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JESIEŃ W OGRODZIE,
CZYLI CZEKAMY NA ZIMĘ
JESIENNE PORZĄDKI W OGRODZIE TO ABSOLUTNY MUS. JESZCZE PRZED NASTANIEM MROZÓW TRZEBA GO
POSPRZĄTAĆ, PRZYGOTOWAĆ RABATY I ZAŁOŻYĆ KOMPOST. JAKIE JESZCZE PRACE TRZEBA WYKONAĆ, BY PRZYGOTOWAĆ
NASZ OGRÓD NA ZIMĘ?
hoć zajmują sporo
czasu, bez jesiennych porządków
w ogrodzie możemy kolejny sezon
zaczynać od… urządzania
ogródka na nowo…! I nie chodzi tylko o usunięcie opadłych
liści, oczyszczenie ścieżek i innych ogrodowych nawierzchni czy skoszenie trawnika. To
bowiem powiedziałabym —
kwestie estetyczne. Kluczowa
jest o wiele bardziej kondycja,
w jakiej nasz ogród powita
najbliższą wiosnę. Trzeba zatem zadbać o dobrą ochronę
roślin, by przetrwały najtęższe
mrozy. Kto ma oczko wodne
— też musi je odpowiednio
przygotować. To konkretnie
od czego zaczynamy?
Liście
To one idą na początek. Pamiętajmy, że liście pozostawione na zimę, pod wpływem
deszczu i śniegu zbiją się i
utworzą grubą warstwę nieprzepuszczalną dla powietrza.
A to już wymarzone środowisko dla chorób grzybowych
darni, którą w prędkim tempie doprowadzą do żółknięcia
i zamierania.
Dla domu otoczonego wysokimi liściastymi drzewami
problemem mogą być liście
zapychające rynny. Warto
przed czasem zamontować
specjalną siatkę, która osłoni
rynny — w przeciwnym razie należy się liczyć z tym, że
każdej jesieni trzeba je będzie
czyścić. Do udrażniania rynien
służą specjalnie wyproﬁlowane
szczotki na długich teleskopowych trzonkach. Liście to też
obiekt mało pożądany w oczku wodnym: zaśmiecają powierzchnię lustra, opadają na
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dno zbiornika i gniją. Trzeba je
więc systematycznie wyławiać.
Trawnik
Jesień to czas, gdy trawę kosimy rzadziej i wyżej niż latem.
W październiku dwa koszenia
w zupełności wystarczą, bo trawa nie rośnie już tak intensywnie. A wyżej — bo za krótko
przycięta trawa zimą będzie
narażona na przemarznięcie.
Ostatnie koszenie trzeba przeprowadzić gdzieś na przełomie
października i listopada, a jego
optymalna wysokość to góra 4

cm. Warto przy tej okazji przeprowadzić aerację trawnika:
po sezonie murawa wymaga
nieco rozluźnienia. Zabieg wy-

konujemy oczywiście aeratorem. O dokładnym oczyszczeniu trawnika z opadłych liści,
gałązek i warstwy obumarłych
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części roślin oraz mchów nawet nie muszę wspominać. Kto
zapobiegliwy i zaopatrzył się w
odkurzacz ogrodowy z funkcją
dmuchawy, za jej pomocą zagarnia liście w jedno miejsce
lub zbiera do specjalnego worka. Kto ma odkurzacz z funkcją
rozdrabniania liści — może je
później wykorzystać do kompostu. Kto wciąż wierny jest
tradycji, usuwa liście grabiami.
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Na rabatach
Na tych z roślinami jednorocznymi i tam, gdzie rosły
warzywa, usuwamy resztki
uprawianych roślin jednorocznych oraz wszystkie chwasty.
Teraz ziemię możemy nawieźć
kompostem albo obornikiem,
a jeśli nie mamy żadnego z tych
składników pod ręką — zasilamy ją nawozami sztucznymi,
choćby mieszanką wieloskładnikową albo nawozami potasowymi i fosforowymi. Przed
zimą rabaty trzeba dokładnie
przekopać i pozostawić ziemię
w tzw. ostrej skibie. Dotyczy to
zwłaszcza ciężkiej gleby gliniastej. Zimą pod wpływem mro-

zu i wody ziemia pokruszy się
i przybierze pulchną, gruzełkowatą postać, która sprzyjać
będzie wzrostowi roślin.
Na rabatach z roślinami wieloletnimi przycinamy i usuwamy uschnięte części nadziemne
bylin, jednocześnie zostawiając
to, co może stanowić ozdobę
ogrodu także zimą: zaschnięte kwiatostany czy owocostany. Trzeba też usunąć i spalić
wszystkie części roślin z objawami chorób. Oczywiście, z
rabaty dokładnie wygrabiamy
wszystkie opadłe liście. Rabaty bylinowe zasadniczo lepiej
zostawić w spokoju do wiosny.
Zaschnięte pędy i liście tworzą
dobrą izolację zabezpieczającą
korzenie roślin przed mrozem,
więc nie ma potrzeby ich usuwać.
Jednocześnie w czasie porządków pamiętajmy, by przed
pierwszymi przymrozkami obﬁcie podlać rosnące w gruncie
rośliny dwuletnie oraz liściaste
i iglaste krzewy zimozielone.
Dzięki temu rośliny będą miały
zapewnioną wystarczającą wilgotność podłoża i będą mogły

pobierać zimą wodę z gleby,
gdy nie będzie ona zamarznięta.
Oczko wodne
Rośliny wodne, które obumarły, opadają na dno, gdzie
się rozkładają i tworzą warstwę
mułu. W przyrodzie ten proces zachodzi naturalnie, ale w
małych i płytkich zbiornikach
wodnych nie powinniśmy do
niego dopuszczać — warstwa
mułu spłyca i tak niezbyt głębokie oczko wodne, a dodatkowo rozkładające się resztki
organiczne mogą być toksyczne
dla zwierząt wodnych. Dlatego
jeszcze przed pierwszym mrozem trzeba usunąć obumarłe
części roślin. Takie rośliny
egzotyczne, jak hiacynt wodny czy pistia wyławiamy, bo
po pierwszych przymrozkach
opadną zwarzone na dno. Natomiast pałki wodne i trzciny
zostawiamy w spokoju: ich pustymi łodygami do dna będzie
docierał tlen, tak potrzebny
do prawidłowego funkcjonowania stawu.
Magdalena Maria Bukowiecka
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Buduj razem z nami!

New House to biuro nieruchomości, które pod wieloma względami wyróżnia
się na olsztyńskim rynku: stylem pracy, podejściem do klienta. Za sukcesem
biura stoi prosta, ale ważna ﬁlozoﬁa.

Solidny Partner
Rok założenia 1993

CENTRUM

POKRYĆ DACHOWYCH I KLINKIERU
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Jak to się robi w New House
Pomaganie ludziom w zaspokajaniu ich najbardziej podstawowej potrzeby – własnego domu
– wymaga, poza niezbędnym
profesjonalizmem i wiedzą, także specjalnej atmosfery zaufania
i dobrej relacji z klientem.
Ekipa New House konsekwentnie
wprowadza tę ﬁlozoﬁę w życie.
Zespół od lat tworzą ci sami ludzie, którzy są jak najlepsza paczka przyjaciół. W takiej grupie łatwo o synergię. – Lubimy ze sobą
pracować i klient to czuje – mówi
Łukasz Wróbel, właściciel New
House. – Dzięki temu i dzięki naszej otwartości przychodzący do
nas ludzie łatwiej współpracują.
Kluczowe jest staranne poznanie
ich potrzeb i oczekiwań. Bez fajnej atmosfery to by się nie udało.
A po zakończeniu transakcji często
wspólnie świętujemy na parapetówkach. To dla nas dowód, jak
bardzo klienci zżyli się z nami.
Te założenia realizują nawet poprzez swoją siedzibę. Odremontowana kamienica, pełne uroku,
komfortowe wnętrza, których nie
chce się opuszczać, w przyjaznych,

lekkich kolorach i o nowoczesnym
designie. Świetna wizytówka ﬁrmy, zwłaszcza takiej, która ma
w ofercie również home staging
i projektowanie wnętrz.
Bo New House to przede wszystkim zespół profesjonalistów.
Klienci poszukujący nieruchomości lub ją sprzedający otrzymują
kompleksową usługę – pomoc
przy wyszukaniu właściwych
ofert, przygotowanie dokumentacji, porady prawne i kredytowe,

profesjonalne sesje fotograﬁczne czy stylizację nieruchomości.
Członkowie ekipy doskonale się
orientują, jak i gdzie wyszukać
perełki w każdym zakątku Warmii i Mazur. Wystarczy sprawdzić.

Olsztyn, ul. Warmińska 7/4
tel. 664 031 061

Biuro New House w Olsztynie
166319otbr-A -P
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1
2

IPPON BARCZA SP. Z O.O.
Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

10e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE
Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

3

4

ROMBUD WPB SP. Z O.O.
a Wrzosowe Ogrody, ul. Cicha
mieszkania od 60 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 58 do 100 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 60 do 95mkw.

4

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

5

10b

15

NOWE ZATORZE
INWESTYCJE SP. Z O.O.

5

Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
Mieszkania: od 26 do 120 mkw.

6

7

9

18a

2

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA
LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

8

18b

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.
a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 36 do 69 mkw.
b Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 43 do 66 mkw.
c Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

11a

DYWITY

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 39,99 do 94 mkw.
c Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 61 do 125 mkw. i lokale
usługowe ok. 123 – 233 mkw.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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10d

a Osiedle Leśna
II etap ul. Leśna – budynek A i B – 100
mieszkań - mieszkania od 45 do 200 mkw.
b Osiedle Bartąg ul. Bartąska - budynek
B11, B12, B14 - 155 mieszkań - mieszkania
od 3 0 do 70 mkw.
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka
Hynka mieszkania – budynek S7, S8, S9,
S10 – 230 mieszkań - od 3 2 do 74 mkw.
d ZM Żołnierska ul. Żołnierska - budynek Z1
i Z2 – 210 mieszkań - mieszkania od 39 do
60 mkw.
e LUNA HOUSE ul. Wilczyńskiego
/Jaroszyka – 77 mieszkań - mieszkania
od 43 do 56 mkw.

NOVDOM
a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 55 do 82 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 55 do 93 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.
11b

6a

15

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.

20

17
19

18
8a

19
16
13
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CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego
36. Od 42.39 do 79 mkw.

20

Osiedle Premium
ul. M.Dądrowskiej 11 na byłym poligonie za
Cerrefourem, mieszkania od 40 do 77 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.

T.J.M DEVELOPMENT
VILLA NOVA
ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,30 do 74,36 mkw
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CIEPŁA BRAMA
W SAM RAZ NA ZIMĘ!
CHCEMY CZY NIE — GARAŻ, SZCZEGÓLNIE TAKI W BRYLE DOMU, ODBIERA Z TEGO DOMU NIECO CIEPŁA. SZCZEGÓLNIE
BRAMĄ, NAWET ZAMKNIĘTĄ, ALE ŹLE WYIZOLOWANĄ — CIEPŁO UCIEKA W ZASTRASZAJĄCYM TEMPIE. CO ZROBIĆ, BY
ZMNIEJSZYĆ STRATY I ZATRZYMAĆ JE W DOMU?
ogranicza wnikanie wilgoci
i wiatru — ot, cały system.
Dodatkowo montuje się także
dodatkową uszczelkę na górnym panelu lub bezpośrednio
na nadprożu.
Montaż specjalny
Ciepła brama garażowa
wymaga specjalnego montażu, bo bardzo istotna jest
grubość ściany. W tych jednowarstwowych bramę należy zamocować dokładnie
w połowie jej grubości. Przy
grubszych dwu- i trójwarstwowych, bramę montuje

się jak najbliżej warstwy
ocieplenia. Wszystko po to,
by zapobiegać ucieczce ciepła z pomieszczenia. Niektórzy producenci proponują
zamontowanie ościeżnicy z
przegrodą termiczną, dzięki
której konstrukcja bramy nie
ma bezpośredniej styczności
ze ścianą, co jeszcze bardziej
ogranicza starty energii cieplnej.
Wentylacja obowiązkowa!
Przedobrzyć nie wolno w
żadną stronę: całkowicie
szczelna brama garażowa

może powodować zbyt dużą
wilgotnoś powietrza, a tej nie
pozbędziemy się otwierając
bramę jedynie w czasie wyjazdu i wjazdu z garażu. Wtedy
pleśnie i grzyby, a do tego
jeszcze rdzę mamy jak w banku! Dlatego nawet ogrzewany
garaż powinien być wietrzony.
Najlepiej kupić więc bramę z
czujnikiem wilgotności, który
— gdy odczyta zbyt dużą wilgotność, lekko uniesie się lub
specjalny mechanizm odchyli
górny panel bramy. I umożliwi przewiew!
Magdalena Maria Bukowiecka
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asadniczo odpowiedź jest bardzo
prosta: nabyć ciepłą bramę garażową! Wiadomo jednak, że powiedzieć łatwiej, niż
zrobić. Dlatego podpowiadamy, na jakie elementy bramy
garażowej trzeba zwrócić
szczególną uwagę, zwłaszcza
wtedy, gdy nasz garaż jest
ogrzewany. Lub gdy, choć
bez grzejników, znajduje się
w bryle budynku — wtedy
też należy garaż uznać za w
jakimś stopniu ogrzewany. W
takich sytuacjach izolacyjność
ścian i stropu sąsiadujących z
nim pomieszczeń jest gorsza,
niż przegród zewnętrznych.
Stąd niejeden fachowiec
stwierdzi, że garaż w bryle
domu to same problemy, a
architekci polecać będą budowanie garażu jako obiektu
jedynie dostawionego do zasadniczej bryły domu, z zachowaniem termoizolacji jak
dla przegród zewnętrznych.
Jeśli jednak nasz garaż jest
w bryle — też są na niego sposoby. Wystarczy, że zastosuje-

Z

my dobrą ciepłą bramę garażową. Ale dobrą, znaczy jaką?
Brama segmentowa
To ten rodzaj bram ma najwyższe parametry termoizolacyjne. Wszystko dlatego, że
segmenty, z których jest zbudowana, wypełnia pianka poliuretanowa o właściwościach
termoizolacyjnych, a więc są
stale ocieplone. Tyle, że nie
każda brama segmentowa
będzie ciepła. Co dalej?
Współczynnik przenikania
ciepła U
To najważniejszy parametr,
od którego zaczynamy rozmowę ze sprzedawcą. Im niższy,
tym lepszy. Uważajmy tylko,
by wartość U dotyczyła całej
bramy — a nie jej poszczególnych segmentów. Wielka sztuka: zaizolować jeden
panel…! Przy standardowej
piance grubości 40 mm
współczynnik U dla segmentu
wynosi około 0,5 W (m2K), a
więc jest bardzo niski. A jednak na rynku bramy o takich
parametrach nie znajdziemy,

bo nie da się tak zaizolować
całego jej obwodu i połączeń
pomiędzy poszczególnymi
segmentami. Przyjmuje się
zatem, że współczynnik U na
poziomie 1 W (m2K) dla całej
bramy jest wynikiem bardzo
dobrym, a wręcz celującym.
Segmentów mało i szerokie!
Łączenie poszczególnych
segmentów tak, by przepuszczały jak najmniej ciepła — to
największy problem. Czasem
producenci projektują ich
konstrukcję w taki sposób,
by sekcje były maksymalnie
szerokie i by było ich możliwie mało, ograniczając w ten
sposób do minimum ruch powietrza pomiędzy nimi.
Dodatkowy system uszczelnień
Dodatkowa uszczelka obwodowa zabezpieczy płaszcz
bramy wzdłuż wszystkich
krawędzi, niwelując mostki
termiczne, które powstają
na ościeżnicy, oraz podwójna
uszczelka dolnego panelu,
gumowa i szczotkowa, która

ľ AUTOMATYKA
ľ BRAMY
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MARZENIE O…
BEZPIECZNYM KOMINKU!
ZASADNICZO KAŻDEJ JESIENI, BY NIE POPAŚĆ W KOMPLETNĄ CHANDRĘ, A NAWET DEPRESJĘ Z POWODU
CZAROWNEJ SZAROŚCI I DŻDŻU ZA OKNEM — TRZYMAM SIĘ ZASADY 3K: KSIĄŻKA, KAWA, KOMINEK. BO, CZY TO ZA SPRAWĄ
ŻYWEGO OGNIA, CZY ZAPACHU PALONYCH BIERWION, JESIEŃ RAPTOWNIE STAJE SIĘ, PRZYJEMNA, CHWILAMI MAGICZNA
I CAŁKIEM DO ZNIESIENIA…!
ominek w domu to
marzenie niejednej
rodziny. Rozpalony za szybą ogień
przyciąga i jednoczy mieszkańców domu, pomaga odprężyć się po ciężkim
dniu, ekonomicznie ogrzewa
pomieszczenia i pięknie wygląda. Ogrzewanie za pomocą
płonącego ognia było jednym
z pierwszych, kluczowych
wynalazków człowieka. Ślady prehistorycznych palenisk
odnaleziono na wszystkich
pięciu kontynentach. Zaletom
posiadania kominka, towarzyszy jednak często wątpliwość — czy takie urządzenie
nie zaszkodzi domownikom?
Odpowiedź jest prosta. Kominek w domu jest całkowicie
bezpieczny, pod warunkiem, że
będziemy użytkować go właściwie.

K

Drewno przede wszystkim
Paliwem najodpowiedniejszym do palenia w kominku
jest drewno. Nie tylko ekologiczne, ale także, przy odpowiednim ułożeniu i rozpaleniu,
gwarantuje większą produkcję
ciepła i sprawia, że substancje
lotne nie uciekają z dymem,
lecz spalają się w piecu i dalej
w przewodzie kominowym.
Nie mają więc szans, by przedostać się do pomieszczenia.

Jak rozpalać kominek właściwie? — Kawałki drewna należy układać w kominku tak, by
nie przylegały do siebie całą
swoją długością. Wybierając
drewno natomiast zwracajmy
uwagę na jego wilgotność. Im
bardziej suche, tym lepiej i wydajniej wykorzystana będzie
jego wartość opałowa — mówi
Patrycja Sobień z kampanii Nie
Rób Dymu, która zajmuje się

edukowaniem społeczeństwa
w zakresie ekologicznego i ekonomicznego palenia w piecach
i kominkach.
Wentylacja ma znaczenie
Proces spalania zachodzi,
gdy zostaną spełnione trzy
warunki: w kominku znajdzie
się paliwo (najlepiej suche
drewno liściaste), tlen i źródło
ognia. Pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowane
urządzenie, musi posiadać
system wentylacji: nawiewno-wywiewnej bądź grawitacyjnej (naturalnej). Rozwiązania
proponowane przez producentów kominków dają możliwość
podpięcia go bezpośrednio do
wkładu, dzięki czemu do spalania nie zostanie zużyty tlen
z pomieszczenia.

— Samo urządzenie, odcinek
łączący wkład z kominem oraz

przewód kominowy muszą
być szczelne. Zapewni to odpowiednia i regularna konserwacja oraz przegląd techniczny
instalacji kominkowej — mówi
rzeczniczka Nie Rób Dymu. —
Warto wyposażyć kominek w
zewnętrzny dolot powietrza.
W ten sposób, nawet przy
zamkniętych oknach będzie
miał zapewnioną odpowiednią
ilość tlenu.
Zanim kupisz, sprawdź jakość
Rozważając zakup kominka,
warto wybrać taki, który spełnia już najbardziej wyśrubowane unijne normy tzw. ekoprojektu (Dyrektywa 2009/125/
WE). Wtedy będziemy mieć
pewność, że zainwestowaliśmy
w najwyższej klasy palenisko,
które przy użyciu odpowiednich paliw nie będzie emitowało spalin do atmosfery.
Newseria/mmb
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KUCHNIA W ODCIENIACH
DĘBU I BIELI…
CZYLI MODA, KTÓRA NIE PRZEMIJA — CHCIAŁOBY SIĘ POWIEDZIEĆ. DEKORY INSPIROWANE PIĘKNEM DĘBU WCIĄŻ
ZASKAKUJĄ INTERESUJĄCYMI DESENIAMI W NOWOCZESNYCH STYLIZACJACH, A ICH NATURALNY UROK DOSKONALE
KOMPONUJE SIĘ Z BIELĄ. TEN URZEKAJĄCY DUET PODBIŁ SERCA ZARÓWNO MIŁOŚNIKÓW OSZCZĘDNEGO
MINIMALIZMU, JAK I FINEZYJNEJ KLASYKI.
go i działającego na ekspozycji, otrzyma w gratisie transport oraz montaż urządzeń w
meble. Studia współpracują
z hydraulikami, elektrykami,
gazownikami — na czas montażu mogą zapewnić fachowców do podłączeń.
Wymierną korzyścią zakupu
AGD w studiach kuchennych
są dodatkowe bonusy od producentów. Oprócz darmowej
przedłużonej gwarancji nawet do 5 lat, klient często
otrzymuje rabat za komplet
sprzętów. Czasami są to drob-

ne sprzęty AGD lub naczynia
wysokiej klasy. Popularną
metodą nagradzania klientów jest też częściowy zwrot
gotówki za zakup urządzeń
lub możliwość wzięcia udziału w losowaniu całkowitego
zwrotu gotówki za zakup danego urządzenia.
Najważniejsze jest to, że są
to promocje dla klienta ostatecznego. Studio nie może
przywłaszczyć sobie nagrody,
bo klient musi dany zakup zarejestrować na stronach producenta.

o wyjątkowo dobrana i urokliwa
para, która niezmiennie zachwyca w kuchennych
aranżacjach. Biel porządkuje
i rozświetla wnętrze, dąb z
kolei wnosi do niego wrażenie
naturalnego ciepła i przytulności. Biel nadaje bryle mebli wizualnej lekkości, dąb —
elegancji i prestiżu. Efektem
połączenia tych odmiennych
w swojej estetyce, ale harmonijnie współgrających ze sobą
dekorów, są atrakcyjne zabudowy meblowe o ponadczasowym charakterze, które oprą
się upływowi czasu i zmieniających się trendów, zachowując stylistyczną świeżość.
— Dużą wagę przykładamy
do wyboru dekorów na fronty
i blaty kuchen, ponieważ zabudowa meblowa jest obecnie
mocno wyeksponowana i ma
bardziej reprezentacyjny charakter, ale zależy nam również, aby meble jak najdłużej
były atrakcyjne wzorniczo
— mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki
Meblowej KAM z Milejewa.
— Piękno dekorów dębowych,
które z każdym sezonem są

T

bardziej interesujące, w połączeniu z bielą, która jest
ozdobą zabudowy meblowej
w każdym stylu, to idealny
przepis na aranżacyjny sukces. Ten duet po prostu pięknie się prezentuje.
Taki dębowo-biały mix
dekorów nie tylko podnosi
walory estetyczne zabudowy
meblowej, ale dynamizuje
przestrzeń, która w przypadku monokoloru mogłaby wydawać się przytłaczająca lub
zbyt monotonna.
Duet, który nieustannie
zachwyca
Ma tak wiele różnorodnych
wzorniczo odmian, ciekawych
odcieni i występuje w tak licznych interpretacjach rysunku, że aż trudno uwierzyć,
że za nimi wszystkimi kryje
się jeden gatunek drewna.
Szlachetne i eleganckie lub
przeciwnie — na wskroś nowoczesne, dekory inspirowane dębem są ozdobą każdej
kuchni. Ponadczasowy urok
sprawia, że są wyborem na
lata, co nie oznacza wcale,
że „dębowe” aranżacje muszą być zachowawcze i bez
polotu.
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— Dekory dębowe odkrywamy wciąż na nowo, w czym
dużą zasługę ma bardzo zróżnicowana i coraz ciekawsza
paleta wzornicza — wyjaśnia
projektantka. — Kiedyś gatunek ten kojarzył się głównie
z masywnymi meblami, charakterystycznymi dla kuchni
w stylu klasycznym czy rustykalnym, obecnie dąb zdominował wnętrza o bardziej nowoczesnym charakterze. W takich
aranżacjach jest najczęściej łączony właśnie z lubianą bielą.
To przykład uniwersalnego i
szykownego zarazem tandemu
wzorniczego, który niejako na
przekór lansowanym trendom,
nie chce znudzić się użytkownikom mebli kuchennych.
Połączenie dębu z bielą, która optycznie rozjaśnia wnętrza,
będzie dobrym rozwiązaniem
w przypadku całościennych
systemów meblowych do
wysokości suﬁtu. To również
podpowiadany przez projektantów sposób na złagodzenie
zbyt rustykalnego charakteru
mebli, jeżeli zdecydujemy się
na dekory o głębokiej strukturze z wyraźnie zaznaczonymi
cechami drewna.

Fot. KAM

Fot. KAM

Porada 6
Zakup sprzętu AGD
wraz z meblami
Profesjonalne studia mebli
kuchennych współpracują z renomowanymi producentami sprzętów AGD.
Producenci doceniają tych
sprzedawców, którzy posiadają ekspozycję, wiedzę oraz
potraﬁą zaprezentować zalety
urządzeń. Klient nabywając
AGD w studiu mebli oprócz
oczywistych korzyści takich
jak możliwość obejrzenia
sprzętu — często podłączone-
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