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wokół domu

Szukamy sposobów na tanie

ogrzewanie

Zima coraz bliżej. Temperatura za oknem spada,
a koszty naszego życia, wraz z szalejącą inflacją,
systematycznie rosną. Drożeją woda, prąd,
gaz, a z nimi ogrzewanie.
Jak ocieplić dom, aby uniknąć wysokich opłat?

CENTRUM KLINKIERU I POKRYĆ DACHOWYCH
•cegły klinkierowe •dachówki ceramiczne i cementowe
•płytki parapetowe •rynny metalowe i PCV •okna do poddaszy
•akcesoria dekarskie •transport HDS
Olsztyn, ul. Towarowa 17A, tel. (89) 534 27 23, 533 50 91, www.losko.pl

96221otbr-a-M

nasz dom

W

ybór sposobu
ogrzewania,
który zminimalizuje wydatki,
nie jest łatwy.
Niski wstępny koszt instalacji grzewczej może przełożyć
się na wyższe nakłady finansowe w przyszłości. Z kolei
tanie w obsłudze i wygodne
instalacje wymagają znacznych wydatków na początku.
Pod uwagę należy też wziąć
indywidualne preferencje
domowników. Jednym wystarczy temperatura w granicach 20°C, drudzy czują
się komfortowo dopiero
przy 24°C. Istnieje jednak
kilka ogólnych zasad, które
pomogą nam znaleźć optymalny wariant.
Szczelny znaczy ciepły
Zanim zdecydujemy się na
konkretny system ogrzewania, warto zadbać o odpowiednią izolację budynku.
Dom o prawidłowo docieplonych podłogach, ścianach
oraz dachu wymaga znacznie
mniej energii do utrzymania
odpowiedniej temperatury
wnętrz. Eksperci zalecają
ocieplenia o grubości 15 cm
dla podłóg, 25 cm dla ścian
zewnętrznych i 35 dla dachów.
Warto też zwrócić uwagę
na okna i drzwi — ucieka
przez nie sporo ciepła. Jeśli są stare, trzeba pomyśleć o ich uszczelnieniu lub
zdecydować się na całkowitą wymianę.

Wydawca: GRUPA WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn

Fot. archiwum GO
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Reklama: Jacek Warmiński
tel. 514 800 515 | j.warminski@gazetaolsztynska.pl

Reklama Edyta Gwóźdź
tel. 609 210 667 | e.gwozdz@gazetaolsztynska.pl

wokół domu
Zabezpieczenie nieruchomości przed niekontrolowaną ucieczką ciepła oraz
nowoczesne ogrzewanie pozwoli sporo zaoszczędzić. Ile
dokładnie?

Wygoda i oszczędność
Fachowcy są zgodni. Lepiej
ponieść wyższe koszta na
starcie, by przez kolejne lata
płacić mniej. Nowoczesne
systemy ogrzewania to także
większa wygoda. Przykładowo instalacja niskotemperaturowych kotłów gazowych
pozwala obniżyć koszta nawet o 40 proc. Ponadto kotły
można wyposażyć w czujnik
pokojowy oraz zewnętrzny
czujnik. Urządzenia te regulują temperaturę wnętrz w zależności od pory dnia, roku
oraz warunków panujących
na zewnątrz.

Tanim i nowoczesnym rozwiązaniem są także głowice
termostatyczne do kaloryferów. Umożliwiają one ustawienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.
Po jej przekroczeniu głowica
odłącza dopływ gorącej wody
z kotła. W ten sposób redukujemy zapotrzebowanie domu
na energię.
Odpowiednia lokalizacja
Jeśli w naszym domu mamy
zamontowane stare grzejniki
żeliwne, warto wymienić je na
małolitrażowe. Są one bardziej
wydajne i pozwalają na stabilniejszą pracę kotła, co z kolei
obniża koszta eksploatacji.

Fot. freepik

Według szacunków
energetyczne
zapotrzebowanie
nieocieplonego budynku
wynosi 120-150 kWh/m2
w skali roku. Budynek
energooszczędny
pochłania przez rok
50 kWh/m2, natomiast
budynek pasywny
jedynie 15 kWh/m2.

Utrzymanie komfortowej
temperatury podczas mroźnych zim wymaga odpowiedniego rozmieszczenia grzejników. Na ogół montuje się
je na ścianach zewnętrznych,
najlepiej pod oknami, czyli
w miejscach najbardziej narażonych na wychłodzenie. Takie
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rozmieszczenie poprawia cyrkulację powietrza i usprawnia
ogrzewanie. W przypadku
przeszklonej ściany grzejniki
montuje się w podłodze.
Kilka prostych tricków
Unikaj najczęstszych błędów. Rozwieszanie prania

na grzejnikach oraz zakrywanie ich zasłonami czy
drewnianą obudową obniża
ich efektywność nawet o 20
proc. Nie należy też otwierać
okien przy odkręconym kaloryferze. Wówczas ciepło szybko ulatuje, a grzejnik zużywa
więcej energii, by wyrównać
temperaturę w pokoju.
Gdy wychodzimy do pracy
albo udajemy się na dłuższy
wyjazd, można trochę przykręcić kaloryfery. Ale nie
należy przesadzać. Ponowne
ogrzanie nadmiernie wychłodzonego domu wymaga dużej
ilości ciepła.
Dodatkowe koszta generuje ogrzewanie nieużywanych
pokoi. Unikniemy tego, utrzymując niższą temperaturę
w pomieszczeniach, do których nie zaglądamy zbyt często. W razie potrzeby grzejnik
zawsze można podkręcić.
Podczas mroźnych dni opłaci się zadbać o odpowiedni
ubiór. Czasem, żeby zaoszczędzić parę groszy, wystarczy włożyć coś cieplejszego
i ustawić niższą temperaturę
na grzejnikach. Szacuje się, że
obniżenie temperatury z 20°C
do 18°C generuje oszczędności rzędu 12 proc.
Oprac. ps
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KOMINKI
Olsztyn, al. Warszawska 105/1H
tel. 601 979 048 www.kominki-sauny.pl
105321otbr-a-M
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MAPA OLSZTYŃSKICH
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

1 	IPPON BARCZA SP. Z O.O.

16b

ul. Barcza 50, Olsztyn
budynek LUNA, mieszkania
29,82 – 120,71 mkw.
już wkrótce ostatni, IV etap inwestycji.

2
Ango Development
	w Olsztynie
3

Nowy Bartąg
mieszkania od 28 do 76 mkw.

RombuD WPB sp. z o.o.
prognozowana inwestycja
Kościuszki/Kętrzyńskiego.

4 	GRUPA
DEVELOPERSKA
MAK-DOM HOLDING SA

a	Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
		 mieszkania od 36 do 68 mkw.
		 Etap II inwestycji, mieszkania
		 od 36 do 69 mkw.

5 	Nowe
Zatorze
Inwestycje Sp. z o.o.

Dywity

9a

	Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
mieszkania od 37,8 do 65,5 mkw.

10b

6	IŁAWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB

10c

11a

Sp. z o.o.

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 58 do 73 mkw.
b 	 Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oficerska (teren po OSW)
mieszkania od 57 do 66 mkw.
c	Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 62 do 87 mkw.
d	Inwestycja HARMONIA ul. Bydgoska
mieszkania od 41 do 67 mkw.

7	

AZ-Bud Stanisław Andrzej
Zaborowski, Zdzisław
Cechowski Spółka Cywilna

8

2

Leśna Oaza
ul. Marii Zientary-Malewskiej 59, 61
mieszkania od 57,28 do 71,82 mkw.

PBO EKOBUD Sp. z o.o.

6b

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 podziemnym garażem, ul. Kasprzaka
mieszkania od 40 do 80 mkw.

6d
7

9 	Przedsiębiorstwo
Budowlane MAS-BUD
	spółka jawna

a	Horyzont Jaroty, B1 mieszkania
od 31 do 85 mkw.; B2 mieszkania
od 59 do 63 mkw.
b	GRAND HOUSE ul. Niepodległości
gotowe do odbioru mieszkania
od 81 do 100 mkw.

10a

8b
5
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10 ARBET
4a

6c

3
14b

12

11

a 	Osiedle Leśna III etap, ul. Leśna – budynek
IIIA i IIIB, mieszkania od 43 mkw. do 92 mkw.
+ ogródki, balkony, tarasy, komórki lokatorskie + miejsca w hali garażowej.
b	Osiedle Bartąg. ul. Zachodnia – budynek
B17, ostatnie mieszkania na osiedlu
Bartąg, pow. od 27 mkw. do 68 mkw. +
balkony, komórki lokatorskie + garaże +
miejsca postojowe.
c	Osiedle Sterowców, ul. płk. Franciszka
Hynka, mieszkania – budynek S12, ostatnie mieszkania od 35 mkw. do 47 mkw. +
balkony, komórki lokatorskie + garaże +
miejsca postojowe.
d	Osiedle LUDOVA, ul. Ludowa w Biskupcu
– nowe osiedle, budynek BS1, ostatnie
mieszkania od 39 mkw. do 47 mkw. +
ogródki, balkony, duże komórki lokatorskie + miejsca postojowe.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2, ul. Morenowa w Bartągu
etap A mieszkania od 33 mkw. do 71 mkw.
		 etap B mieszkanie 68 mkw.

13

12	Deweloper
Euro-Build
Sp. z o. o. sp. k.

9b

	Apartamenty Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia 6
mieszkania i apartamenty od 30 do 125 mkw.
inwestycja planowana - możliwość rezerwacji

6a

11b

15b

13	WARMIA INVESTMENT Sp. z o.o.
	CENTAURUS mieszkania i apartamenty
	Śródmieście, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36.

8c

14 PIECZEWO SP. Z O.O.

a	Osiedle Premium, ul. M. Dąbrowskiej 11,
na byłym poligonie za Carrefourem,
mieszkania od 40 mkw. do 77 mkw.
b	ul. Kołobrzeska 36B, mieszkania
od 37 mkw. do 84 mkw.

16a

15	Budlex Sp. z o.o.

a	Osiedle Libero, ul. Krasickiego/Barcza
(za szkołą LO5), mieszkania
od 29 mkw. do 104 mkw.
b Osiedle Panorama, ul. Obiegowa
		 mieszkania od 38 mkw. do 118 mkw.

8a

14a

1

15a

16

PM Development

a Gruszowe Sady, ul. Nowaka, II etap,
		 mieszkania 68 mkw. i 87 mkw.
b Osiedle Ostoja, ul. Jarocka 21
		mieszkania od 34,49 mkw. do 65,12 mkw.
(z możliwością łączenia).
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Albo
cegłą,
albo
szkłem!

REKLAMA

BIURO NIERUCHOMOŚCI

GOOD LIFE ESTATES

ambitni i skuteczni
JESTEŚMY JUŻ W OLSZTYNIE!
Olsztyn, Janowicza 3, lok. M, 603-137-524
biuro@goodlife-estates.pl, www.goodlife-estates.pl
96821otbr-d-M

A jeśli się da — to i jednym,
i drugim…! Bo szkło
na pierwszym planie
to piękna, lekka wizualnie
i reprezentacyjna kuchnia.
Ale kuchnia kocha też cegłę.
jej urok jest ponadczasowy,
a design uniwersalny.

S

zkło zawładnęło
wnętrzami i podbija
rankingowe trendy.
To obecnie jeden
z najważniejszych
elementów dekoracyjnych,

nie może go zatem zabraknąć również w aranżacji
kuchni, gdzie z miejsca staje się fantastyczną ozdobą
mebli. Fronty z przeszkleniami to pole do tworzenia

indywidualnych kompozycji z naczyń i dekoracyjnych
przedmiotów.
Dziś szkło imponuje coraz
większymi formatami, zastępując już nie tylko drzwi szaf
wnękowych, ale nawet ściany
działowe, odgradzając całe
pomieszczenia w modnych
wnętrzach. Szkło bardzo
efektownie prezentuje się
w postaci dużych tafli, ale jest
atrakcyjną ozdobą również
w mniejszych rozmiarach.
Daje duże możliwości aranżacyjne, dlatego jest lubianym
elementem dekoracyjnym
w urządzaniu współczesnych
kuchni. Wystarczy delikatny
akcent w postaci szklanej witryny wkomponowanej w szereg szafek wiszących z pełnymi frontami, aby przełamać
jednorodność stylistyczną
zabudowy meblowej. Dekoracyjny potencjał szkła możemy wykorzystać również
w postaci nowoczesnego kredensu albo pełne fronty zastąpić przeszkleniami na całej
szerokości górnej zabudowy.
Chociaż to nadal najbardziej
popularne zastosowanie, nie
musimy ograniczać się wyłącznie do szafek wiszących.
Szkło jest obecne na wszystkich poziomach zabudowy
meblowej.
Nawet jeżeli szkło będzie
dominować w kuchennej
aranżacji, z pewnością jej nie
przytłoczy. To jego ogromna
zaleta. Wzbogaca zabudowę
meblową i zapewnia jej efekt
stylistycznej świeżości, a jednocześnie nadaje lekkości
i pozwala optycznie kształtować proporcje wnętrza. Fronty z przeszkleniami odciążą
wizualnie nawet masywną
bryłę mebli. Docenimy to
szczególnie w przypadku systemów meblowych do wysokości sufitu.
Szkło nie tylko jest szykowne i reprezentacyjne, ale
podobnie jak dekory drewna jest uniwersalne i ma
ponadczasowy charakter.
Prosta kuchnia w wiejskim
stylu, klasyczna w stylistyce
dyskretnej elegancji czy nowoczesna w industrialnym
klimacie — w każdej z tych
aranżacji szkło doskonale
pasuje i będzie fantastycznym ozdobnikiem zabudowy
meblowej. To materiał, który
bardzo dobrze komponuje się
z pozostałymi elementami
wystroju wnętrza, dlatego
można go dowolnie łączyć
z drewnem, kamieniem czy
lakierowanymi powierzchniami, zarówno przy wykończeniu matowym, jak i na wysoki
połysk.

NASZ DOM
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Kuchenna sceneria z cegłą
Do jakich aranżacji pasuje ściana wyłożona cegłą?
Na kuchennej ścianie cegła
dobrze komponuje się zarówno z zabudową meblową
w klasycznym stylu, jak i nowoczesnymi aranżacjami.
Wygląda efektownie w tradycyjnym czerwonym kolorze,
świeżej bieli czy wyrazistych,
modnych wybarwieniach.
Jako wykończenie ściany to
niezmiennie jeden z ulubionych motywów aranżacyjnych. W urządzaniu kuchni
cenimy proste formy mebli,
lubimy ją jednak ozdabiać
swojskimi elementami, któ-

Fot. KAM
Fot. KAM

Aranżacje
Coraz większą wagę przywiązujemy do wystroju
kuchni. Chcemy przygotowywać posiłki w atrakcyjnej
i przyjemnej dla oka przestrzeni, a szkło daje wiele
możliwości aranżacyjnych.
Efektownie prezentuje się
zarówno szkło transparentne, jak i półprzezierne. To
drugie jest bardziej dyskretnym rozwiązaniem, dlatego
wybierzmy je, jeżeli chcemy,
aby zawartość naszych szafek
nie była całkowicie widoczna. Pamiętajmy jednak, że
fronty z przeszkleniami będą
przyciągały wzrok, dlatego
warto zatroszczyć się o nienaganny porządek.
Szkło wydaje się oczywistym wyborem do kuchni
w klasycznym stylu czy w stylizacjach retro. Najczęściej
wybieramy wówczas fronty
z wypełnieniem szklanym
ze szprosami. Sprawdzi się
również w nowoczesnych,
minimalistycznych aranżacjach w połączeniu z prostymi płaszczyznami frontów
w modnych kolorach czy dekorach drewna. Będzie efektownym uzupełnieniem także kuchni w loftowym stylu
— w prostej oprawie drewna
lub wyrazistego metalu.

Fot. Atom

— Nawet jeżeli w projekcie kuchni dominują monochromatyczne barwy i proste
formy, nie musimy rezygnować z przeszkleń, które będą
atrakcyjnym urozmaiceniem
mebli, nie psując przy tym
efektu stylistycznego umiaru.
Dzięki frontom z przeszkleniami, które pozwolą wyeksponować wybrane przez nas
ozdobne naczynia czy przedmioty, zabudowa wydaje się
bardziej spersonalizowana
i ciekawsza wizualnie —
przekonuje Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM.

re ocieplają jej wizerunek
i wprowadzają niepowtarzalny klimat. Dzięki dekoracyjnemu charakterowi cegła
wygląda bardzo efektownie
i nadaje wnętrzu charakteru.
Ten popularny sposób dekorowania powierzchni nad
blatem kuchennym lub całej
ściany wydaje się nie mieć
terminu ważności i wymyka
się wszelkim próbom przyporządkowania do konkretnego
stylu. Ściana wyłożona cegłą
lub nowoczesnymi panelami,
które ją naśladują, dobrze
komponuje się z meblami
w klasycznym stylu czy zabudową inspirowaną nostalgicznym klimatem retro.
Będzie również doskonałym
tłem dla nowoczesnych i prostych zabudów meblowych
lub industrialnych kuchni w
loftowych wnętrzach.
— Przestrzeń nad blatem
roboczym lub w większym
formacie cała ściana ozdobiona cegłą to wyrazisty,
przyciągający wzrok akcent
dekoracyjny, dlatego dla

aranżacyjnej równowagi będzie dobrym tłem dla prostej, stonowanej zabudowy
meblowej — doradza Sylwia
Kowalska-Mikutel. — Ceglany motyw efektownie
komponuje się z dekorami
drewna i frontami w jasnych
kolorach. Dobrze prezentuje
się w połączeniu z matowymi
powierzchniami.
Cegła w naturalnym wybarwieniu, świeżej bieli lub
w bardziej odważnych, wyrazistych kolorach, które
można dopasować do stylistyki wnętrza, nadaje się na
ozdobę całej ściany kuchennej bądź pasa nad blatem roboczym, pomiędzy szafkami
dolnej i górnej zabudowy. Do
wyboru mamy kilka odmian:
od tradycyjnie wypalanej ceramiki po okładzinę z płytek
z gładkiego klinkieru. Decydując się na surową cegłę,
należy pamiętać o jej zabezpieczeniu przed tłuszczem,
brudem i wilgocią za pomocą
specjalistycznych impregnatów.

Porada: płytki
ceramiczne w kuchni
— Inwestorzy często zadają
mi pytanie, kiedy i jak położyć kafelki na ścianie — mówi
Andrzej Tomasiak z olsztyńskiego studia mebli kuchennych. — Nie ma jednej odpowiedzi, każdy projekt jest
inny, a montaż zależy również
od rodzaju i wielkości kafli.
Najprościej jest, kiedy kafle są proste, gładkie i podczas prac wykończeniowych
wpuszczone w ścianę — nie
wystają ze ściany, bo powierzchnia poza kaflami została wyrównana na przykład
kartonem-gipsem i szpachlą.
— Płytki kładziemy oczywiście przed montażem mebli,
na wysokości od 80 do 150
cm, a tam, gdzie będzie okap

— również za okapem. Pamiętajmy, że warto położyć
płytki za szafką zlewozmywakową, która nie posiada pleców.
Jeżeli chcemy położyć kafelki tak, aby zaczynały się
nad blatem, a kończyły pod
szafkami wiszącymi — musimy pamiętać o kilku sprawach. Jeżeli zmywarka będzie
pod blatem, to głównie ona
wyznaczy nam wysokość zabudowy. Standardowe zmywarki mają wysokość 82 cm
i regulowane nóżki do 5 cm.
Dzięki temu możemy regulować wysokość naszej zabudowy. Dla niższych osób blat
powinien być na wysokości
86,5 cm i od tej wysokości
kładziemy płytki (przy blacie grubości 38 mm, przy innym należy dostosować się
do grubości blatu). Osobom
wyższym poleca się wysokość
blatu roboczego 91 cm i od tej
wysokości kładziemy kafle.
Jeżeli górne szafki mają

dochodzić do kafli, wówczas
wysokość fartucha wyznacza
pozostała zabudowa (szafy
gospodarcze, piekarnikowa,
lodówkowa) i normy przyjęte przez producenta mebli.
Jeżeli nie ma szaf, to przyjmujemy, że szafki wiszące zaczynają się ok. 55-60 cm nad
blatem. W innym przypadku
zwracamy uwagę na zalecenia
producenta — firma Kam ma
na przykład standard 53,5
cm. Płytki fazowane, o nieregularnych kształtach, warto
położyć po montażu mebli
lub dokończyć ich kładzenie
po zainstalowaniu mebli.
Szkło na ścianie montuje szklarz po zakończonym
montażu mebli.
— W profesjonalnych studiach kuchennych, takich jak
nasze, oprócz projektu klient
otrzyma również wytyczne,
jak przygotować instalacje
i jak położyć płytki — zapewnia Andrzej Tomasiak.
Oprac. mmb


REKLAMA

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

2721otbr-a-M
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ogrodzenia

Buduj razem z nami!
Solidny Partner
Rok założenia 1993

CENTRUM

POKRYĆ DACHOWYCH I KLINKIERU
drzwi

automatyka

szlabany

• dachówki, cegły klinkierowe, płytki ceramiczne • blachy, papy
• rynny: PCV, metalowe (powlekane, miedziane, tytan.-cynk), ocynkowane
• okna dachowe • akcesoria dachowe • farby
Rok założenia 1990

Olsztyn, ul. Towarowa 15
tel. 89 532-91-45, -46
Zapraszamy: pn.-pt. 7.30-17.30, sob. zamknięte

OLSZTYN, ul. Kołobrzeska 50, tel. 89 534 41 00, www.danysc.pl

e-mail: info@falbud.pl
www.falbud.pl
64321otbr-a-M

91421otbr-a-M

Budynki 3-piętrowe

WYPOSAŻONE
W WINDY

4 POKOJE
DLA TWOJEJ RODZINY
BIURO SPRZEDAŻY OLSZTYN
ul. Bartąska 172/1
tel. 575 304 306
e-mail: sprzedaz@angodevelopment.pl

od 5770 zł/m2

5721otbr-k-M
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