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Sztuka kamuflażu

Fot. Adobe Stock

… czyli jak zasłonić brzydkie miejsca na działce lub w ogrodzie. Efektowna i praktyczna aranżacja
takich miejsc nie jest zbyt trudna, ale kilka magicznych sztuczek jednak trzeba poznać…

B

rzydkie miejsca niekoniecznie muszą
przypominać stajnię
Augiasza. Czasem to
po prostu widok na
niezbędne, ale mało atrakcyjne fragmenty zagospodarowania własnej posesji — kompostowniki, pokrywy szamba;
czasem na otaczające teren
budynki albo inne elementy
infrastruktury; czasem na
uciążliwe bliskie sąsiedztwo.
Tak czy siak, na każdej, nawet
najbardziej wypielęgnowanej
działce lub w każdym, nawet
bardzo zadbanym ogrodzie
znajdą się takie miejsca, które

nasz dom

zaburzają kompozycję i zwyczajnie szpecą. Co zrobić, by
szpecić przestały?
Bluszcze
Od razu mówię, że pierwszym sprzymierzeńcem w
kamuflowaniu brzydkich
miejsc będzie roślinność, w
szczególności pnącza wszelkich odmian i gatunków.
Choćby betonowe ogrodzenie albo niezbyt zachwycająca ściana szopy, garażu czy
innego budynku. Obsadzona
pnączami — na pierwszy, a
nawet drugi rzut oka zacznie
zachwycać bujnym listowiem

lub kwieciem i tylko najdociekliwsi sąsiedzi lub goście
zdecydują się na dochodzenie, co też takiego tajemnego
znajduje się pod spodem. Do
kamuflażu ściennego najlepiej nadają się winobluszcze
trójklapowe. Te wspinają się
dziarsko dzięki pędom wyposażonym w przylgi. Poza
tym rosną szybko, a gdy pokryją ścianę, ich liście tworzą
bardzo dekoracyjną fakturę, która jesienią barwi się
na wszystkie odcienie żółci,
oranżów, czerwieni i purpury. A nawet zimą, kiedy liście
opadną, brzydka betonowa

powierzchnia na wejście będzie raczej intrygować drobną pajęczyną gęstych pędów.
Jeśli z jakiegoś powodu winobluszcz nam się nie podoba —
to wybierzmy bluszcz pospolity: dobrze rośnie w cieniu i
jest przez cały rok zielony.
Pergole i trejaże
oraz wszelkie kratki
Do zasłaniania i kamuflowania czegokolwiek wszystkie
trzy pomysły nadają się znakomicie!
Przede wszystkim aranżacja
ogrodu z trejażami i pergolami podzieli i urozmaici prze-
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strzeń całej działki. Ułatwi
też tworzenie kameralnych,
cichych i ocienionych wnętrz
ogrodowych. Oparte na pergolach, trejażach i kratkach
pnącza są pięknie wyeksponowane, pozwalają odizolować
i zasłonić część gospodarczą
albo inny, mniej atrakcyjny
fragment ogrodu.
Pergola to konstrukcja z
podwójnego szeregu słupów i
wspartego na nich ażurowego
zadaszenia, tzw. rusztu. Może
być wolno stojąca lub wsparta
o ścianę budynku, ogrodzenia czy inny mur. Trejaż to
z kolei jeden szereg słupów
połączonych u góry poziomą
belką, na której osadzone są,
zasadniczo dość krótkie, elementy poprzeczne. Krata to

rozwiązanie najprostsze — i
do wykonania, i w obejściu.
Ot, zwyczajna podpora pod
pnącza, zbudowana z ramy
i wypełniającej ją kratownicy. Można ją zamocować do
ściany budynku, ustawić na
fundamentach jako niezależną konstrukcję lub połączyć ze
skrzyniami na rośliny. Może
też być elementem uzupełniającym pergolę czy trejaż albo
stanowić fragment konstrukcji ścian altany.
Sposoby na kompostownik
i szambo
Otoczenie kompostownika
żywopłotem z pnączy to jest
sposób genialny w swej prostocie. Trzeba tylko dopasować wysokość do ogrodowej
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przestrzeni. Za wysoki żywopłot zdominuje całą kompozycję lub stanie się tłem dla
innych roślin ozdobnych.
Natomiast niski, mniej więcej
wzrostu ścian kompostownika — będzie mniej rzucał się
w oczy.
Z kolei na zbiorniku szamba, gdzie warstwa ziemi ma
zaledwie kilka centymetrów,
mogą rosnąć jedynie rośliny
o płytkim systemie korzeniowym i mało wymagające.
Najlepiej sprawdzą się tu zadarniające rośliny ogrodów
skalnych: gęsiówka kaukaska,
goździk kropkowany i goździk
siny, macierzanka, płomyk
szydlasty, rojniki i rozchodniki, a w miejscu cienistym
barwinek pospolity, bluszcz,
runianka japońska, kopytnik
pospolity. W takim miejscu
można nawet posadzić majowe konwalie…!
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WOKÓŁ DOMU

REKLAMA

63420otbr-A -G

4

NASZ DOM

WOKÓŁ DOMU

WTOREK |19|05|2020
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

A może by tak ogrodzenie
z betonu…?

Fot. Adobe Stock

Coraz bardziej popularne — a wszystko dzięki ich funkcjonalności, solidności, a i estetyczny
wygląd też nie jest bez znaczenia. Do tego dochodzi bogactwo form, spośród których najbardziej
wybredny klient znajdzie coś dla siebie.

Same zalety
Beton nadaje się do grodzenia małych ogródków
oraz dużych działek i posesji,
zarówno tych prywatnych,
jaki i publicznych, a nawet
na terenach dużych inwestycji przemysłowych. Można
nim okalać place targowe,
szkoły, magazyny i wiele innych. Jakby tego było mało,
poszczególne elementy betonowe możemy wykorzystać również do wydzielenia
kompostownika, kojca dla
psa lub boksów, w którym
znajdą miejsce pojemniki na
odpady — te mniejsze konstrukcje będą estetycznym
uzupełnieniem betonowego
ogrodzenia i wpływają na

spójny wygląd przestrzenni.
Co by nie mówić — na
pierwszy plan wysuwa się
natychmiast ich wyjątkowa trwałość, z którą zawsze
przegra nawet najlepiej zaimpregnowane drewno, ale
i choćby siatka ogrodzeniowa, którą nie dość że łatwo
zniszczyć przy użyciu wcale
niezbyt skomplikowanych
narzędzi — to jeszcze łatwiej
sforsować. Sęk w tym, że takie ogrodzenie to często nie
tylko sam beton — wiele z
gotowych betonowych elementów jest także zbrojona,
co dodatkowo podnosi ich odporność na pękanie. I nie ma
co mówić: nic tak jak beton
nie jest odporne na działanie

warunków atmosferycznych.
Czy to wysoka wilgotność,
deszcz i śnieg, czy bardzo niskie lub ekstremalnie wysokie
temperatury, czy silne nasłonecznienie lub cień, czy nawet wiatr — wyglądu i stanu
betonowego ogrodzenia nic
nie rusza…! Owszem, co jakiś czas i ogrodzenia betonowe wymagają impregnacji, ale
nie wymagają tych zabiegów
aż tak często, jak choćby płot
z drewna. No i beton skutecznie zatrzyma kurz z ulicy.
No i to bezpieczeństwo…
Betonowe ogrodzenie to, w
porównaniu z innymi typami
i materiałami ogrodzeniowymi, z pewnością skuteczniej-

sze zabezpieczenie posesji.
Przy czym niczego nie tracimy z estetyki. Różnorodne
formy i rozmiary pozwalają
nawet największym malkontentom i wybrać coś dla siebie i dopasować wszystko do
najbardziej wybrednych gustów. A jakby surowy wygląd
komu przeszkadzał — są i takie elementy betonowe, które
można pomalować na ulubiony kolor lub we wszystkie
esy floresy. Stworzymy wtedy
projekt najbardziej indywidualny z indywidualnych, a
farba dodatkowo podniesie
odporność betonu na działanie szkodliwych czynników.

Rodzaje
Jeśli decyzja o wykonaniu
ogrodzenia z betonu już zapadła — teraz pora wybrać
konkretne produkty. Mogą to
być gotowe betonowe przęsła
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, beton wylewany lub
gazony betonowe. Każda z
tych odmian pozwoli nam
stworzyć konstrukcję z jednej strony ciekawą, a z drugiej — świetnie dopasowaną
i do charakteru naszej posesji, i do konkretnych wymagań technicznych. A czasem
beton może stanowić tylko
jeden z materiałów składających się na ogrodzenie…
Płyty ogrodzeniowe z betonu też różnią się między sobą

i to pod wieloma względami.
Ich szerokość to najczęściej
2 m. W zależności od wysokości płotu, każde z przęseł składa się także z kilku
mniejszych płyt — 2, 3 lub
5. Konstrukcje tego typu
najczęściej są zbrojone, a
to dodatkowo i to znacznie
zwiększa ich trwałość. Prefabrykowane ogrodzenia łatwo
i szybko się też montuje — i
to kolejna ich zaleta.
Samych przęseł betonowych
też są dwa rodzaje: ażurowe
lub pełne. Pierwsze są bardziej dekoracyjne, bo bardziej zróżnicowane w formie.
Do tego sprawiają wrażenie
lżejszych i nie zasłaniają w
pełni widoku na teren poza
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posesją. Z kolei przęsła pełne po zamontowaniu tworzą
zwarty mur, który nam zasłania ulicę, ale ulicy zasłania
naszą posesję.
Ogrodzenie z bloczków
Betonowe bloczki to kolejny materiał, który nadaje się
do budowy ogrodzeń. Mają
różne rozmiary, a niektóre
z nich mogą być łupane —
dzięki czemu możemy uzyskać piękną konstrukcję o
naturalnym wyglądzie. Pustaki betonowe na ogrodzenia
dostaniemy w wersji jedno-,
dwu-, trzy- i czterostronnie
łupanej. To materiał wprost
wymarzony na budowę ścian
ogrodzeniowych, ale także
samych podmurówek i słupków, pomiędzy którymi można zamontować metalowe
przęsła. A przy tym zyskamy
bardzo modny i nowoczesny
efekt estetyczny.
Dodatkowym elementem w
takich betonowo-metalowych
systemach ogrodzeniowych
mogą być także betonowe
daszki, które montuje się na
samej górze słupków. Najczęściej mają formę płaską
lub czterospadową, ale przy
odrobinie wysiłku damy radę
znaleźć także mniej schematyczne konstrukcje.
Ogrodzenie wylewane
To kolejna odmiana betonowego ogrodzenia. W tym
przypadku tworzone są filary, pod którymi wylewane są

stopy fundamentowe. Tyle że
takie rozwiązanie ma swoje
zalety, ale także wady. I tak,
zaleta jest z pewnością duża
trwałość ogrodzenia oraz
bardzo skuteczna izolacja
akustyczna. Ale wadą takiej
wylewki jest kiepski wygląd.
Jednak przy odrobinie wyobraźni i tu możemy zyskać
pole do popisu i udekorować takie ogrodzenie choćby
wijącymi się pnączami. Do
wad zaliczam także fakt, że
wylewane ogrodzenia betonowe trudniej i dłużej się
montuje, a od montera wymaga sporego doświadczenia.
Przede wszystkim wymagają
wykonania deskowania. Konieczne jest przygotowanie
wspomnianych stóp i ław
fundamentowych, a także
zachowanie dylatacji co 10-15
m, które ochronią konstrukcję przed pękaniem, gdy będzie osiadać.
Ogrodzenie z gazonów
ogrodowych
Do budowy oryginalnego
ogrodzenia możemy także
wykorzystać gazony ogrodowe, też przecież wykonane z betonu. Ściany ogrodzeniowe z gazonów mogą
mieć różną wysokość, przy
czym pamiętać trzeba, że o
ile konstrukcje do 3 m nie
wymagają przygotowania
pełnego fundamentu — o
tyle konstrukcje wyższe niż
3 m już tak. Układane jeden
na drugim gazony zalewa-

my mieszanką betonową,
natomiast elementy stanowiące najwyższy rząd można
wypełnić ziemią i obsadzić
— najlepiej pnącą — roślinnością. Zaletą betonowych
gazonów są z pewnością ich
różnorodne kształty i kolory
— cokolwiek z nich powstanie, na pewno będzie to ciekawa i bardzo indywidualna
konstrukcja. Poza tym mogą
tworzyć zwartą, litą ścianę
lub mieć w sobie prześwity.
Ogrodzenia z gazonów, w
zależności od ich formy, możemy wykorzystać także do
stworzenie zielonych ścian:
są takie kompozycje, które
umożliwią nam zasadzenie w
większości elementów składających się na konstrukcję
roślin — nawet niekoniecznie
tylko pnących.
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EKSPOZYCJA W OLSZTYNIE

ul. Lubelska 30
biuro@silbud.olsztyn.pl
tel. 89 533 17 50

Generalnie
Ogrodzenia wykonane z
betonu są bardzo estetyczne.
Niektóre z elementów betonowych mogą dodatkowo
imitować kamień, cegłę albo
bloczki skalne, a to czyni je
jeszcze bardziej efektownymi
i interesującymi. Takie produkty pozwalają na stworzenie ogrodzenia o eleganckim
wyglądzie, a przy tym nie są
drogie. I nie musimy się bać,
że utracimy cokolwiek z walorów ozdobnych i funkcjonalności naszej działki.
Magdalena Maria Bukowiecka
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Letni pokój na balkonie
Późna wiosna i początek lata to moja ulubiona pora roku. To bowiem wtedy pusty,
nijaki i bezosobowy balkon w naszym domu wyraźnie ożywa i staje się moim ukochanym letnim pokojem.
I jest nim aż do naprawdę późnej i słotnej jesieni…!

O

perypetiach z sąsiadami na balkonie już pisałam i
nie będę tu popełniać auto-plagiatu.
Grunt, że nieco się uspokoili,
dzięki czemu ja kolejny rok
zaczynam się cieszyć moim
letnim pokojem.
A zaręczam, na tych prawie
8 metrach kw. można się całkiem nieźle urządzić…! Jeśli
nawet ktoś posiada metraż
nieco mniejszy — też ręczę,
że da się. Da się stworzyć
letni pokój, gdzie do późnego wieczora można czytać

książkę, rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, sączyć
kakao, kawę, czekoladę na
gorąco, koktajl na zimno, a
w umiarkowanych porcjach
nawet czerwone wino…!
Jak na każde pomieszczenie
w naszym domu — także na
balkon trzeba mieć pomysł.
Tu przecież też aranżacja nie
może być ani przypadkowa,
ani „na winie” — w sensie
wstawiamy, co się nawinie i
zyskujemy jeszcze jedną graciarnię.

Fotele rządzą
Ponieważ balkon to przede
wszystkim miejsce relaksu
— fotele rządzą od początku
do końca. Muszą być wykonane z drewna odpornego na
wilgoć i wygodne, najlepiej
z możliwością leżakowania.
Te na moim balkonie mają
aż 7 możliwości ustawienia
oparcia, dzięki czemu książki czytam zawsze z dobrym
światłem i bez mrużenia oczu
od słońca. Na mniejszym
balkonie większy fotel-leżak
zmieści się jeden, ale już na
większych spokojnie wejdą

dwa, a jak balkon jest ustawny — to damy radę dostawić
do nich niewielką kanapę.
Fotel to też poduchy, poduszki i koce. Fotele najlepiej
kupić z dopasowanym do nich
materacem, który w razie wypadku z płynami można spokojnie albo zetrzeć wilgotną
szmatką, albo powłoka z nich
da się zdjąć i uprać. Oczywiście, po sezonie odświeżamy
je bez względu na letnie wypadki.
Bez stolika się nie da…
Zaręczam, a piszę to na

podstawie wieloletnich doświadczeń, prób i błędów
— bez stolika się nie da…!
Na kubek kawy lub lampkę
wina. Na talerzyk z ulubioną
szarlotką mamy. Na książkę,
kiedy chcemy się poopalać,
na komórkę, kiedy nie możemy zrezygnować z łączności
ze światem. Na krem do opalania. A niechby nawet — na
doniczkę z ukochanym cyklamenem…! Ale bez stolika się
nie da i cześć…!
Oczywiście stolik kolorem
drewna i stylem dobieramy
do foteli. Nie musi być duży —

kwadracik 60x60 lub 60 cm
średnicy w zupełności starczy.
Znów kłania się drewno odporne na wilgoć. Alternatywą,
choć nieco ciężkawą, jest żeliwo. By uchronić stolik przed
ewentualnymi wypadkami
możemy zainwestować w matę
plastykową albo plamoodporny obrus. Stół, prócz ochrony
zyska natychmiast, zresztą
razem z całym balkonem, na
przytulności i właśnie stricte
domowej atmosferze.
Ani foteli, ani stoliczka nie
zostawiamy na balkonie do
przezimowania. Nawet jeśli

DOM SENIORA MAGNOLIA
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Łaniewo koło Lidzbarka Warmińskiego
Położony jest z dala od miejskiego
zgiełku, otoczony pięknem natury
małej Łaniewskiej miejscowości koło
Lidzbarka Warmińskiego w woj. warmińsko- mazurskim, Dom Seniora
Magnolia to nowoczesny budynek,
w pełni przystosowany do osób starszych, wymagających całodobowej
opieki, a także osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz stale
leżących. Nie ma w nim barier architektonicznych, a za to każdy pensjonariusz znajdzie tu spokój, ciepło
i rodzinną atmosferę.

kontakt z bliskimi. Okolica Domu jest
wyjątkowo urokliwa i zaprasza do spędzania czasu również na łonie natury.
Dodatkowo, nasz personel organizuje
mieszkańcom czas wolny i aktywny
wypoczynek z udziałem animatora
zajęć oraz warsztaty ogrodnictwa na
wolnym powietrzu. Realizujemy ponadto warsztaty i kursy wedle oczekiwań mieszkańców. Naszym lokatorom
oferujemy też pakiet SPA: termy, kąpiele w solach mineralnych i jacuzzi.
Do dyspozycji jest również fryzjer
i kosmetyczka.
Magnolia oferuje pobyt w pokojach
1-, 2- i 3-osobowych z łazienką, TV
i systemem przywoławczym. W pakiecie podstawowym zapewniamy
też specjalistyczną prywatną opiekę
medyczną, gabinet pomocy doraźnej,
zabiegi ﬁzjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i odnowę biologiczną. Do
dyspozycji naszych mieszkańców jest
również salon, w którym każdy poczuje się jak w domu. Wygodne kanapy,
fotele, TV i biblioteczka zachęcą do
wypoczynku i rozmów przy herbacie, a strefa Wi-Fi pozwoli na stały

OFERTA
• Pobyty stałe, pobyty opiekuńczo-rehabilitacyjne
krótko- i długoterminowe
• Całodobowa opieka osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym
• Profesjonalna opieka pielęgniarska
• Nadzór lekarza
• Wykwaliﬁkowany zespół rehabilitantów i terapeutów
• Dostęp do lekarzy specjalistów
• Aktywny wypoczynek
• Wyżywienie dostosowane do zaleceń, konsultacja dietetyczna
• Opieka prywatna w domu.

tel. 794 457 530
607 634 296

63620otbr-B-G

Wszystko kwitnie
Jeśli balkon — to wiadomo: rośliny kojarzą się dokładnie jak sól z pieprzem,
a rzep z psim ogonem. Obserwując jednak z dużym
zaciekawieniem balkony na
moim osiedlu i wszędzie —
z przerażeniem stwierdzam
jednak, że u niektórych osób
miłość do roślin rozrosła się

stanowczo zbyt bujnie i warto
by jej część, nawet większą,
przeflancować jednak na
inne pola…!
No bo jak traktować właściciela balkonu, który poręcze upstrzył doniczkami na
całej ich długości, dodatkowo zawiesił kolejne cztery w
każdym rogu, a jakby tego
wszystkiego było mało — we
wszystkich kątach poustawiał
krzaki pomidorków…?! Cóż
z tego, że wszystko kwitnie
bujnie i bez opamiętania, jak
na jednostkę ludzką brak tam
miejsca, a na relaks nie ma
co liczyć, bo robotę z samym
podlewaniem i sprzątaniem
zapewnioną mamy do przedzimia…!
A zatem morał tej przypowieści brzmi: często mniej
znaczy lepiej!
Zasadniczo rośliny dobieramy też wedle strony świata,
na która nasz balkon wychodzi. Pomna wszędobylskich

gołębi, które uwielbiaj grzebać w donicach zawieszonych
na poręczy — ja w najbardziej
nasłonecznionym, bo wychodzącym na południowy
zachód kącie — wygospodarowałam miejsce na dużą
skrzynię, długą na 1,5 m,
szeroką na 40 cm, a głęboką
na 60 cm. Tam, jak wczesną
wiosną ruszą krokusy i szafirki, potem fiołki, zawilce,
konwalie, lawenda… I tak do
późnej jesieni…! Że raz jeden
szczawik czterolistny pokazał,
jak przeprowadzać inwazję, a
innym razem mirabilis jalapa przykrył wszystko — to
już takie wypadki przy pracy.
Grunt, że całe lato jest kolorowo i pachnąco. W tym sezonie już wiem, że będzie wesoło, bo właśnie zakwitła ponoć
jednoroczna niezapominajka,
której na pewno w ostatnich
tygodniach nie siałam…!
Dodatki zawsze bezcenne
O poduchach już było,
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Fot. Archiwum prywatne

producent gwarantuje ich
wysoką odporność na wilgoć
i niskie temperatury — lepiej
nie sprawdzać tej wytrzymałości samodzielnie. Poza tym
zima w Polsce to jednak jakieś
5-6 miesięcy — a pół roku to
zbyt długo, by meble stały i
się bezczynnie i bezsensownie kurzyły. Po sezonie, kiedy
popołudniowy wypoczynek
balkonowy grozi zwyczajnym
zapaleniem płuc — pakujemy
wszystko w jakieś ochronne
obwoluty i wio! — do piwnicy, czekać na otwarcie kolejnego sezonu!
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o materacach, matkach i
obrusikach też. I chyba nie
muszę mówić, że wszystko
powinno być jako tako zgrane kolorystycznie, bez Sasa i
lasa. To samo dotyczy donic,
doniczek, osłonek i wszelkich
innych ozdób balkonowych,

których dodatkowo stosujmy
umiarkowana liczbę. Ja, dla
przykładu, ozdabiam swój
balkon kamieniami i muszelkami zwożonymi z całego
świata. Mała podpowiedź: nic
tak nie dodaje atmosfery na
balkonie, jak fikuśny lampion

z żywym ogniem, zapalany
po zmroku…!
A wszystko to ze smakiem,
ale też przytulnie ma być
i wedle potrzeb i upodobań użytkownika.
Magdalena Maria Bukowiecka

REKLAMA

JEŚLI SZUKASZ CICHEGO
MIEJSCA DO ZAMIESZKANIA JEST...
ANGO

Mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 94 m2,
przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie
Biuro Sprzedaży Olsztyn

Budynki 3 piętrowe

WYPOSAŻONE

W WINDY

ul. Bartąska 172/1 | tel. 575 304 306 | e-mail: sprzedaz@angodevelopment.pl
21620otbr-a -K
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3
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5
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9

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.

ROMBUD WpB Sp. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. zamenhofa 12c
mieszkania 94 mkw. i 12d - 62 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 58 do 100 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 60 do 95mkw.

gRUpA DEVELOpERSKA
MAK-DOM HOLDINg S.A.

Na Skarpie, ul. 15 dywizji/Artyleryjska
mieszkania od 36 do 67 mkw.

DyWITy

NOWE ZATORZE
INWESTyCjE Sp. Z O.O.

10b

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

11a 20

IŁAWSKIE pRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IpB
Sp. Z O.O.

17b

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 47 do 71 mkw.
b Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 43 do 67 mkw.
c Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEj
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SpÓŁKA CyWILNA

LEŚNA OAzA
ul. Marii zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

17a

2

p.B.O. EKOBUD Sp. Z O.O.

4

a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 54 do 70,88 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
c Budynek mieszkalny wielorodzinny
z garażem podziemnym, ul. Kasprzaka
W Olsztynie, mieszkania od 40 do 80
mkw.

pRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SpÓŁKA jAWNA

a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 170 do 216,98 mkw.
b Leśny zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania 94 mkw.
c Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 71 do 125 mkw. i lokale
usługowe ok. 179 – 225 mkw.
d domek Różnowo pow. ok. 195 mkw.

10c

14

3c
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10 ARBET

6b
7

9b

10a

3b

5

3a

8b

11
12

13

9c

9

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, B13, B14 – 215 mieszkań – mieszkania od 27 do 70 mkw.
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka
Hynka mieszkania – bu dynek S7, S8, S9,
S10, S11 – 300 mieszkań – od 32 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.

13

10d

6c

WARMIA INVESTMENT Sp. Z O.O.

cENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego
36.

14 SIELSKA Sp. Z O.O. S K
11b

6a
8c

15

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

pIECZEWO Sp. Z O.O.

Osiedle Premium
ul. M.dądrowskiej 11 na byłym poligonie za
cerrefourem, mieszkania od 40 do 77 mkw.

16 BUDLEX Sp. Z O.O.

19

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

17

18

8a

18
15
1 16

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, II etap,
mieszkania 68 i 87 mkw.

19 T.j.M DEVELOpMENT

VILLA NOVA, ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,59 do 60 mkw

20 pOLNORD SA

Osiedle Tęczowy Las II, Bartąg k. Olsztyna
mieszkania od 71 do 105 mkw.
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Bez kosiarki ani rusz,
ani nawet róż
Maj to ostatni moment na porządki w ogrodzie. W przeciwnym razie majówkę i pierwsze grillowanie
spędzimy w otoczeniu starych, burych liści i zeszłorocznych patyków. No i te plamy na chodniku...
Jednak prace porządkowe wcale nie muszą być przykrym obowiązkiem. Właściwie dobrane, nowoczesne
elektronarzędzia znacznie je uproszczą.

N

Fot. Adobe Stock

ajpierw uporajmy
się z trwałymi zabrudzeniami, np.
śladami na chodnikach. Szorowanie
poplamionych płytek chodnikowych, kostki brukowej
czy porośniętych mchem
kamieni to dość wymagające
i mało wdzięczne zadanie.

Wykorzystać możemy w tym
celu szczotkę z twardym włosiem i wodę z odpowiednim
detergentem. Jest to pracochłonny sposób.
— Dużo prostszą i bardziej
efektywną metodą jest wykorzystanie łatwej w obsłudze i niezwykle skutecznej w
działaniu myjki ciśnieniowej

— podpowiada Jarosław Bednarczyk, ekspert dystrybutora
elektronarzędzi. — Strumień
wody pod odpowiednim ciśnieniem pozwoli z łatwością
usunąć nawet najtrudniejsze
zabrudzenia z powierzchni
chodników czy elewacji do
tego stopnia, że będą wyglądać niemal zupełnie jak

nowe. Sprzęt ten ma jednak
dużo więcej zastosowań, dlatego naprawdę warto mieć go
w swoim arsenale. Myjką ciśnieniową doskonale umyjemy
samochód i rower, a także bez
trudu doczyścimy narzędzia
I meble ogrodowe. Wybierając urządzenie dla siebie
zwróćmy uwagę, na jakość

REKLAMA

BalUstradY

ze stali
nierdzewnej

Tel.: 663 449 984 | 63 449 984 | biuro@emtetech.pl | www.emtetech.pl
63920otbr-a-K
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jego wykonania, oferowane
parametry oraz dostępny w
zestawie osprzęt — przestrzega ekspert.
Elektronarzędzie powinno
być wyposażone w wytrzymały i mocny silnik, który
będzie w stanie zapewnić
odpowiednie ciśnienie wody.
W domu czy na działce doskonale sprawdzą się maszyny o mocy około 1600-1800
W, oferujące maksymalne
ciśnienie wody na poziomie
przynajmniej 10 MPa, czyli
100 barów.

ręczne trzeba dokładnie wymyć, najlepiej pod bieżącą
wodą, a następnie dokładnie
osuszyć. Różne zanieczyszczenia, jak np. sok z trawy,
mogą bowiem mieć silne
właściwości korozyjne.

Fot. Adobe Stock

Resztki liści i patyki
Kto nie sprzątnął liści jesienią, musi zrobić to teraz. Ale
od czego jest technika! Konkretnie nowoczesne odkurzacze ogrodowe. Sprawdzają się
zwłaszcza na utwardzonych
powierzchniach, z powodzeniem można jednak wykorzystywać je również np. na
trawnikach czy rabatkach.
Co więcej, urządzenie to
świetnie sprawdzi się także
przy takich zadaniach, jak
oczyszczanie z liści czy igliwia dachów altanek, garaży,
domków i innych obiektów.
Przed zakupem zwróćmy
uwagę na dokładność spasowania poszczególnych
elementów obudowy, sprawdźmy moc silnika i dokładnie dopytajmy o materiał, z
którego wykonano obudowę.
Ponieważ odkurzacz podczas
pracy może wciągać np. małe
kamyczki, musi ona zapewniać odpowiednią ochronę
silnikowi, a więc być odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
— Jeśli odkurzacz wyposażony jest w funkcję dmuchawy sprawdźmy również

czy posiada płynną regulację
prędkości. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób dostosować wydajność sprzętu do
warunków i rodzaju pracy,
którą wykonujemy — radzi
Jarosław Bednarczyk.
Kosiarka poważna sprawa
Trawka na trawnikach już
się zieleni, to znak, że przed
nami pierwsze koszenie. Aby
jednak praca przebiegała
bezawaryjnie trzeba zrobić
przegląd sprzętu.
Jeśli nie zadbaliśmy o konserwację jesienią, teraz, wiosną jest to wręcz konieczne.
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Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać, gdy
urządzenie jest odłączone od
źródła zasilania, a w przypadku kosiarki spalinowej, po
odłączeniu przewodu napięcia od świecy zapłonowej, a
nawet jej wykręceniu.
— Sprzęt ten, podobnie
jak inne elektronarzędzia,
należy dokładnie wyczyścić
sprężonym powietrzem lub
za pomocą szczotki z odpowiednio sztywnym włosiem.
Ze względów bezpieczeństwa
użycie wody jest niewskazane
– podpowiada nasz ekspert.
— Kolejne kroki to dokład-

ne obejrzenie obudowy w
celu wykrycia i zreperowania ewentualnych uszkodzeń
powłoki lakierniczej oraz zaostrzenie i zakonserwowanie
noża. Czynność tę dobrze
jest powierzyć sprawdzonemu serwisowi, ponieważ
nóż oprócz tego, że musi być
ostry, powinien jeszcze być
odpowiednio wyważony —
dodaje.
Pamiętajmy, że o narzędzia należy dbać regularnie i
czyścić je po każdym użyciu.
Sposób konserwacji każdorazowo dostosowujemy do
rodzaju sprzętu. Narzędzia

Kosiarka samojezdna
Taką kosiarkę można doposażyć. Aby maszyna mogła
być dodatkowo doposażona,
musi zostać przygotowana do
większego obciążenia pracą
oraz większym ciężarem. Na
sam początek, powinniśmy
zwrócić uwagę na solidny i
żeliwny przedni most, który
umożliwia zawieszenie na
nim cięższego wyposażenia.
Dzięki temu możemy do naszej kosiarki zamontować np.
szeroki pług.
Kolejnym istotnym aspektem jest rama kosiarki samojezdnej, która zapewnia
sztywność i zawieszenie
cięższego wyposażenia oraz
solidna przekładnia hydrostatyczna, dostosowana do
przekazania napędu podczas pracy pod większym
obciążeniem. Taka przekładnia umożliwia łatwe
manewrowanie kosiarką z
narzędziami np. przyczepką
podczas zawracania (przód-tył), poprzez naciskanie stopą odpowiedniej dźwigni na
kosiarce samojezdnej.
Mulczowanie i rozsiewacz
Podczas ciepłych wieczorów, które sprzyjają wzrostowi trawy, warto zastosować mulczowanie trawnika.
Jest to zabieg polegający na
rozdrobnieniu pokosu przez
kosiarkę i pokrycie jego
cienką warstwą powierzchni trawnika. Pozostawiony

w ten sposób mulcz staje się
naturalnym nawozem ulegając rozkładowi. W kosiarce
samojezdnej istnieje możliwość szybkiej zmiany między
koszeniem, a mulczowaniem.
Wystarczy obrócić dźwignię,
aby w mgnieniu oka przejść
z wyrzutu skoszonej trawy na
mulczowanie i odwrotnie.
Jeżeli będziemy chcieli
przeprowadzić siew nowej
trawy lub nawożenie, przydatnym okaże się zastosowanie specjalnego rozsiewacza.
Szczególnie dotyczy to większych powierzchni. Łatwiej
w tym przypadku skorzystać
z pojemnego rozsiewacza
nawozów zaczepionego do
samojezdnej kosiarki dozującego nawóz równo na całej powierzchni.
Pamiętaj o gwarancji
Decydując się na kupno kosiarki należy pamiętać o warunkach gwarancji, które są
bardzo istotnym elementem i
mają wpływ na cenę produktu. Niektórzy producenci na
swój sprzęt udzielają kilkuletnich gwarancji.
Kr

Jarosław
Bednarczyk

ekspert dystrybutora
elektronarzędzi:
— Wszystkie prace konserwacyjne przy kosiarce należy
wykonywać, gdy urządzenie
jest odłączone od źródła zasilania, a w przypadku kosiarki
spalinowej, po odłączeniu
przewodu napięcia od świecy
zapłonowej, a nawet jej
wykręceniu.

karoolsztyn
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Ogrzewanie na podczerwień
w naszym domu
Jak wybrać system ogrzewania naszego domu lub firmy? Na co zwrócić uwagę? Jakie najnowsze
technologie możemy zastosować? Jeśli nie czujemy się pewnie w tym temacie, śmiało możemy skorzystać z
doświadczenia firmy Tanieogrzewanie24.pl.

STATYSTYKI

elektryczne na podczerwień.
Każda oferta poprzedzona
jest dokładnym pomiarem
powierzchni grzewczej i następnie projektem uwzględniającym zapotrzebowanie mocy.
Do kogo skierowana jest
wasza oferta?
Do wszystkich, którzy budują lub remontują swój

dom. Ogrzewanie na podczerwień cieszy się coraz
większym zainteresowaniem
również wśród deweloperów,
czy projektantów. Każdy, kto
uważa, że ogrzewanie powinno być ekologiczne, skuteczne, wydajne oraz komfortowe, powinien zainteresować
się foliami grzewczymi. Ofertę kierujemy również ofertę
do osób, które już mają in-

stalację fotowoltaiczną lub
chcieliby ogrzewać się energią ze słońca.
Na czym polega wyjątkowość oferty?
To co wyróżnia produkty z
naszej oferty spośród szerokiego wyboru ogrzewania to
ich skuteczność. W przeciwieństwie do standardowego ogrzewania konwekcją,

Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w województwie
warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Artykuł sponsorowany

„Ogrzewanie dostosowane
do Twoich potrzeb” — taki
slogan można przeczytać na
stronie firmy Tanieogrzewanie24.pl. Co on oznacza?
Slogan ten mówi, że do każdego klienta podchodzimy
indywidualnie, jesteśmy jego
doradcą w doborze sytemu
grzewczego. Dostarczamy systemy do ogrzewania domu,
typu folie, maty lub grzejniki
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Jakie jest jej zastosowanie
folii grzewczej? Na czym
polega jej działanie? W
jakich miejscach spełni ona
swoją rolę?
Głównym zastosowaniem
folii grzewczej jest ogrzewanie podłogowe. Możemy ją
zastosować zarówno bezpośrednio pod panelami, jak i
pod wylewką. Folia świetnie
nadawać się będzie zarówno
do ogrzewania budynków
mieszkalnych, jak i przemysłowych, a także kościołów.
Może więc być zainstalowana w salonie, łazience, pokoju dziecka, czy sypialni,
ale także w biurze lub pod
ławami dla wiernych. Folia
grzewcza grzeje podczerwienią, co oznacza odczuwanie
ciepła podobnego do ciepła
słonecznego. Podczerwień
ogrzewa przede wszystkim
ciało człowieka i przedmioty,
które znajdą się w jej zasięgu. Pierwszym odbiornikiem
podczerwieni w przypadku
folii grzewczej pod panelami
jest właśnie powierzchnia
podłogi. Po nagrzaniu się jej
do ustawionej na termostacie
temperatury będzie oddawała
swoje ciepło do pomieszczenia. Poza ciepłem odczuwalnym z samej powierzchni
podłogi na nasz komfort
cieplny wpływać będzie bezpośrednio również podczerwień emitowana przez folię
grzewczą, która będzie przechodzić ponad powierzchnię
paneli lub wylewki.

W waszej ofercie są też
termostaty. To urządzenia
chyba już dość popularne w
naszych domach. Jakie jest
ich zadanie?
Termostaty znajdujące się w
naszej ofercie mają za zadanie
uprościć, a zarazem sprawić by
sterowanie ogrzewaniem było
precyzyjne. Poprzez uproszczenie sterowania mam na
myśli ograniczenie pracy, jaką
musimy włożyć w uruchomienie ogrzewania do dotknięcia
(lub wciśnięcia) przycisku
na termostacie i ustawienia
żądanej temperatury w pomieszczeniu. Są też termostaty
programowalne, które mogą
przejąć za nas zupełnie sterowanie ogrzewaniem. Ustawiamy na nim program na
odpowiedni dzień (poniedziałek-piątek+sobota+niedziela)
i termostat zajmie się resztą.
Do tego można jeszcze dołożyć sterowanie termostatem
przez WiFi. Jest to wygodna
i coraz popularniejsza opcja,
która umożliwia ustawianie
temperatury w wybranym
pomieszczeniu z dowolnego
miejsca na Ziemi.
W waszej firmie znajdziemy
też panele grzewcze. Gdzie
znajdą one zastosowanie?
Panele grzewcze na podczerwień marki Heat Decor znajdą
zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach,
w których podłoga została
już wykończona i nie mamy
możliwości zainstalowania
ogrzewania podłogowego. Panele grzewcze warto również
zainstalować w małych pomieszczeniach, gdzie ilość folii
grzewczej w podłodze została
ułożona w zbyt małej ilości,
by móc samodzielnie zagrzać
dane pomieszczenia (np. w
małej łazience, gdzie większość powierzchni będzie zajęta przez kabinę prysznicową,
pralkę, toaletę i umywalkę).
Wtedy panel grzewczy w tandemie z folią grzewczą będą w
stanie zagrzać pomieszczenie
oraz zapewnić użytkownikowi
komfort ciepłej podłogi.
Wasza oferta przeznaczona
jest dla domów, z powodzeniem sprawdzi się w przemyśle, ale kierujecie ją również
do... kościołów.
Coraz więcej księży decyduje się na inwestycję dogrzania
wnętrza kościoła, by zapewnić wiernym komfort przebywania wewnątrz podczas
mszy, czy innych uroczysto-

ści. Kościoły są specyficznym
tematem, a to dlatego, że są to
najczęściej duże powierzchnie,
o bardzo wysokim sklepieniu,
do tego słabo ocieplone. Takie pomieszczenia są bardzo
trudne do ogrzania i wymagają dużych nakładów energetycznych. Z pomocą przychodzi tutaj folia grzewcza Heat
Decor. Pod ławami dla wiernych montowane są specjalnie
przygotowane na zamówienie
podesty grzewcze, we wnętrzu
których zainstalowana została uprzednio folia grzewcza na podczerwień. Dzięki
ogrzewaniu podczerwienią
jesteśmy w stanie zapewnić
wiernym komfort cieplny w
obrębie ławy, na której będą
siedzieć, a nie musimy grzać
całego wnętrza kościoła. Analogicznie sytuacja wygląda w
przypadku dogrzania miejsca
przed ołtarzem, w którym stoi
ksiądz prowadzący mszę oraz
w konfesjonale.

Czy te wszystkie produkty
mają wspólny mianownik
w postaci np. oszczędności
pieniędzy wydanych na
ogrzewanie naszego domu
lub firmy?
Podstawowym wspólnym
mianownikiem oferowanych
przez nas produktów jest ciepło z podczerwieni. To właśnie
ogrzewanie podczerwienią
jest tym, co wyróżnia folię
grzewczą Heat Decor oraz
panele grzewcze Heat Decor
od innych źródeł ogrzewania.
Szybkość z jaką dochodzi do
nagrzania się folii na podczerwień oraz powierzchnia
grzewcza jaką zapewnia jest
nieporównywalnie większa
niż w przypadku podłogówki
wodnej lub ogrzewania kablami grzewczymi. Czynniki
te wpływają na oszczędność
energii elektrycznej oraz
komfort użytkowania systemu
grzewczego. Ponadto ogrzewanie elektryczne na podczer-

wień marki Heat Decor może
zostać sprzężone z instalacją
fotowoltaiczną. Oba te rozwiązania sprawiają, że obecnie jest
to jeden z najbardziej skutecznych i ekonomicznie efektywnych systemów ogrzewania.
Dodatkowo warto podkreślić,
jeśli już mówimy o ekonomii,
że można tę inwestycję odliczyć w podatku dochodowym,
korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.
Z montażem oferowanych
przez was produktów poradzimy sobie sami, czy potrzebny
jest do tego fachowiec?
Montaż folii grzewczej jest
bardzo prosty i intuicyjny,
dzięki czemu możemy go
wykonać we własnym zakresie. Jedynie podłączenie folii
grzewczej do sieci elektrycznej
musi zostać wykonane przez
elektryka z uprawnieniami.
Oferujemy również klientom
usługę montażu.

Artykuł sponsorowany

ogrzewanie produktami marki Heat Decor zapewnia nam
m.in. skrócony czas potrzebny do uzyskania żądanej temperatury, wygodę i prostotę
użytkowania, komfort równomiernie nagrzanej podłogi. Ogrzewanie podczerwienią umożliwia nam również
oszczędność miejsca, które
musiałoby być przeznaczone na kotłownię, a ponadto
możemy pozbyć się zupełnie
grzejników ściennych. Folia
grzewcza na podczerwień w
systemie ogrzewania podłogowego może być stosowana
jako jedyne źródło ciepła w
całym budynku. Produkty marki Heat Decor swoją
niezawodność zawdzięczają
wiedzy i doświadczeniu techników, którzy dbają o to już
na etapie ich projektowania.
Zaawansowany proces produkcji i ciągłe ulepszanie
produktu przyczyniają się
do wyprodukowania folii
grzewczej wysokiej jakości.
Obecny model folii HD3xxG
oferuje znacznie większą
powierzchnię grzewczą, a
zmiana matrycy umożliwiła
umieszczenie jeszcze większej
ilości czynnika grzewczego niż w przypadku innych
folii grzewczych. Do tego
umożliwiliśmy docinanie
folii grzewczej co 12,5 cm
zamiast co 25 cm, co z kolei
ułatwia pracę przy projektowaniu instalacji ogrzewania
podłogowego oraz w trakcie
jej instalacji.
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ZADZWOŃ. UMAWIAMY SPOTKANIA
INDYWIDUALNIE.
Dokładamy wszelkich starań, aby zasady higieny i bezpieczeństwa
podczas wizyt u naszych klientów były zachowane.

Bezpłatny dojazd do klienta,
darmowa wycena i projekt

Olsztyn, ul. Augustowska 2
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Kuchnia na ciemno
Meble kuchenne w ciemnym kolorze wyglądają szykownie, mogą jednak wydawać się zbyt odważnym
rozwiązaniem aranżacyjnym. Ale ani czerni, ani granatu w kuchni nie musimy bać się: wystarczy postawić
na wyraziste i efektowne akcenty. Bardziej bezpieczne będą uchwyty, sprzęt AGD lub ciemny blat.
Granat w kuchni
Modna zabudowa meblowa łączy siłę koloru z naturalnym ciepłem drewna i
finezją uchwytów, najlepiej
w odcieniu szykownego
złota. Chociaż nadal cenimy funkcjonalną prostotę,
kreacje kuchenne nabrały
bardziej ozdobnego charakteru, w czym duża jest zasługa frontów w ciemnych,
atrakcyjnych wybarwieniach
z efektownie frezowaną powierzchnią.
Kuchnia nie przypomina

już surowego wnętrza, którego estetykę wyznaczały
minimalistyczne bryły mebli z gładkimi, połyskującymi
frontami bez zbędnych dodatków. Przeciwnie, nabrała
bardziej przytulnego charakteru. Oczekujemy, aby była
funkcjonalna i praktyczna,
zapewniając wygodę i komfort pracy użytkującym ją
domownikom, coraz bardziej jednak cenimy subtelne elementy dekoracyjne.
W dobrze urządzonej kuchni łączymy w przemyślany

sposób kolory i różnorodne
faktury powierzchni. Nie
może również zabraknąć
akcentów ozdobnych, które
nie tylko przyciągają uwagę,
ale nadają zabudowie meblowej bardziej indywidualnego
charakteru.
— Mocnym trendem,
który zaważył na zmianie
wizerunkowej zabudowy
kuchennej, jest odejście od
surowej prostoty i rezygnacja
z wysokiego połysku na frontach. Zastąpił go mat, który
prezentuje się atrakcyjnie
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Fot. KAM

• AUTOMATYKA
• BRAMY
• DRZWI
• OGRODZENIA
• SZLABANY
Rok założenia 1992
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ul. Kołobrzeska 50
tel. 89 534 41 00
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www.danysc.pl
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w ciemnych, intensywnych
wybawieniach. Polubiliśmy
również fronty frezowane,
które same w sobie stanowią
ozdobę i uatrakcyjniają bryłę
mebli — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka
Spółki Meblowej KAM.
Dobry design jest ponadczasowy. Przyciąga uwagę
pomysłowością, ciekawymi
detalami, jakością i rozwiązaniami, których urok
oprze się upływowi czasu.
Dlatego w najmodniejszych
w tym sezonie aranżacjach
kuchennych harmonijnie
komponuje się stylistyka
modern classic z motywami
drewna, które sprawdzą się
w każdym wnętrzu i frezo-

wanymi wzorami frontów,
dodającymi zabudowie klasy
i dyskretnej elegancji. Bryłę
mebli urozmaicają fronty
witrynowe, które nadają jej
ozdobnego charakteru i stylistycznej lekkości. Wyraźne
są wpływy estetyki skandynawskiej, zgodnie z którą
we wnętrzach dominuje
prostota, nie jest ona jednak
pozbawione ciepła i rodzinnej atmosfery przytulności.
W aranżacji kuchni jesteśmy mniej powściągliwi i
przychylniej patrzymy na
kolory. Projektanci zachęcają, aby nie ograniczać się
do uniwersalnej bieli czy
bezpiecznych aranżacyjnie
beży i szarości, ale odkryć

ponownie urok mocnych,
intrygujących kolorów.
— Czas na odważne, wyraziste barwy, które dodadzą
wnętrzu wyrafinowanego stylu — namawia projektantka.
— Doskonale sprawdzi się
granat, który cieszy się coraz większą popularnością.
Intensywna kolorystyka powierzchni doskonale podkreśli wzór modnego frezowania
na frontach. Granat będzie
się prezentował szykownie z
dodatkiem szlachetnego złota w postaci dekoracyjnych
uchwytów.
Inspirowany tonacją wieczornego nieba i oceanowych
głębin, granat idealnie komponuje się z dekorami drew-
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na, zwłaszcza z gatunkami
w kontrastowych, jasnych
tonacjach. Takie zestawienie jest przyjemne dla oka, a
dodatkowo rysunek drewna
neutralizuje intensywność
koloru, który nie przytłoczy wnętrza. Duet granatu i
drewna będzie stanowił ponadczasową bazę dla kuchni
zaaranżowanej w każdym stylu.
A może na czarno?
Czerń to synonim współczesnej elegancji, a dodatkowo, nawet w postaci wyważonych elementów ozdobnych
— potrafi nadać wnętrzu
dynamiki i wyrazistego charakteru. Jeżeli zabudowa
meblowa z czarnymi frontami wydaje się jednak zbyt
śmiałym pomysłem i mogłaby przytłoczyć wnętrze,
zrezygnujmy z czerni jako
dominującego motywu kolorystycznego, zastępując go
atrakcyjnymi dodatkami.
— Niezmiennie efektownym i ponadczasowym motywem aranżacyjnym jest
klasyczne połączenie czerni
z bielą — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM.
— Niewielki, ale mocny
akcent w postaci czarnych
uchwytów skomponowanych
z białymi frontami wystarczy,

aby ożywić ascetyczną biel i
zdynamizować wnętrze. Tak
zaaranżowana zabudowa
meblowa będzie wyglądała
lekko i nowocześnie.
Dobrym pomysłem, również w przypadku nadal najchętniej wybieranej białej
zabudowy meblowej, będzie
AGD w czarnym kolorze.
Świetnie wkomponuje się w
białe meble, tworząc wyrazisty kontrast i łagodząc sterylny klimat monochromatycznego wnętrza.
Czerń idealnie prezentuje
się w wyrazistym duecie z
bielą, ale dobrze komponuje się również z dekorami
drewnianymi. Wprowadzając pierwiastek czarnego do
jednolitej zabudowy w wybarwieniu drewna zyskujemy modny i nowoczesny, ale
jednocześnie ciepły klimat.
Czerń podkreśli szlachetny
urok drewna, tworząc harmonijne połączenia zwłaszcza z gatunkami w ciepłych
odcieniach, takich jak dąb,
orzech czy buk. To doskonała
recepta na osiągnięcie wyrafinowanej elegancji.
Czerń atrakcyjnie zaprezentuje się również w postaci blatu kuchennego.
Duża powierzchnia robocza
skontrastowana z frontami
w delikatniejszym wybarwieniu może stanowić bazę

całej aranżacji, skupiając na
sobie uwagę. Dzięki zrównoważonej kompozycji kontrastowych elementów kuchnia
nabierze bardziej wyrazistego
charakteru.
Czerń jest energetyczna i
dynamiczna, dlatego warto
ją dawkować umiarkowanie
i zrównoważyć bardziej stonowanymi dekorami. Jeżeli
nie wiesz jaki element zabudowy meblowej zaaranżować
w czerni — wybierz ścianę
pomiędzy dolną i górną zabudową meblową. Czerń nie
będzie wyglądać „ciężko” i nie
zdominuje wnętrza, ale nada
mu bardziej nowoczesnego
looku. Atrakcyjnym zabiegiem będzie wykorzystanie
czerni zarówno na blacie,
jak i ścianie nad nim, dzięki
czemu kompozycja zyska na
spójności.
Bezpiecznym, a przy tym
atrakcyjnym wizualnie sposobem na wprowadzenie czerni
do kuchni są również relingi.
Można na nich wyeksponować ozdobne, dobrane ze
smakiem czarne drobiazgi
czy podręczne akcesoria kuchenne, które dopasujemy do
wyglądu całości.
PORADA
Lodówka do zabudowy
Czasami klienci rezygnują
z chłodziarek w zabudowie

z obawy mniejszą pojemnoś
czy problemy związane z rozmrażaniem i czyszczeniem.
Na rynku dostępne są chłodziarko- zamrażarki do zabudowy: standardowe o wysokości 177 cm i pojemności
ok. 270 l, wyższe — 193 cm
i pojemności ok. 300 l. Największe mają pojemność 400
l, a ich wysokość to 193,5
cm i szerokość 69 cm. Dla
najbardziej wymagających
klientów i mających dużo
miejsca w kuchni możemy
zaproponować dwa oddzielne urządzenia do zabudowy:

chłodziarkę i zamrażarkę —
radzi Andrzej Tomasiak ze
olsztyńskiego Studia Mebli Kuchennych.
Jeżeli wybierzemy chłodziarkę z systemem „no frost”
— to przede wszystkim nie
będziemy musieli rozmrażać
zamrażalnika, a nasze produkty nie pokryją się szronem. Komora zamrażalki
będzie wolna od lodu.
Wybierając chłodziarkę, często zwracamy uwagę na klasę
energetyczną. Różnica w skali roku pomiędzy klasą A+ a
A++ w kosztach użytkowania

to ok. 70 zł . Warto zaznaczyć,
że współczesne chłodziarko-zamrażarki od wiodących
producentów, w porównaniu do tych sprzed 20-25 lat,
zużywają ok. 70 proc. prądu
mniej. Również poziom hałasu znacznie spadł. Oczywiście zwracamy też uwagę na
funkcjonalność: liczbę półek,
szuflad, łatwość zmiany ustawień wnętrza. Pamiętajmy też
o zastosowanych innowacyjnych technologiach, które
pozwalają utrzymać świeżość
produktów przez długi czas.
Oprac. mmb
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www.atomkuchnie.pl

Olsztyn

ul. Pstrowskiego 33
Studio Patronackie

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

partner handlowy

5 lat darmowej
gwarancji na AGD*
*szczegóły przy zakupie
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Dom nad jeziorem
— Ludzie marzą o mieszkaniu w domu nad jeziorem. Ale dom przede wszystkim powinien
pozostawać w harmonii z otoczeniem i podkreślać piękno okolicy — mówi Tomasz Lella,
architekt z Olsztyna, właściciel Studia „Pantel”.
— A jakie są inne detale?
— W moich projektach bardzo często korzystam ze sztuki ceglanej, nawiązującej do
tradycji tych ziem, choćby od
murowania ściany zewnętrznej z cegły. Są dwa typy murowania: krzyżykowy i kowadełkowy. Potem dochodzą fryzy,
gzymsy, nadproża, parapety,
łęczki… Dodatkowo elementy
drewniane, jak krokwie podpory, belki poprzeczne, słupy,
krzyżulce. Duży wybór.

Fot. Studio „Pentel”

— A jak to wszystko ma się
do tytułowego domu nad
jeziorem?
— Dom wpisuje się w otoczenie, powinien być w harmonii z otoczeniem, podkreślać piękno okolicy. Dam
przykład: zaprojektowałem
kiedyś dom i najpierw myślałem, że będzie pasował z
elementów ceglanych. Potem
jednak przekonałem inwesto-

ra, że lepsze będzie połączenie
elementów tradycyjnych z nowoczesnością. Mury tworzące
jakby skórę zewnętrzną z poprzecinanych belek drewnach,
a za nimi ściana ze szkła, przez
którą rozpościera się widok na
jezioro.
— Gdzie można takie projekty
zobaczyć?
— Zapraszam od zapoznania się z wydanym przez moją
pracownię katalogiem Domów
Warmii i Mazur, dostępnym
na stronie internetowej mojej pracowni. Jeżeli ktoś przystępuje do budowy domu,
zachęcam do zapoznania się
z tymi projektami. Jest tam
również opisany „Dom nad
jeziorem”. Pięciu czytelników
Gazety Olsztyńskiej, którzy
odnajdą ten dom z katalogu
wskazując jego numer, otrzyma edycję książkową z moją
dedykacją…! Oprac. mmb
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— Warmia i Mazury kojarzą
się z wodą, jeziorami. Każdy
chciałby mieć dom nad
brzegiem jeziora. A jak jest
w rzeczywistości?
— Działek, które mają bezpośrednio położenie nad jeziorem i można na nich postawić dom, jest niewiele, a
proszę pamiętać, że nie na
każdej przylegającej do jeziora można postawić dom.
Szukając swojego miejsca na
ziemi, trzeba o tym wiedzieć.
— Jak ważne są w projekcie
detale architektoniczne?
— Zacznę od rzeczy podstawowej: nie powinno się
zaczynać projektowania
domu od detalu. Najważniejsza jest bowiem bryła
budynku. Z mojego doświadczenia — im prostsza
tym lepsza. Najlepiej wychodzą, prezentują się proste
domy na planie prostokąta
lub na planie krzyża. Wielokształtna bryła na początku
projektu powoduje pewne
komplikacje, może wprowadzić chaos. Powinno się

stosować zasadę od ogółu
do szczegółu i wszystkie elementy projektu powinny do
siebie pasować: rzuty, funkcja, elewacje, usytuowanie
na działce. Dopiero kiedy
mamy te podstawowe parametry budynku, jest czas na
przejście do detali.
— No właśnie. Jakie detale
architektoniczne są charakterystyczne dla naszego
regionu?
— Liczne detale architektoniczne mogą być wizytówką naszego regionu,
zaczynając od podmurówki, która była wykonywana
z kamienia łupanego i ciosanego. Narożniki domu, czyli
tzw. węgły, były pod kątem
prostym. To była prawdziwa sztuka mistrza kamieniarskiego. Dzisiaj osób z
takim zdolnościami już nie
ma albo jest ich coraz mniej.
Ginący, a przecież jakże ciekawy zawód. Do tego dochodzą współczesne normy
termiczne, które eliminują
ściany z kamienia.
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