ok. 83 m2.
W ramach I etapu powstaną
trzy trzypiętrowe budynki, a
w nich łącznie 104 mieszkania Termin zakończenia I etapu inwestycji jest planowany
na II kwartał 2020 roku.
Zakończenie całej inwestycji
planowane jest w 2025 roku.

dojazd zarówno do Centrum
i w stronę Pieczewa, Jarot i
Nagórek oraz szybkie włączenie w Obwodnicę Olsztyna
poprzez Węzeł Pieczewo.
Jest to projekt deweloperski doskonały zarówno pod
względem lokalizacji, jak i
atrakcyjny pod kątem nowo-

czesnej architektury. – Budynki wyróżniają się jasną
elewacją z elementami drewna, dwuspadowymi dachami,
przestronnymi oknami oraz
dużymi balkonami i loggiami.
Całości dopełnia funkcjonalny
układ mieszkań, który zapewni komfort użytkowania oraz
pozwoli na duże możliwości
aranżacyjne. W realizacji przewidzieliśmy również udogodnienia dla dzieci i dorosłych.
Plac zabaw i boisko zapewni
bezpieczeństwo i możliwość
aktywnego spędzania czasu
rodzinom z dziećmi – mówi
Aneta Biegańska, przedstawiciel inwestora. – Dla osób
dorosłych przewidziano miejsce do integracji. Na terenie
osiedla dostępne będą miejsca postojowe w podziemnej
hali garażowej, jak i miejsca
postojowe na terenie osiedla. Dodatkowo budynki będą
wyposażone w komfortowe,
cichobieżne windy dostępne
z poziomu hali garażowej, komórki lokatorskie, a także pomieszczenia na rowery i wózki
– wylicza Aneta Biegańska.

Cały kompleks utrzymany
będzie w stonowanej, nowoczesnej stylistyce, którą
dopełni okalająca budynki
zieleń. Osiedle składać się

będzie z ok. 21 bloków mieszkalnych wielorodzinnych
jedno- lub dwuklatkowych,
czterokondygnacyjnych (cztery kondygnacje nadziemne,

Miejsce w otoczeniu lasu,
bliskiego sąsiedztwa Jeziora
Skanda, to wymarzona lokalizacja, dla osób chcących odizolować się od codziennego
zgiełku, nie rezygnując przy
tym z dostępu do wszystkich
udogodnień życia miejskiego.
Nowoczesna architektura,
łatwy dostęp do usług oraz
przyjazna komunikacja do
centrum sprawią, że nowo
powstające osiedle będzie
idealnym miejscem do mieszkania.

Zapraszamy na stronę www inwestycji: www.pieczewopremium.pl
Więcej informacji: tel. 730 196 192
76319OTBR-A
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remONt StrycHu krOk pO krOku.

fot. Adobe Stock

CzĘŚĆ 2: budOwlaNka
że kilkA DODAtkOWych MetróW kWADrAtOWych prZyDA Się ZAWSZe i W kAżDyM DOMu — już piSAłAM i NAD
OcZyWiStyMi prAWDAMi Nie MA cO Się rOZWODZić. OD cZegO ZAcZąć, jAkiegO fAchOWcA ZAtruDNić NAjpierW
i ile pieNięDZy prZygOtOWAć?

K

iedy już daliśmy
radę największym urzędowym
wyzwaniom i w
ręku posiadamy
wszelkie niezbędne kwity na
remont i adaptację naszego
poddasza — czas na wyzwania budowlano-instalacyjne.
Nie ma co mówić, najłatwiej
planować remont, adaptację i
zagospodarowanie poddasza,
gdy taką możliwość uwzględniono już na etapie budowy
domu. Wtedy mamy pewność, że trop ma odpowiednią wytrzymałość, przestrzeń
pod dachem jest wystarczająco wysoka i jasna, połacie
są ocieplone, a instalacje
rozprowadzone. Wystarczy
wykończyć je tak, jak mieszkanie kupowane w stanie deweloperskim, a do starostwa
zgłosić jedynie zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń
— bo wzrośnie nasz podatek
od nieruchomości.

Ściany
Byśmy mogli w pełni korzystać z naszego nowego
metrażu — strych musi mieć
wysokość przynajmniej 1,9
m — jest to tzw. wysokość
stania. Z kolei żeby ustawić
sprzęty i meble przy ścianach
— potrzeba nam 1,2–1,5 m.
Formalnie minimalna wymagana wysokość pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu to 2,2 m, przy czym w
pomieszczeniach ze skosami
liczy się średnią, poczynając
od 1,9 m. Dużo zależy więc od
spadku dachu: efektywnemu
wykorzystaniu strychu sprzyja dach o kształcie prostym,
najlepiej dwuspadowy, duża
rozpiętość dachu — ponad 8
m oraz brak słupów podtrzymujących więźbę. Znaczenie
ma również usytuowanie
schodów — najlepiej, gdy
biegną równolegle do kalenicy, obok ściany zewnętrznej i
gdy są blisko środka budyn-

ku. Dzięki temu można zaplanować wygodne, bo wysokie
pomieszczenia po obu ich
stronach i nie traci się cennej przestrzeni pod kalenicą
na komunikację.
Dach
Nie dość, że znaczenie ma
jego kształt, wysokość i stopień nachylenia — patrz
wyżej — to dodatkowo, jeśli
stara konstrukcja dachu zostaje, musimy sprawdzić, czy
jest wystarczająco mocna: czy
da radę utrzymać ewentualne nowe pokrycie, ocieplenie
i obudowę z płyt gipsowo-kartonowych. Następnie
sprawdzamy stopień zwilgocenia: dachu nie mogą atakować grzyby, a w drewnie
żerować szkodniki. Wszystkie osłabione elementy wymieniamy. Jeśli pojawiły się
przecieki, pokrycie naprawia
się lub wymienia — w niektórych wypadkach można

ułożyć nowe na starym, np.
blachodachówkę na goncie bitumicznym.
Niestety, jeśli stara więźba
jest w bardzo kiepskim stanie, musimy postawić nową.
Ponadto dach nie może mieć
jednak rozpiętości większej
niż 12 m.
Strop
Tu clou programu jest jego
wytrzymałość. Przecież po
zagospodarowaniu poddasza będzie musiał przenieść
wyraźnie większe obciążenia
— czasem konstruktor zdecyduje więc, że koniecznym jest
go wzmocnić. W przypadku
stropów drewnianych z lekkim wypełnieniem wstawia
się dodatkowe belki. Przy
ciężkim wypełnieniu trzeba
je usunąć i utworzyć dodatkową, grubą na kilka centymetrów, płytę nośną z betonu.
Nośności stropu to wprawdzie nie podniesie, ale zapew-

ni równomierny rozkład obciążeń i ułatwi wykończenie
podłogi. Czasem drewniany
strop jest w tak złym stanie,
że jedynym wyjściem jest jego

wymiana — tyle że wtedy adaptacja poddasza zmienia się
w generalny remont.
Stropy żelbetowe i gęstożebrowe mają najczęściej

REKLAMA
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wystarczającą nośność. Jeżeli trzeba je wzmocnić, na
dolnej kondygnacji dodaje
się podciąg. Pamiętajmy, że
strop należy też wygłuszyć
tak, by odgłosy kroków czy
hałasy dobiegające z góry nie
przeszkadzały domownikom
kondygnację niżej.
Niektóre stropy, np. o konstrukcji z belek stalowych,
wymagają wyrównania. Ponieważ nowa wylewka to dodatkowe obciążenie, dobrym
rozwiązaniem jest wypełnienie zagłębień warstwą lekkiego kruszywa, np. keramzytu.
Na tak przygotowanym podłożu zamiast wylewki układa
się lżejsze płyty tzw. suchego jastrychu. Jeszcze innym
rozwiązaniem jest wykonanie podłogi na drewnianych
legarach. W ten sposób da
się wyrównać różnice w poziomie posadzki oraz ocieplić
i wygłuszyć strop. Na tym
etapie prac rozprowadza się
też instalacje, które pobiegną
pod posadzką.

5

Okna
Nie ma co mówić, najpiękniejszy strych — lecz bez
okien, wciąż będzie jedynie
strychem i graciarnią. Okien
wymagają też przepisy, zgod-

nie z którymi ich powierzchnia powinna być równa 1/8
powierzchni podłogi. Poddasze mogą doświetlać pionowe
okna fasadowe, umieszczone
w ścianie szczytowej lub w

lukarnach, oraz montowane w połaci dachu okna dachowe. Czasami stosuje się
też dachowe świetliki. Okna
połaciowe planuje się przy
małym i dużym spadku da-

chu, znaczenia nie ma również rodzaj jego pokrycia
ani konstrukcja. Co ciekawe,
wpuszczają do wnętrza nawet
o 50 proc. więcej światła, niż
pionowe okna o tej samej po-

wierzchni. Ich zamontowanie
jest prostsze i tańsze od budowy lukarny, nie zmienia też
kształtu dachu i bryły budynku. Montuje się je na jeden z
trzech sposobów: pomiędzy
krokwiami, na łatach lub na
wymianach, czyli na belkach
przenoszących obciążenia z
krokwi przeciętej na nienaruszone.
Montaż okna dachowego
nie jest skomplikowany, z
osadzeniem standardowego
produktu w przygotowanym
otworze fachowiec poradzi
sobie w pół godziny. Wnękę wokół okna wykańcza się
najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi. Znajdująca się
nad oknem płaszczyzna wnęki
ma być równoległa, a ta pod
nim prostopadła do podłogi.
Umożliwi to optymalne doświetlenie wnętrz i w połączeniu z zamontowanym pod
oknem grzejnikiem właściwą
cyrkulację ciepłego powietrza.
Magdalena Maria Bukowiecka

REKLAMA

Osiedle Magnolia
Budynek nr 2
już w sprzedaży.
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Okazja czyni

Fot. Adobe Stock

złodzieja!

My home is my castle — mój dom to moja twierdza — mawiają Brytyjczycy.
I nie można odmówić im racji. Ale dom, a niechby i twierdza, to jednak nie jest podziemny schron
przeciwatomowy i bezpieczeństwo nie może wpływać na komfort naszego życia.

D

omu mieszkalnego w fortecę nie
zmienimy — to
pewne. A jednak,
nawet z najprzyjemniejszego, najpiękniej
położonego i najlepiej urządzonego domostwa warto się
co jakiś czas ruszyć na zwiedzanie świata. Zanim jednak
wytyczymy na mapie trasę i
zainwestujemy w komplet
najlepszych walizek — warto
pomyśleć także o zabezpieczeniach na czas naszej nieobecności. By paść ofiarą złodziei,
nie trzeba zresztą ruszać się
ani zbyt daleko, ani na zbyt
długo. Bo okazja naprawdę
czyni złodzieja — i ze zwyczajnego wieczoru u znajomych też możemy wrócić do
pustych czterech ścian…
Wprawdzie wielu specjalistów uważa, że domu w stu
procentach odpornego na
próby włamania zbudować się
nie da — wiele ryzykownych
czynników możemy jednak

wyeliminować. Możemy też
wprowadzić kilka antywłamaniowych patentów, które zapewnią nam bezpieczeństwo
i nieco spokoju, a potencjalnych złodziei skutecznie zniechęcą lub chociaż utrudnią
im pracę.
Dwie kwestie są tu równie
ważne: ochrona naszego dobytku, ale ochrona własnej
nietykalności. Bezpieczny
dom musi być zatem tak
wyposażony, żeby mógł jak
najdłużej zatrzymać intruzów poza posesją lub przynajmniej na zewnątrz budynku.
Zabezpieczamy posesję
I to najlepiej już na etapie
budowy domu!!!
Przede wszystkim zadbajmy o dobre oświetlenie — by
nocą żaden zbir nie zdołał się
zaczaić w ciemnościach. Nasi
sprzymierzeńcy to przede
lampy z czujkami ruchu, które włączają się tylko wówczas,
gdy ktoś wejdzie w ich zasięg.

Pomyślmy też o dobrej widoczności. W tym celu warto
stworzyć w domu skuteczny
punkt obserwacyjny: niech w
jego polu znajdzie się brama,
podjazd do garażu i drzwi
wejściowe. Czyli zawczasu
trzeba dobrze zaprojektować
przynajmniej jedno okno. Jeśli to niemożliwe — uciekamy
się do technologii i instalujemy kilka kamer skierowanych
na newralgiczne obszary,
które przekażą obraz do wyświetlacza wewnątrz obiektu.
Wada jest taka, że sprytni złodzieje potrafią dezaktywować
lub w ostateczności zniszczyć
kamery i zrobić swoje. Kamery można też zainstalować
wysoko na ścianach domu,
najlepiej takie przystosowane także do pracy w nocy. Pozwolą widzieć, co się dzieje na
całej posesji z jednego miejsca.
Ułatwieniem dla złodziei są
zawsze zewnętrzne gniazdka
elektryczne — zawsze wtedy

mogą podłączyć do nich swoje narzędzia, choćby wiertarkę, którą rozprują wkładkę
bębenkową w zamku. Nader
zachęcające będą też wszelkie
ażurowe elementy poprzeczne na elewacji, które świetnie
posłużą za drabinę, a nawet
zwyczajna winorośl gęsto porastająca ściany.
Ktokolwiek ma dom — powinien przede wszystkim
pomyśleć o czworonogu. W
czujności nie ma sobie równych, terenu przypilnuje bez
żadnych zachęt sam z siebie,
a szczekaniem poinformuje o zbliżaniu się wszelkich
obcych, nawet tych z dalszej
rodziny. Przy odrobinie tresury i odpowiedniej reputacji w
okolicy — odstraszy złodzieja
samym wyglądem.
Drzwi antywłamaniowe
Właściwości antywłamaniowe powinny mieć wszystkie drzwi, które prowadzą do
budynku, nawet te między

domem a garażem, bo tę drogę bardzo chętnie wybierają
włamywacze. Zanim jednak
zdecydujemy, który model i
firmę wybrać, musimy ofertę
sprawdzić naprawdę dokładnie: wiele drzwi reklamowanych jest bowiem jako antywłamaniowe, a wcale takimi
nie jest. Prawdziwe drzwi antywłamaniowe mają klasę 3,
4, 5 lub 6 — informacji szukamy na tabliczce znamionowej
zamocowanej na krawędzi
skrzydła drzwiowego. Dobre
drzwi antywłamaniowe mają
też solidną ramę ze stalowych

kształtowników i wzmocnienia w postaci dwóch płatów
blachy stalowej. Te najlepsze
wewnątrz mają obrotowe pręty bądź sprężynujące blachy
utrudniające przepiłowanie.
O ich dobrej jakości świadczą
też zawiasy na stałe zespolone
z konstrukcją i wyposażone
w blokady uniemożliwiające wyjęcie skrzydła. Śruby
mocujące muszą być ukryte,
aby nie dało się ich wykręcić.
Sercem drzwi antywłamaniowych jest centralny zamek,
który rygluje skrzydło w wielu punktach na obwodzie.

REKLAMA

tel. 89 533-26-04
www.barton.olsztyn.pl

DRZWI

OTWIERAJĄCE
NOWĄ
CODZIENNOŚĆ

OKNA

BRAMY

OCHRONA I STYL
Z NOWĄ
TWOJEGO
PERSPEKTYWĄ
GARAŻU
NA CO DZIEŃ

ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 29, lok. 6A
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Wspomagają go bolce antywyważeniowe, szerokokątny
wizjer, dodatkowe zamki zewnętrzne. Można też dokupić
zamek z alarmem sygnalizujący próbę otworzenia oraz
zapornicę uniemożliwiającą dalsze otworzenie drzwi
po ich uchyleniu. Ościeżnic
drzwi antywłamaniowych nie
wkleja się w otwór na piankę.
Należy je solidnie zakotwić w
murze, inaczej mimo wszystkich zabezpieczeń złodziej
zdoła je wypchnąć razem
z framugą.
Zamek antywłamaniowy
Czy to zamek do drzwi wejściowych, furtki, czy też bramy garażowej — musi być jak
najtrudniejszy do sforsowania. Każdy zamek ma oznaczenie złożone z 11 pozycji
określonych cyframi albo literami. Każda z nich mówi o
czymś innym — dla nas najistotniejsza jest siódma pozycja, czyli klasa antywłamaniowości od 1 do 7, gdzie 1 jest
najsłabsza, a 7 najmocniejsza.
Za antywłamaniowe uchodzą
zamki z klasą antywłamanio-

wości od 4 do 7. Swoje klasy zabezpieczenia od 0 do 6
mają też wkładki bębenkowe
— integralna część prawie
każdego zamka. W domach
i mieszkaniach warto stosować te o jak najwyższej kla-

sie. Najlepsze wkładki mają
wewnątrz hartowane kołki
uniemożliwiające złodziejom
ich rozwiercenie oraz zapadki utrudniające im posłużenie
się wytrychem. Od zewnątrz
wkładkę zabezpiecza tak

7

zwany szyld utrudniający jej
wyrwanie z drzwi. Poświadczeniem klasy i jakości zamka
lub wkładki bębenkowej jest
certyfikat wystawiany przez
którąś z uprawnionych jednostek badawczych, na przykład

Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Popularne są też zamki
z alarmem lub fabrycznie
przystosowane do współpracy z rozprowadzoną w
domu instalacją alarmową.

Takie zamki mogą mieć czujniki nacisku i uruchamiają
alarm, gdy wykryją próbę
otwarcia drzwi na siłę. Inne
mają czujniki otwarcia i reagują na przekręcenie klucza
w zamku. Niektóre wkładki
do zamków są sprzedawane
wraz z tak zwanym kluczem
przekodowującym. Gdy zgubimy klucz, ten zapasowy nie
dość, że pozwoli ci się dostać
do domu, to dodatkowo przeprogramuje wkładkę tak,
żeby złodziej, który znalazł
albo ukradł poprzedni klucz,
nie mógł się już nim posłużyć.
Rolety antywłamaniowe
Okna możemy wzbogacić o
roletę zewnętrzną. Są modele
o wzmocnionym płaszczu, z
dolnym ryglem zamykającym i bolcami antywyważeniowymi utrudniającymi jej
uniesienie. Także mechanizm
nawijania płaszcza może mieć
blokadę obrotu i uniemożliwiać poruszenie nim do góry.
Niestety, opuszczone rolety są
też informacją dla włamywacza, że dom jest prawdopodobnie pusty.
Magdalena Maria Bukowiecka
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1
2
3
4
5
6

7
8
9

IPPON BARCZA SP. Z O.O.

2a

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

10e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE

a Nowe Jaroty, ul. Herberta 2C
mieszkania od 80 do 97 mkw.
b Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. Cicha
mieszkania od 60 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 39 do 90 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 39 do 95mkw.

4

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM SP. Z O.O. ,
PRZEMYSŁÓWKA HOLDING
Osiedle Magnolia ul. Bilitewskiego
mieszkania od 39 do 73 mkw.

10b

POLNORD SA

Osiedle Tęczowy Las II, Bartąg k.
Olsztyna, mieszkania od 32 do 104 mkw.

5

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

a Osiedle Przylesie, ul. Borowa 4
mieszkania i lokale usługowe
b Calamo Park, ul. Tuwima
mieszkania od 34 do 66 mkw.
c Natura Park, ul. Tuwima –
mieszkania od 36 do 69 mkw.
d Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 40 do 69 mkw.
e Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 35 do 61 mkw.
f Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

15
11a
18b
18a

2b

DYWITY

LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.

a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 44 do 76 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
c Zespół domków w zabudowie szeregowej, przy ul. Św. Heleny w Olsztynie
(Gutkowo)

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA

a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 144,5 do 216,98 mkw.
b Leśny Zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania od 34 do 94 mkw.
c Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 33 do 154 mkw.

10c

8c
6f
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10 ARBET

6e
6a

7

9b

10a

3b

3a

8b

11
12

3c
14

9c

13

10d

11b

6d

a Osiedle Leśna II etap
ul. Leśna
mieszkania od 45 do 200 mkw.
b Osiedle Bartąg
ul. Bartąska
mieszkania od 31 do 69 mkw.
c Osiedle Sterowców
ul. płk. Franciszka Hynka
mieszkania od 28 do 74 mkw.
d ZM Żołnierska
ul. Żołnierska
mieszkania od 35 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE
ul. Wilczyńskiego/Jaroszyka
– mieszkania od 38 do 62 mkw.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 67 do 76 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 52 do 94 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SP Z.O.O.

Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztyńska.
Domy w zabudowie szeregowej 135
mkw. z działkami o powierzchni od 200
do 350 mkw.

T.J. DEVELOPMENT

Citi Park
ul. Krasickiego, budynki A, B i C
mieszkania od 36 do 71 mkw.

14 WARMIA
INVESTMENT
SP. Z O.O.
15

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36. Od 39 do 122 mkw.

SIELSKA SP. Z O.O. S K

Ukiel Park
ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

16 PIECZEWO SP. Z O.O.
6b

19

17

6c
8a

18
16
13
1 17

19

Osiedle Premium
Ul. Krasickiego/Masztowa
za Carrefourem
Mieszkania od: 40 do 83 mkw.

BUDLEX SP. Z O.O.

Osiedle Libero
ul. Krasickiego/Barcza (za szkołą LO5)
mieszkania od 26 do 101 mkw.

GRUPA BRAWO SP. Z O.O.

Osiedle Orzechowa
ul. Orzechowa w Bartągu
a I etap - domy w zabudowie bliźniaczej, pow. 128,54 mkw.
b II etap- domy wolnostojące od 116
mkw.

PM DEVELOPMENT

Gruszowe Sady
ul. Nowaka, mieszkania od 65 do 87 mkw.
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Laserowy dalmierz,
czyli potrzebny
gadżet

REKLAMA

Dalmierz laserowy to jest droga ku samodzielności
— kompan nie będzie już potrzebny w pomiarach.
Mało tego: nie dość, że wszystko sam zmierzysz, to
jeszcze nie będziesz się musiał zanadto przy tych
obmiarach nachodzić…!

L

aserowy dalmierz
to najbardziej precyzyjny sprzęt do
mierzenia odległości. Wysyła promień
laserowy z miejsca, w którym
go trzymasz, do elementu,
który jest na drugim końcu
pomiaru. Dalmierz mierzy po
prostu długość tego promienia. Czerwony promień lasera dobrze odcina się od tła,
co pozwala dobrze nacelować
nim na wybrany punkt. Dodatkowo, samo urządzenie jest
przeważnie wielkości smartfona, choć może nieco grubsze.
Ma wbudowany cyfrowy wyświetlacz, na którym pojawia
się wynik pomiaru. Wynik

może być podany w metrach,
calach lub stopach. Dalmierze
energię czerpią z baterii AAA
lub z akumulatora.
Co jeszcze?
Coraz częściej dalmierz laserowy oferuje różne dodatkowe
funkcje, przeważnie dotyczące
zarządzania wynikami pomiarów. Zapamiętuje więc kolejne pomiary, zastępując tym
samym kartkę i ołówek do
notowania wyników. Sumuje
też i odejmuje. Wylicza pola
powierzchni lub kubaturę. Są
i takie dalmierze, które radzą
sobie nawet z funkcjami trygonometrycznymi. Bardziej
profesjonalne modele dalmie-

rzy laserowych mierzą także
kąty. Warta uwagi jest funkcja
tyczenia. Po wprowadzeniu
wartości bazowej i interwału
dalmierz laserowy za pomocą
intuicyjnych strzałek naprowadzać będzie na wskazane
punkty w terenie.
Jaki wybrać?
Ceny dalmierzy laserowych
wahają się od 50 zł do nawet
2,5 tysiąca. Skąd taka rozpiętość cen? Bo urządzenia
różnią się precyzją i tymi dodatkowymi funkcjami. Szukając więc dalmierza na własne
potrzeby, zwróćmy uwagę na
go maksymalny zasięg. Te
najtańsze mierzą do 25 m —
75219otbr-b -O
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najdroższe nawet do 250 m.
jeśli zależy nam na precyzji,
dokładność pomiarowa naszego dalmierza nie powinna
być większa niż ±2 mm.
Przy wyborze dalmierza powinniśmy kierować się także
wygodą obsługi. Choćby taki
drobiazg, jak podświetlany
ekran, który umożliwi pracę w ciemnych pomieszczeniach. Niekiedy do dalmierza
laserowego dodawany jest statyw, dodatkowo poprawiający
precyzję pomiaru. Najbardziej
zaawansowane technologicznie dalmierze mają ekrany dotykowe i wbudowane kamerki.
Na wyświetlaczu pojawia się
wtedy zdjęcie przestrzeni, w
której przyszło nam dokonywać pomiarów. Kolejnych
pomiarów możemy wtedy
dokonywać już na tym zdję-

ciu — bez potrzeby pracy „w
realu”. Część z nowoczesnych,
profesjonalnych dalmierzy laserowych daje też możliwość
kopiowania danych na komputer w czasie rzeczywistym
lub zapisywania ich w formie
plików, które można otwierać
w programie CAD.
Pomiar a temperatura
Większość dalmierzy poprawnie pracuje przy temperaturze nie mniejszej niż 0 st.
C. tylko te najdroższe egzemplarze poprawnie odczytują
wynik także w mroźne dni.

zwłaszcza na zewnątrz budynków. Dokładność pomiarów znacznie podnoszą także
okulary antyrefleksyjne, dzięki
którym w terenie lepiej widać
promień. Te najdroższe, profesjonalne dalmierze emitują
jednak tak wyraźny promień,
że płytki celownicze nie są potrzebne.
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Dalmierze ultradźwiękowe
Oprócz dalmierzy laserowych w sprzedaży dostępne
są także tańsze dalmierze
ultradźwiękowe (od 170 do
400 zł). Te wysyłają falę ultradźwiekową, która odbija
się od przedmiotu i powraca,
a urządzenie przelicza czas, w
jakim to trwało, na jednostki

miary długości.
Korzystając z dalmierza
ultradźwiękowego nie zobaczymy promienia, więc może
się zdarzyć, że nie trafimy
dokładnie w przeciwległy
punkt pomiarowy. By temu
zaradzić, producenci wyposażają je w diodę emitującą
promień świetlny. Dalmie-

rze ultradźwiękowe mają też
mniejszy zasięg niż dobrej
jakości dalmierze laserowe.
Jego pracę mogą zakłócać
ponadto zmiany temperatury. A do pomiaru na dystansie
większym niż 15-18 m trzeba
użyć oddzielnego urządzenia
— odbiornika fal.
Magdalena Maria Bukowiecka

REKLAMA

Płytka celownicza
To plastikowa tarczka, która pozwala precyzyjnie celować promieniem laserowym,
gdy dokonujemy pomiaru na
odcinku dłuższym niż 20 m,
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oGrÓd, KTÓry PoKoCHajĄ
fot. Adobe Stock

pSzczOŁy

że beZ pSZcZół i iNNych OWADóW ZApylAjących
rODZAj luDZki ZgiNie W pręDkiM teMpie — Nie MuSZę
i Nie pOWiNNAM NikOgO prZekONyWAć. tO DZięki
ZApylANiu kWiAty MOgą Się rOZMNAżAć, A My cieSZyć
Się ich pySZNyMi OWOcAMi. DlAtegO WArtO OtAcZAć Sie
rOśliNAMi pSZcZOłOM prZyjAZNyMi.

T

ym bardziej, że
będzie to korzyść
obopólna. My
zyskamy piękny,
pachnący i kwitnący wszelkimi barwami
ogród, ewentualnie balkon
— a pszczoły dzięki temu
będą miały pełne ręce roboty i ochronimy je przed wyginięciem. Zasady są bardzo
proste — wystarczy przeczytać, a z łatwością zaprosicie te
pożyteczne owady do naszego ogrodu.
Zacznijmy od podstawowych faktów: ok. 20 proc.
roślin zapyla wiatr — pozostałe 80 owady, najczęściej
z gatunku pszczołowatych.
Najważniejszą rolę w zapylaniu odgrywa pszczoła miododajna. Celowo z ich pomocy
korzystają choćby rolnicy i
ogrodnicy, bo dzięki temu
plony mogą być większe nawet o 50 proc. Oprócz zwyżki
plonów roślin, zapylanie
poprawia także ich jakość, m.in. zwiększa
ciężar nasion, poprawia ich wyrównanie,
siłę i energię kiełko-

wania, zwiększa zawartość
cukrów i witamin w owocach
wytworzonych z zapylonych
kwiatów. Uważa się więc, że
wkład pszczół w zwiększenie
zbiorów jest wielokrotnie wyższy niż wartość produkowanego
przez nie miodu. To
wystarczająco ważny
powód, dla którego
warto mieć ogród przyjazny pszczołom.
Samo zapylanie polega na
przenoszeniu ziarenek pyłku
z kwiatka na kwiatek i właściwie jest efektem dodatkowym
pracy wykonywanej przez
pszczoły zbieraczki. Siadając na kolejnych kwiatach,
zbierają nektar oraz pyłek
niezbędny do wykarmienia
przyszłych pokoleń pszczół,
a przy okazji wykonują pożyteczne dla roślin zadanie,
czyli zapylanie.
Jak stworzyć ogród
przyjazny pszczołom?
Przede wszystkim
warto i zapewnić
schronienie na terenie naszego ogrodu,

dostęp do pożywienia, czyli
kwitnących roślin miododajnych, a także zadbać o
ich bezpieczeństwo, unikając stosowania chemicznych
środków ochrony roślin,
bazując zaś na naturalnych metodach
uprawy i ochrony
roślin, nieszkodliwych dla pszczół. Ale
po kolei.
Przede wszystkim zaczynamy od eliminacji tych
chemicznych środków ochrony roślin. Zamiast nich wybierajmy jedynie preparaty
bezpieczne dla pszczół (tzw.
selektywne) i stosujmy je
zgodnie z instrukcją, przestrzegając też okresów prewencji dla pszczół — czyli
okresów od oprysku do czasu
oblotu pszczół, bo to zapobiega ich zatruciu. Najlepiej zaś
do ochrony roślin wybierać
preparaty naturalne, oparte na składnikach roślinnych: biohumus, kompost,
czy obornik.
No i sadźmy w ogrodzie
kwitnące rośliny miododajne, które pszczoły po prostu
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POMAGAJĄ NIERUCHOMOŚCIOM
WRÓCIĆ NA RYNEK
Jak wiadomo, sprzedaż i kupowanie nieruchomości nie należą do łatwych czynności. Na szczęście na rynku są specjaliści, tacy jak New House, którzy pomagają nawet w najtrudniejszych
przypadkach.
– Zajmujemy się również tzw. ciężkimi sprawami. Często klientom wydaje się, że stan prawny posiadanej nieruchomości jest beznadziejny. Wynika
to z nieświadomości, jak sprawnie przeprowadzić
pewne procesy, każdy przypadek jest inny, dotyczy
zarówno spraw ludzkich jak i spraw nieruchomo-

ści. Z racji doświadczenia umiemy problematyczne
kwestie umiejętnie prostować to po pierwsze, a po
drugie współpracujemy z inwestorami, którzy zadłużone nieruchomości oddłuża – tłumaczy Łukasz
Wróbel właściciel biura nieruchomości New House.
– Oferujemy pomoc nawet w najcięższych przypadkach, a nawet te beznadziejne udaje się wyprowadzić na prostą.
Każdorazowo badamy każdy przypadek i oceniamy bezpłatnie możliwość pomocy. Później, jeśli
podejmiemy się pomocy ustalamy wysokość honorarium. My jesteśmy w stanie pomóc przeprowadzić
wszystkie procesy formalnoprawne, aby nieruchomość mogła trafić na regularny rynek obrotu nieruchomościami – dodaje pan Łukasz.
Warto pochylić się nad tym, jakie są więc te
przypadki trudne. – Chodzi o nieruchomości, które
mają nieuregulowany stan prawny, są w posiadaniu
wielu spadkobierców, są do przeprowadzenia postępowania spadkowe, są wady prawne polegające
na ostrzeżeniach czy nawet zajęciach komorniczych
lub zaległościach podatkowych bądź czynszowych.
W przypadku działek to nieuregulowane służebności
czy braki dojazdów. Jesteśmy w tym biegli i możemy
pomóc – Łukasz Wróbel, właściciel biura nieruchomości New House.

Łukasz Wróbel, właściciel biura nieruchomości New House
23919otbr-d -O
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A konkretnie sadzimy:

Dalię
Okres kwitnienia dalii jest
bardzo długi, trwa on od lipca
do października. Ten piękny
kwiat wymaga miejsca słonecznego nieco zacienionego, a gleby przepuszczalnej,
lekko wilgotnej, zasobnej w
składniki pokarmowe. By
dalie były ładniejsze i dłużej
kwitły — przekwitłe kwiaty
należy natychmiast usuwać.
Po pierwszych przymrozkach roślinę wykopujemy, a

Kocimiętkę
Kwitnie od czerwca do
września.Jest ulubieńcem
naszych futrzastych przyjaciół — kotów. Ze względu na
zawartość olejków eterycznych, których zapach dla kota
jest atrakcyjny, te zwierzęta
wprost za nią przepadają.
Kocimiętka jest niezwykle
prosta w uprawie i niezbyt
wymagająca. Wystarczy zapewnić jej dość nasłonecznione miejsce z umiarkowaną
ilością wilgoci. Gleba powinna być średnio żyzna. Kocimiętka w ziemi lepszej jakości traci swą zwartą formę i
nie wygląda już tak efektywnie. Co ciekawe, w przypadku
tej rośliny nie będziemy mieli
problemu z pieleniem, dlatego do ogródków nadaje się
idealnie. Kocimiętka rozkłada
swoje pędy tak, że chwasty w
jej okolicy nie mają możliwości wzrostu.

Rudbekię
Zaczynają kwitnąć w połowie lata, a różne ich odmiany
zostają z nami do pierwszych
przymrozków. Przekwitnięte
kwiatostany należy usuwać,
by roślina mogła wypuścić
nowe pąki i ponownie zakwitnąć. Rudbekie tworzą piękne
naturalistyczne kompozycje,
dodające energii miejscom, w
których są uprawiane.
Magdalena Maria Bukowiecka

jej pędy przycinamy na 1020 cm nad ziemią. Karpy po
krótkim osuszeniu, należy
przechowywać w chłodnym
miejscu o temp. 5-8 stopni C. W przypadku suchych
pomieszczeń przysypujemy
je choćby trocinami, torfem
czy piaskiem.
Wrzos
Wymagają stanowiska
słonecznego, ewentualnie
półcienia. Gleba powinna

REKLAMA

• AUTOMATYKA
• BRAMY
• DRZWI
• OGRODZENIA
• SZLABANY
Rok założenia 1992

OLSZTYN
ul. Kołobrzeska 50
tel. 89 534 41 00
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fot. Adobe Stock

Nachyłek okółkowy
Też kwitnie od czerwca do
września. Tworzy zwarte
kępy, na których umieszczone są kwiaty zebrane w żółte
koszyczki. Nachyłek okółkowy jest łatwy w uprawie.
Najlepiej rośnie w pełnym
słońcu i mało żyznej glebie.
Ze względu na swą wysokość
— a bywa, że dorasta do 60
cm — w czasie kwitnienia
wymaga wspierającej tyczki
lub kratki.

przepuszczać
powietrze i
być dość wilgotna, ale nie
mokra. Po przekwitnięciu krzewinki przycinamy, co powoduje zagęszczenie
się roślin i obfitsze kwitnienie.
Ponieważ wrzosy kwitną do
późnej jesieni — przycinamy
je dopiero na wiosnę, a poza
tym dłuższe pędy pozwalają na
lepsze przezimowanie. Gdy już
minie lato i zacznie się chłodna
jesień, należy okryć je gałązkami świerkowymi lub włókniną.
Wrzosy kwitną od końca lipca
do końca października.

fot. Adobe Stock

Lawendę
Kwitnie w lipcu i sierpniu.
W naszych ogrodach lub na
balkonie powinniśmy zapewnić jej słoneczne, a zarazem
przewiewne miejsce. Podlewamy ją umiarkowanie pilnując, by jej korzenie nie przeschły za mocno. W sierpniu,
gdy przekwitną jej kwiaty, należy je obciąć — dzięki temu
zabiegowi roślina rozkrzewi
się i będzie wyglądać jeszcze
piękniej. Lawenda ma właściwości lecznicze. Robi się
z niej m.in. syropy, olejki
eteryczne, nalewki, a
także kremy. Olejki
eteryczne można dodać na przykład do
kąpieli lub świec. Ich
intensywny zapach jest
doskonałym lekarstwem
na bóle głowy, przeziębienie,
kaszel oraz katar, ale też na
bóle mięśni. Pomaga też zrelaksować się po ciężkim dniu
w pracy. Zasuszone kwiaty lawendy sprawdzą się również
w szafach z ubraniami lub
pościelą — nadadzą rzeczom
piękny zapach.

wielbią. Na skraju ogrodu
pozostawmy fragment dzikiej łąki, w którym wszelkie
pożyteczne owady znajdą
dla siebie schronienie. Warto też budować domki dla
pszczół, np. z rurek trzcinowych, powiązanych w wiązki
i porozwieszanych w różnych
miejscach ogrodu. W takich
domkach może zagnieździć
się choćby dzika pszczoła
murarka ogrodowa. Niektóre
gatunki pszczół pojawiają się
jedynie wiosną, inne latem,
a jeszcze inne obecne są
cały sezon. Dlatego
chcąc mieć ogród
przyjazny pszczołom, warto uprawiać
rośliny kwitnące w
różnych okresach tak,
aby przez cały czas, od
wiosny do jesieni, pszczoły
mogły znaleźć atrakcyjne dla
nich kwiaty pełne nektaru.
Poza nektarem z kwiatów
pszczoły potrzebują do życia
również wody, dlatego warto
w ogrodzie mieć oczko wodne
lub urządzić wilgotne, cieniste zakątki pod drzewami.
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Bez garderoby nie ma życia!

Fot. Adobe Stock

Marzenie wielu, szczególnie kobiet… Żeby raz wreszcie poukładać te wszystkie bluzki, wdzianka, sukienki i
żakiety. Żeby w końcu poczuć przestrzeń, a przestać czuć ścisk. Żeby wyjmowane ubrania były takie, jak je
tam powiesiłyśmy: uprasowane, gładkie, gotowe do występu przed kamerą…!
na wymiar” — więc zawsze
można udać się po kolei do
wszystkich, porównać pomysły, a przede wszystkim ceny.
I negocjować…!
O ile zaprojektowanie całego wnętrza pod garderobę
jest trudne — o tyle małą garderobę bądź szafkę pełniącą
funkcję garderoby możemy
zaprojektować samodzielnie. Zwłaszcza, że wiele firm
małe projekty wykonuje w
cenie mebli, a na stronach
www wspomnianych sieci
ogólnopolskich dostępne są
zakładki, które przekierowują
do specjalistycznego programu projektowego. Wystar-

K

tokolwiek własną
garderobę posiada — niniejszy artykuł może przeczytać z dużym
rozrzewnieniem, pławiąc się
samą świadomością właściciela luksusu. Kto garderoby
nie posiada, ale marzy o niej
od jakkolwiek długiego czasu — niech czyta do upojenia,
bo będą konkretne, praktyczne porady i wskazówki. Kto
garderoby nie posiada i o
niej nie marzy — też niech
przeczyta. Całkiem możliwe,
że po przeczytaniu okaże się,
że jednak marzy, tylko przed
tym artykułem jeszcze o tym
nie wiedział…
Podpierając się bowiem
latami doświadczeń na polu
walki o najmniejszy choć
skrawek przestrzeni, a także
w oparciu o luksusy egzystencji, których się w końcu
dorobiłam i taplam się w nich
już od pięciu wiosen — pragnę zaręczyć, że garderoba to
jedno z najważniejszych, ale
i najmilszych miejsc w całym mieszkaniu lub domu.
Nie jest to bowiem miejsce
na uporządkowane przechowywanie samej odzieży. To
tu schowamy przecież także
odkurzacz i deskę do prasowania razem z żelazkiem,
koszyk na grzyby i wiaderko
na jagody, walizki podróżne
i kapelusze, torebkę, plecak,
a u dołu wszystkie posiadane

czy wskazać rozmiary mebla
i dopasować odpowiednie
wyposażenie. Niewątpliwą
zaletą jest natychmiastowa
możliwość podziwiania efektów naszego projektowania.
I fakt, że w każdej chwili możemy zmienić zdanie i z półki
zrobić szufladę. Pamiętajmy
tylko o tym oświetleniu. Dobrze doświetlona garderoba
to bowiem gwarancja komfortowego jej użytkowania.
Warto też zadbać o oświetlenie podszafkowe czy montaż paneli oświetleniowych.
Można wybrać oświetlenie z
czujnikiem ruchu bądź włączane i wyłączane tradycyj-

nie. Oświetlenia tego typu są
niezwykle proste w montażu i
nie musimy się martwić o dodatkowe kłopoty lub koszty.
A tak w ogóle…
… Garderoba nie musi kosztować fortuny…!
Fakt: na cenę garderoby ma
wpływ wyposażenie, zastosowane mechanizmy czy rodzaj
okuć, bo to od wielkości, ilości i jakości użytych materiałów zależy ostateczna cena
naszego marzenia. Szacunkowo jednak 1 m garderoby wyposażonej w drzwi przesuwne
to koszt ok. 1000 zł.
Magdalena Maria Bukowiecka
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pary butów…!
By jednak garderoba spełniła wszystkie nasze potrzeby i
oczekiwania, a ponadto służyła nam długie lata — musimy koniecznie zadbać o parę
szczegółów już na etapie projektu, a następnie dopilnować
wykonawstwa. Albowiem garderoba idealna i uniwersalna
jest naprawdę w zasięgu naszej ręki.
Funkcja
Zanim przystąpimy do
projektowania rozmiarów i
układu poszczególnych półek, schowków, szufladek i
drążków na wieszaki — zastanówmy się co, prócz ubrań,
chcemy jeszcze w naszej garderobie zmieścić. I nie mówię tu o żadnych ogólnikach.
Przeciwnie — trzeba wziąć
kartkę i w punktach spisać, co
chcemy tam jeszcze schować.
Dlaczego to tak ważne? Bo
projektant dopasuje poszczególne elementy wyposażenia
garderoby pod nasze konkretne potrzeby, łącznie z wysokością poszczególnych półek.
Ale garderoba to nie tylko
półki — to także szuflady,
różnego rodzaju kosze, specjalne wieszaki na apaszki,
krawaty czy spodnie a także
miejsce na buty. Nie mówiąc
już o wspomnianych sprzętach AGD, walizkach, torbach
i kapeluszach. Gołym okiem
widać więc, że wyposażenie

garderoby może być bogate,
a warunki wyobraźni dyktują wyłącznie nasze potrzeby,
stan posiadania i… fantazja!
A mówiłam, że garderoba
to jeden z najważniejszych
projektów w całym mieszkaniu…?
Projekt samodzielny czy ze
specjalistą?
Wiele zależy, jak zawsze, od
nieszczęsnych funduszy…!
Ale sporo także od naszych
umiejętności projektowania i przelewania na papier,
choćby i z zeszytu w kratkę,
naszych marzeń, planów i wizji. Jeśli garderoba ma zostać
umieszczona w oddzielnym
pomieszczeniu lub jej układ
musi być dopasowany do naszych bardzo szczególnych
potrzeb — zalecam zacisnąć
pasa i udać się do profesjonalisty. Ten zadba nie tylko o
odpowiednie rozplanowanie
półek i innych elementów
szafy, ale też o oświetlenie
zapewniające komfortowe
korzystanie z naszych schowków. Podpowie nam też wiele
ciekawych rozwiązań i możliwości technicznych, o których istnieniu, jako ludzie
spoza branży, mamy prawo
nie wiedzieć.
Tym bardziej, że obecnie na
polskim rynku działa przynajmniej kilka firm ogólnopolskich oraz wiele lokalnych firm z branży „meble

Buduj razem z nami!
Solidny Partner
Rok założenia 1993

CENTRUM

POKRYĆ DACHOWYCH I KLINKIERU

• dachówki, cegły klinkierowe, płytki ceramiczne • blachy, papy
• rynny: PCV, metalowe (powlekane, miedziane, tytan.-cynk), ocynkowane
• okna dachowe • akcesoria dachowe • farby
Olsztyn, ul. Towarowa 15
tel. 89 532-91-45, -46
Zapraszamy: pn.-pt. 7.30-16.30, sob. 8.00-13.00

e-mail: info@falbud.pl
www.falbud.pl
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Bo CHodzi o ciepŁĄ atmOSFerĘ…!
ktOkOlWiek, WSpólNie Ze MNą cZy cAłkOWicie SAMODZielNie, MArZy O kOMiNku NOWOcZeSNyM
i ekOlOgicZNyM Z jeDNej StrONy, Ale O SWOjSkiM, buZującyM ciepłyM płOMieNieM i DOpełNiAjącyM DOMOWe
OgNiSkO Z Drugiej — DZiś MOże SpełNić teN plAN OD ręki. Ale Nie beZ prZeSZkóD…!

Ż

Na każdy gust
Nowoczesne kominki nadają się i do przestronnych domów jednorodzinnych, i do
niewielkich mieszkań, i do
luksusowych apartamentów.
Szeroka oferta handlowa
sprawia, iż każdy inwestor
będzie w stanie dobrać urządzenie do własnych potrzeb,
możliwości nieruchomości
oraz upodobań wizualnych.
Kominek to także wymarzona oferta dla ludzi takich jak
ja: kochających kominki jako
takie, ale dbających o środowisko i jednocześnie miłośników apartamentów — nie
domków jednorodzinnych.
Jest to zatem spełnienie marzeń o kominku, gdy mieszka
się w bloku i nie ma możliwości komina.
Najwyższa jakość
Znaczenie mają choćby
wykładziny. Najnowocześniejsze wypełnienie komory
spalania to takie z użyciem
najnowszej generacji Termotec, czyli specjalnej mieszanki szamotowo-betonowej.
Ta przede wszystkim lepiej
akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę we wnętrzu
kominka. Wpływa także na
efektywniejsze dopalanie
substancji wydobywających
się w trakcie spalania. Tym

— Wszystkie projekty,
które tworzymy, powstają z
myślą o potrzebach naszych
klientów — mówi Marek Bal,
producent kominków, na
rynku od 20 lat. — Funkcjonalność, wysoka jakość oraz
niewygórowana cena — to
cechy, które wyróżniają nasze
wkłady na rynku. Dbałość o
estetykę i stylistykę pozwala
ich użytkownikom na dowolność aranżacji. Jedyną
barierą staje się własna wyobraźnia, ale — jak dowodzi
nasze wieloletnie doświadczenie — klienci mają jej nieograniczone pokłady. Dajemy
ciepło — to najważniejsze
zadanie naszych wkładów.
Siedząc w blasku kominka
użytkownicy zrozumieją, że
robimy jednak coś więcej…
Tworzymy atmosferę, ciepłą atmosferę…
A zapewniam — z tymi kominkami jest tak, że właśnie
o tę ciepłą atmosferę chodzi…!

fot. kratki.com

eby nie było za łatwo, dziś żyjemy w
czasach, gdy kwestia wyboru ulubionego kominka
to nie jest wyłącznie wybór
pomiędzy stylem angielskim
i francuskim. Wysoka jakość
wykonania, bezpieczeństwo,
nowoczesny styl i prostota
użytkowania — to tylko kilka z najważniejszych cech, na
które przy zakupie kominka
musimy zwrócić uwagę. Życia nie ułatwiają też producenci, którzy prześcigają się
w różnorodnym designie,
kształcie i wielkości. Oferują
kominki zarówno do zawieszenia na ścianie, zabudowy,
jak i wolnostojące; kominki
stalowe, żeliwne, gazowe
oraz piece pelletowe…!

samym spalanie jest bardziej
ekologiczne, a wysoka temperatura utrzymuje się przez
dłuższy czas. Dobre kominki wyposażone są ponadto w
ceramikę żaroodporną, wytrzymującą temperaturę do
800 stopni C. Dodatkowo
urządzenie, poprzez system
precyzyjnych uszczelnień,
musi być całkowicie zabezpieczone przed niekontrolowaną wymianą powietrza
z zewnątrz. Dzięki temu będzie idealną odpowiedzią dla
energooszczędnych domów
z rekuperacją.
Że nasz zakup musi posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa — to już nawet
nie napiszę…!
Dobrze jest, gdy producent
dodatkowo bierze za swój
produkt pełną odpowiedzialność, nam dając przynajmniej 10 lat gwarancji.
To bowiem pewność, że kupujemy kominek z najwyższej jakości materiałów, od
producenta doświadczonego,
poddającego swój produkt
skrupulatnej kontroli jakości, zanim ten trafi do sklepu.
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KRATKI PRO
PRESTIŻOWA LINIA KOMINKÓW

• żeliwne • stalowe
• pelletowe • gazowe

NA 20-LECIE
FIRMY HOT-TOP

RABAT

20%*

* rabat na wybrane produkty

Olsztyn, al. Warszawska 105/1H
tel. 601 979 048, www.kominki-sauny.pl
77419otbr-a-M
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wybieramy impregNat

do drewNa

NAturAlNe DreWNO jeSt MAteriAłeM Zbyt piękNyM i Zbyt WrAżliWyM, by ZOStAWiAć je beZ jAkiejkOlWiek
OchrONy, SZcZególNie NA ZeWNątrZ. by SłużyłO NAM DługO i piękNie Się StArZAłO — trZebA je chrONić prZeD
WilgOcią, prZeD OgNieM, A tAkże prZeD SZkODNikAMi.

O

czywiście, poszczególne gatunki
drewna różnią się
wytrzymałością
na różne czynniki — faktem jest jednak, że
praktycznie wszystkie elementy, wykonane z jakiego
bądź drewna, wymagają jakiejś ochrony. I wtedy sięgamy po impregnaty.
Jak wybierać?
Podstawowym kryterium,
którym kierujemy się wybierając impregnat — jest
typ zagrożenia oraz stopień
ryzyka. Różne typy i marki
impregnatów zapewniają bowiem różny stopień ochrony.
Poszczególne gatunki drewna,
ze względu na swoją strukturę mogą bowiem wymagać
zastosowania nieco innych
impregnatów. Jeśli jednak
chodzi o podstawowy skład,
to impregnat do starego
drewna niewiele różni się od
impregnatu do drewna sosnowego, bukowego lub świerkowego. O wiele ważniejsze są
właściwości impregnatu związane z jego bazą.
Rodzaje impregnatów
Dostępne w handlu impregnaty można podzielić
na dwie grupy: impregnaty
solne i impregnaty rozpuszczalnikowe.
Impregnaty solne powstają

na bazie różnych substancji.
Mogą mieć postać proszku,
koncentratu lub gotowego
preparatu, jak na przykład
akrylowy impregnat do drewna. W przypadku koncentratów i impregnatów sypkich,
kluczowe jest ich przygotowanie zgodnie z instrukcją.
Tego rodzaju impregnaty nie
zawierają lotnych węglowodorów, są więc mniej toksyczne od impregnatów rozpuszczalnikowych. Większość
rozpuszczalników solnych doskonale sprawdza się na zewnątrz i we wnętrzach, choć
z różnych powodów bezbarwnego impregnatu do drewna
nie powinniśmy stosować na
powierzchnie, które narażone
są na bezpośrednie działanie wilgoci.
Z kolei impregnaty rozpuszczalnikowe
produkuje
się często
na
bazie
benzyny lakowej. Taki
preparat jest
głęboko penetrujący, ale
także toksyczny.
Rozpuszczalniki organiczne są dodatkowo palne,
więc impregnat do drewna
konstrukcyjnego na bazie
rozpuszczalników, którym
pokryjemy choćby więźby

dachowe, nie sprawdzi się w
praktyce. Już bardziej jako
impregnat do drewna ogrodowego, choć zanim go zastosujemy — musimy dokładnie
zapoznać się z zaleceniami
dotyczącymi stosowanie konkretnego preparatu.
Zasady doboru impregnatów
Impregnat biały lub w jakimkolwiek innym kolorze
jest łatwiejszy w nakładaniu. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony
jest bowiem pokrycie całej
powierzchni drewna równą
warstwą impregnatu, a w
przypadku preparatów barwnych o wiele łatwiej jest
wychwycić niedoskonałości
warstwy lakierniczej.
Kwestia wyboru
impregnatu w
kolorze wiśni
czy orzecha
— to wyłącznie kwestia
gustu. W
ramach danej grupy
produktów
właściwości są
bowiem dokładnie te same.
Impregnat do drewna używanego wewnątrz nie
musi zapewniać bardzo wysokiej ochrony przed wodą, jak
te stosowane na zewnątrz.
Choć jest wyjątek od tej re-

guły: kuchnia i łazienka. Tam
drewno jest zawsze narażone
na wypaczenia związane z wysoką wilgotnością i podwyższoną temperaturą — a zatem
impregnat musimy wybrać
konkretnie pod tym kątem.
Impregnat do drewna budowlanego, a także do fasad
drewnianych i drewna konstrukcyjnego musi zapewniać ochronę nie tylko przed
wilgocią, ale także przed
grzybami i w miarę możliwości przed inwazją glonów.
W wielu przypadkach ważna
jest też ochrona przed ogniem: wprawdzie impregnatów, które uczynią drewno
niepalnym, jeszcze na rynku
nie mamy, ale są takie, które obniżą łatwość zapłonu i
zwiększą tym samym bezpieczeństwo całej konstrukcji.
Z kolei grzybobójczy impregnat dla pełnej skuteczności
wymaga bardzo starannego
nałożenia równą warstwą na
całej powierzchni.
Doskonałym rozwiązaniem
do wnętrz jest impregnat z
woskiem, który wprawdzie
głęboko w strukturę drewna
nie wnika, ale pozostaje na
jej powierzchni i dzięki właściwościom hydrofobowym
znakomicie zabezpiecza nawet przed ściekającą wodą.
Zatem w łazience lub kuchni
taki impregnat może być jednym z najlepszych rozwiązań.

W dobrej jakości impregnaty warto inwestować. Tym
bardziej, że ponowna impregnacja jest bardzo trudna,
a często wręcz niemożliwa.
Choćby więźb dachowych
nie da się łatwo ponownie

zaimpregnować. Dlatego tak
ważny jest najwyższy poziom
ochrony — pozwoli zabezpieczyć drewno na długie lata i
to przed wieloma szkodliwymi czynnikami jednocześnie.
Magdalena Maria Bukowiecka
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