BUDOWLANY
magazyn

roletki materia³owe

rolety Dzieñ-Noc

plisy

rolety zewnêtrzna

moskitiery rolowane i ramkowe

rolety i plisy dachowe

¿aluzje poziome i pionowe


egzemplarz bezpłatny

INWESTYCJE

BUDOWA

REMONTY

Tradycyjne żarówki zastępujemy coraz częściej najnowszymi rozwiązaniami, czyli żarówkami LED. Okazuje się, że producenci takich żarówek umieszczają na ich opakowaniach błędne oznaczenia. Rozczarowanie więc może być spore.

Żarówki led - jak je kupować?

acji 7dni!

tel. 506-140-483, 691-723-250
Z t¹ reklam¹ pomiar i monta¿ plis 0z³

pić odpowiednik LED równoważny takiej mocy. Nie jest to jednak aż tak proste, ponieważ wielu produentów deklaruje zawyżoną moc żarówki LED. Dlatego aby
nie paść ofiarą nieuczciwego producenta warto wybierać żarówki o
konkretnych wartościach strumienia świetlenego. Pomocna może
więc się okazać tabela konwersji,
która wskazuje minimalną ilość
lumenów, jaką musi generować
lampa LED, aby ilość emitowanego przez nią światła odpowiadała
Jeśli wymieniamy tradycyjną żarówce o określonej mocy w ważarówkę 60W, to powinniśmy ku- tach. 
Tradycyjne żarówki i żarówki LED różni parametr efektywności energetycznej. Do wygenerowania takiej samej ilości światła lampa LED potrzebuje znacznie mniej energii niż tradycyjna
żarówka. Czyli - mniejszym kosztem otrzymujemy ten sam efekt.
Ale kupując żarówki LED warto
kierować się nie tylko jej mocą,
ale pod uwagę należy wziąć również strumień świetlny, czyli ilość
lumenów.

meble na wymiar
 kuchnie  szafy
 zabudowy wnękowe

CENTRUM MEBLOWE
Bełchatów, ul. Czyżewskiego 2
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Jak zorganizować remont mieszkania?
Raz na jakiś czas, każdy właściciel mieszkania lub domu jest zmuszony przeprowadzić
remont, który wiąże się z niemałymi kosztami, hałasem i kurzem. Aby sprawnie przejść
przez cały proces, konieczne jest szczegółowe zaplanowanie prac wykończeniowych,
niezbędnych do wykonania. Na pomyślny efekt końcowy ma wpływ odpowiednia kolejność ich wykonania. Od czego zatem zacząć w pierwszej kolejności?
Zanim przystąpisz do malowania,
zmierz i oblicz powierzchnię ścian. W
ten sposób kupisz wystarczającą ilość
farby. Jeżeli masz taką możliwość, wynieś meble z pomieszczeń, w których
planujesz prace remontowe. Jeżeli ze
względu na gabaryty nie jest to możliwe, zabezpiecz je dokładnie folią malarską. Nie zapomnij także o ochronie
podłóg, listew przypodłogowych oraz
gniazdek elektrycznych. Pamiętaj, że
odpowiednie zabezpieczenie ułatwi ci
potem sprzątanie po zakończeniu remontu.

godzin. Po nałożeniu drugiej warstwy
dobrze, aby ściana przez dobą dokładnie wyschła. Co do sposobów kładzenia gładzi, istnieją dwie możliwości.
Pierwsza metoda to kładzenie „na mokro” - polega na nałożeniu na ścianę
przy pomocy pistoletu specjalnej zaprawy, którą wygładza się przed wyschnięciem. Druga, bardziej uciążliwa
metoda „na sucho”, polega na nałożeniu gęstej warstwy zaprawy na mokro.
Po jej wyschnięciu i wyszlifowaniu, nakłada się warstwę kolejną, którą ponownie się szlifuje. Kładzenie gładzi to
czynność, która wymaga dokładności.
Wyrównywanie zaprawy jest bardzo
żmudne i wymaga wprawy, dlatego
dobrze jest zlecić to zadanie doświadczonemu specjaliście.

Jak zorganizować remont
mieszkania?
Kolejność prac wykończeniowych
Na początku remontu wykonuje
się zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, podwieszane sufity i dodatkowe
ściany. Jest to także ostatnia okazja do
wyburzania ścian lub, ewentualnie, do
postawienia nowych. Gdy powyższe
prace masz za sobą, czas na rozprowadzenie instalacji - elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. W trakcie jej układania, jeszcze przed założeniem tynku,
dobrze jest udokumentować umiej- dania posadzki (parkiet, panele, deski
scowienie przewodów. W razie jakie- podłogowe). Po ich założeniu czas na
kolwiek usterki szybko sprawdzisz, zamontowanie drzwi wewnętrznych.
którędy przebiegają kable.
Kiedy drzwi są na swoim miejscu, poKolejnym etapem prac wykończe- nownie, bardzo starannie malujemy
niowych jest położenie gładzi na ścia- ściany. Na sam koniec pozostaje monnach i sufitach. Zwieńczeniem eta- towanie: zabudowy kuchennej wraz ze
pu jest pierwsze malowanie. W mię- sprzętem AGD, mebli, lamp, karniszy,
dzy czasie można przystąpić do ukła- gniazdek czy listew przypodłogowych.

fot.: pixabay.com
Gładź szpachlowa – jaka?
Aby ściany były idealnie gładkie
konieczne jest położenie gładzi. Gruntowanie ujednolica powierzchnię ściany oraz gwarantuje lepszą przyczepność farby. Nie jest to proste zadanie.
Oczyszczoną ścianę należy dwukrotnie zagruntować, w odstępie około. 3

 akrylowe - paroprzepuszczalne,
posiadają bardzo dobre właściwości
kryjące;
 lateksowe - są elastyczne, dlatego
sprawdzają się podłożach
„pracujących”;
 lateksowo-akrylowe - odporne
na uszkodzenia mechaniczne oraz
wilgoć, polecane do łazienek i kuchni;
 winylowe - znajdują zastosowanie
w wilgotnych pomieszczeniach;
 emulsyjne z cząstkami krzemianowymi
- oddychające, odporne na
zmywanie i szorowanie.
Aby pod koniec remontu nie złapać się za głowę, zerkając na bilans wydatków, dobrze jest obliczyć wcześniej
koszty całego przedsięwzięcia. Koszt
remontu zależy od wielkości mieszkania, zakresu prac, rodzaju materiałów oraz robocizny. Przy tego typu obliczeniach pomocne mogą okazać się
dostępne w sieci kalkulatory kosztów,
które w przybliżeniu oszacują, na jakie
koszty powinieneś być przygotowany.

Malowanie ścian
Na odpowiednio przygotowanej
powierzchni, malowanie nie powinno
sprawiać większego problemu. Malowanie dobrze rozpocząć od sufitu. Aby
uzyskać jak najlepszy efekt, najpierw
należy malować narożniki, potem pozostałe płaszczyzny ścian. Po kilku goNiektóre z prac wykończeniowych,
dzinach od nałożenia pierwszej war- jak m.in. malowanie ścian czy zakładastwy, czynność należy powtórzyć.
nie oświetlenia, nie są skomplikowane i można je wykonać samemu. Dla
Rynek oferuje wiele rodzajów farb odmiany, zakładanie instalacji grzewdo wnętrz. Aby dokonać odpowied- czej czy wykładanie płytek, to zadania
niego wyboru, dobrze jest zapoznać dla specjalistów z doświadczeniem.
się z ich właściwościami, które zasuge- Przed przystąpieniem do jakichkolrują, w jakim pomieszczeniu najlepiej wiek prac oceń, które możesz wykonać
sprawdzi się ich użycie. Farby emulsyj- samodzielnie, a które lepiej powierzyć
ne dzielą się na:
sprawdzonej firmie remontowej. 
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Sypialnia jest jednym, z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu. Wielu ludzi marzy o idealnie strefie komfortu w swoim miejscu zamieszkania. Tak naprawdę każdy z nas może ją stworzyć.
Trzeba jednak pamiętać o kilku elementach i zastanowić się, jakie funkcje ma ona pełnić.

Dobry sen w idealnej sypialni
Ważnym elementem jest miejsce, w którym będzie stało nasze łóżko. Powinno być ustawione w taki
sposób, aby z każdej strony był do
niego swobodny dostęp. Jeżeli posiadamy w sypialni skosy, ustawmy
materac tak, aby nie uderzać głową w sufit przy wstawaniu. Nasze
łoże idealnie dopełnią szafki nocne,
na których sprawdzi się klimatyczne
oświetlenie.

Krok 1- wybór kolorów
oraz funkcjonalność
Kolory ścian powinny być stonowane i ciepłe. W tym przypadku sprawdzą się kolory natury, takie jak beże czy
brązy, możemy również wybrać klasyczną biel. Jeżeli lubimy wyraziste kolory, powinniśmy zastosować je w dodatkach lub niewielkich formach, gdyż
sypialnia w przeważającej części służy
do odpoczynku. Używając mocnych
kolorów pamiętajmy, aby nie przesadzić, gdyż możemy czuć się w tym pomieszczeniu przytłoczeni. Dotyczy to
przede wszystkim małych sypialni.

Następnie powinniśmy zastanowić się, do czego nasza sypialnia ma
służyć. Czy tylko do odpoczynku, czy
może również do przechowywania
ubrań lub innych rzeczy. Funkcjonalność każdego pomieszczenia jest bardzo ważna dla komfortu wszystkich
mieszkańców. Po przemyśleniu tego
elementu możemy zabrać się za wybór mebli.

upodobań. Zadbajmy by było wygodne i pasowało do naszej strefy wypoczynkowej. Wybór jest ogromny i każdy znajdzie coś dla siebie. Obecnie za
najbardziej nowoczesne uznaje się
łóżka z lekką, metalową ramą, jednakże w tej kwestii sprawdzi się również
drewno. Materac, powinien być dobrany indywidualnie do potrzeb, dlatego możemy kupić dwa mniejsze,
aby zapewnić komfort sobie i swojeKrok 2-meblowanie
mu parterowi/partnerce. InnowacyjNiewątpliwie,
najważniejszym nym rozwiązaniem będzie podświeelementem sypialni jest łóżko. Wy- tlone wezgłowie przy pomocy oświebieramy je według naszych potrzeb i tlenia LED.

Krok 3-dodatki
Dodatki to nieodzowna część każdej sypialni. To właśnie one dodają uroku i przytulności temu miejscu.
Nie powinniśmy stosować ich za wiele, aby nie wprowadzać zbędnego chaosu, jednakże świece, narzuty, poduszki oraz zwiewne firany nadadzą odpowiedni klimat. Dobrze powinniśmy zaplanować również oświetlenie. Oprócz
górnego światła pomyślmy o lampach
nocnych, czy też kinkietach. PomoGdy ulokujemy już nasze miejsce
że nam to nadać nastrój oraz zadba o
spoczynku, zadbajmy o komfort przy
komfort, przy np. czytaniu książek.
wstawaniu. W nowoczesnych wnętrzach stosuje się panele lub parkieSypialnia to bez wątpienia najty, dywany na całej powierzchni odważniejsze
pomieszczenie w każdym
chodzą już do lamusa. Przyjaźniejsze
domu.
Pamiętajmy,
że spokój i przytuljednak będzie wstawanie na przytulność jest tu jak najbardziej wskazana.
ny, delikatny dywanik.
Ma być to miejsce wypoczynku i bezKolejne meble ustawmy tak, aby piecznego schronienia przed hałasem
był do nich swobodny dostęp. Pa- i innymi domownikami. Podkreślając,
miętajmy o doborze odpowiednich że jest to nasze miejsce pamiętajmy
gabarytów i kwestii kolorystycznej. o dodaniu zdjęć np. z różnych podróZadbajmy by w sypialni nie znajdo- ży bądź elementów naszego hobby.
wało się ich zbyt dużo, gdyż mogą Niezależnie od tego jakich elementów
sprawiać wrażenie przytłoczenia i dekoracyjnych użyjemy, to my mamy
czuć się w niej komfortowo. 
ogólny chaos pomieszczeniu.

www.vertirol.pl

PPHU VERTIROL
ul. Św. Floriana 12 | 97-420 Szczerców
tel.: 695 796 368 | 601 142 545
e-mail: vertirol@poczta.onet.pl

 Rolety, żaluzje

 Żaluzje fasadowe

garażowe
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis
Dojazd i pomiar GRATIS!!!

www.materacekolo.sklep.pl

 Bramy

materace  łóżka
SKLEP FIRMOWY

SPRAWDŹ,

NIE PRZEPŁACAJ

ul. Wojska Polskiego 115
Bełchatów [obok stacji „MOYA”]
tel. 44 30 70 200
730 900 906

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

GODZINY
OTWARCIA:
pn.-pt. 10:00-19:00
sobota. 09:00-14:00
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Jak zadbać o balkon na wiosnę?

Nasze balkony wystawione na działanie jesiennych i zimowych warunków atmosferycznych, wyglądają nierzadko na zniszczone i zaniedbane. Sprawdź, jak szybko przywrócić im dawny blask.
Spadające na balkon liście, rozsypana ziemia, zanieczyszczenia, które przywiał wiatr - z tego wszystkiego
musimy oczyścić podłogę. To oczywiste! Warto jednak pamiętać o pewnej
kolejności, dzięki której z uporządkowaniem balkonu poradzimy sobie nawet w 30 minut.
Na balkonie często znajdują się
niepotrzebne rzeczy, stare pudła, kartony, a także kwiaty w dużych donicach. Wyrzućmy to, co nie jest nam potrzebne i długo zalega. Balkon jest najbardziej użyteczny, kiedy możemy cieszyć się jego przestrzenią. Jeśli planujemy przesadzanie kwiatów, zabierzmy się za tę czynność od razu. W trakcie przesadzania nie unikniemy powstawania zabrudzeń na naszej podłodze. Następna czynność, jaką powinniśmy wykonać, to umycie mebli i innych przedmiotów, które znajdują się
na balkonie. Czyste wnieśmy do mieszkania i dopiero wtedy zabierzmy się za
balkon: - Sprzątanie balkonu nie należy do prostych czynności. To miejsce
w domu, które brudzi się najbardziej.
Dlatego przydadzą się specjalne detergenty i ścierki. Na przykład uniwersalna ścierka z mikrofibry do wyczyszczenia podłogi, a także gumowe rękawice, które sprawdzą się przy przesadzaniu kwiatów. Takie produkty spra-

wią, że czas spędzony na sprzątaniu
minie szybko i przyjemnie - mówi Bartłomiej Szakiewicz, ekspert marki Jan
Niezbędny.
W pierwszej kolejności wyczyśćmy
balkonowe barierki, parapet i ściany.
Do stalowych barierek najlepiej użyć
środków czyszczących do powierzchni metalowych. Zawierają one silikon,
który nadaje połysk i pozostawia warstwę ochronną, zapobiegającą powstawaniu zacieków. Drewniane barierki wystarczy natomiast przetrzeć
szmatką nasączoną w wodzie z roztworem detergentu. Podobnie czyszczenie powinno wyglądać w wypadku
parapetów. Do usunięcia kurzu i brudu ze ścian użyjmy szczotki lub ścierki z mikrofibry typu frotte, która dzięki
unikalnej strukturze ultracienkich włókien skutecznie usuwa brud. Mimo że
ścierki z mikrofibry nie wymagają użycia dodatkowych środków czyszczących, jeżeli mamy do czynienia z trudniejszymi zabrudzaniem, warto sięgnąć po detergent, który pomoże je
rozpuścić. Następnie możemy przejść
do sprzątania podłogi. W pierwszej kolejności zmiećmy z niej piach, który zebrał się przez jesienne i zimowe miesiące, a następnie umyjmy ją. Użyjmy
do tego detergentu, którym myliśmy
ściany oraz mopa lub ścierki z mikrofi-

bry. Podłogę umyjmy dwukrotnie, wymieniając wodę po pierwszym myciu
- unikniemy dzięki temu roznoszenia
brudu. Teraz możemy wnieśmy na balkon wszystkie meble i pozostałe rzeczy. Ustawmy je tak, aby nie blokowały wejścia ani dostępu do balustrady.

Balkon może służyć nam za miejsce relaksu i odpoczynku. Wiosną i latem przyjemnie zjeść na nim śniadanie czy po prostu poczytać gazetę.
Zatroszczmy się więc również o meble balkonowe. Aby nabrały świeżego wyglądu niekiedy wystarczy tylko

przetrzeć je ściereczkami nasączanymi
(specjalnymi do mebli lub uniwersalnymi). Ozdobna konewka zamiast wazonu sprawdzi się jako idealna ozdoba.
Rozweseli balkon i przyciągnie wzrok
gości. 

Nowość na polskim rynku!
www.akredo.pl

Twój Asystent Kredytowy

OBNIŻAMY
RATY O 30%!

 1 wniosek online - 10 banków
 bezpłatna analiza i oferta w 24h
 bez wychodzenia z domu!

Zadzwoń 539 192 486
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Pomysł na meble ogrodowe
Ogródek jest takim miejscem, w którym na pewno możemy czuć się bardzo dobrze, jeśli
oczywiście zadbamy o taki kącik, służący naszemu relaksowi. Zwykle do tego celu wystarczy altanka lub nawet miejsce, w którym ustawimy wygodne meble ogrodowe.
Zanim jednak stworzymy takie
miejsce do wypoczynku w naszym
ogrodzie, w pierwszej kolejności powinniśmy przede wszystkim skupić
się rzeczywiście na tym, by wyobrazić
sobie, na jakim zestawie nam najbardziej zależy. Okazuje się, że możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Przede
wszystkim wymieniamy standardowe,
czyli drewniane zestaw mebli ogrodowych, w skład których wchodzi stolik, a
także kilka krzeseł. Pamiętajmy o tym,
żeby wszystkie meble były niezwykle
wygodne oraz praktyczne. Oczywiście
drewno to nie jest jedyny materiał, z jakiego produkowane są meble ogrodowe. Do nich zaliczają się także między
innymi technorattan, wiklina, czy też
tworzywa sztuczne. Właśnie drugi surowiec cieszy się rosnącą popularnością. Można tutaj można powiedzieć
między innymi o tym, że technorattan
wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami odpornymi na czynniki zewnętrzne. W pierwszej kolejności wymieniamy tutaj odporność na wilgoć
oraz promienie słoneczne.
Nie tylko meble ogrodowe
Nikt nie powiedział, że koniecznie
nasz zestaw wypoczynkowy musi się
składać koniecznie ze standardowego zestawu mebli ogrodowych. Przecież każdy może sobie wyobrazić to, że

wypoczywać umiemy na wiele sposobów. Do jednego z nich zalicza się między innymi bujanie w obłokach.
A gdyby tak naprawdę bujać w obłokach? Czy to jest w ogóle możliwe?
Okazuje się, że jak najbardziej! Wystarczy tylko zadbać o to, żeby w naszym
ogrodzie znalazła się huśtawka ogrodowa. Chyba każdy uwielbia się huśtać, a jeśli ta czynność ma się odbywać
na leżąco, z ulubioną książką w dłoniach? Czy jest coś bardziej przyjemniejszego? Nawet wypoczynek przed
telewizorem nie daje nam tyle błogich
momentów i pozytywnej energii, jak
po prostu huśtanie się i huśtanie, i huśtanie...
Skąd meble ogrodowe
Skoro już wiemy, że przydałoby
nam się takie miejsce, w którym będziemy mogli z powodzeniem zatrzymać
czas, albo też po prostu się rozmarzyć,
by na chwilę oderwać się od codzienności, to możemy przejść do realizacji naszych zamiarów. Pewnie w pierwszej kolejności postanawiamy poszukać odpowiednich pomysłów w sklepach internetowych lub stacjonarnych
punktach handlowych z asortymentem
ogrodniczym. Jednak warto się zastanowić, czy aby takich mebli nie będziemy w stanie wykonać samodzielnie?

Jeżeli tylko będziemy chcieli poszukać jakichś ciekawych inspiracji, to
niewątpliwie najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym do samodzielnego wykonywania mebli ogrodowych, będzie oczywiście paleta. Jest
to niezwykle tani surowiec, z którego
można zrobić sofę, ławkę, stoli, czy nawet krzesła ogrodowe.
Jeśli zatem mamy nieco zapału i
wykazujemy chociaż odrobiną umiejętności manualnych, to nie będzie
najmniejszego problemu z tym, by z
prostych produktów wykonać właśnie
swój pierwszy zestaw mebli ogrodowych. A jacy będziemy dumni z naszego dzieła.
W jakim sklepie kupić
Czasami jedna zależy nam na profesjonalnych meblach, których nie jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. Wtedy raczej skupiamy się na tym,
by poszukać takiego modelu, który
rzeczywiście będzie nam się podobał
najbardziej. Niezależnie od tego, czy
mają to być meble drewniane, czy też
wykonane z technorattanu, liczy się
przede wszystkim design, jak i również
solidne wykonanie. Skupmy się zatem
na producentach mebli cieszących się
naprawdę bardzo dużą renomą. Wybieranie marketowych propozycji typu
noname, nie zawsze będzie dobrą decyzją. Przede wszystkim może to skoń-

czyć tym, że zestaw mebli ogrodowych
nie wytrzyma kolejnego sezonu. Zdarzają się przypadki, kiedy meble metalowe bardzo szybko ulegają korozji, a
meble drewniane, nie są odpowiednio
zabezpieczone przed wilgocią.
Warto w takiej sytuacji albo przyjrzeć się dokładnie proponowanym
produktom, lub po prostu poszukać
takich, których producent nie jest dla
nas firmą nieznaną, ale za to bardzo
mocno polecaną przez wybrane środowiska interesujące się ogrodnictwem.
Teraz już pozostaje nam tylko naj-

KREDYT HIPOTECZNY
PARNTER NC+ CENTRUM ELEKTRONIKI TELMO

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23J
tel. 44 632 35 77; 508-131-104

przyjemniejszy element całego przedsięwzięcia. Mianowicie zakupienie wymarzonego oraz podobającego się
nam najbardziej zestawu wypoczynkowego do ogrodu, a także jego testowanie. Niezależnie od tego, czy będziemy zapraszać swoich przyjaciół do
przesiadywania w ogrodzie przy dobrej kawie, czy zdecydujemy się na
wspomniane już leżenie na huśtawce ogrodowej i delektowanie się błogą chwilą, w każdej z tych sytuacji na
pewno będziemy czuć się niesamowicie zrelaksowani. Teraz już na pewno
jesteśmy przekonani o tym, że tak niewiele potrzeba do złapania prawdziwie szczęśliwej chwili. 

decyzja nawet w 10 dni!!! 0% prowizji!!!

 ZAKUP MIESZKANIA / DOMU
 BUDOWA DOMU
 ZAKUP DZIAŁKI
 REMONT MIESZKANIA / DOMU
 RÓWNIEŻ DOMKI LETNISKOWE

Credit Agricole
Bank Polska S.A.
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
KATARZYNA KRAUZE
starszy doradca klienta

Tel 502-191-930
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Jak funkcjonalnie rozmieścić
sprzęt RTV i AGD w domu?
Aby wygodnie korzystać z urządzeń AGD i RTV w domu konieczna jest nie tylko starannie zaplanowana instalacja, ale także funkcjonalnie rozmieszczony osprzęt elektryczny: gniazda
wtykowe, antenowe i teleinformatyczne.
Przestronny, wygodnie urządzony salon to miejsce, w którym toczy się
duża część życia rodzinnego. To w nim
domownicy wypoczywają po ciężkim
dniu w szkole i pracy, bawią się, relaksują, a także oddają ulubionym rozrywkom. Pokój dzienny w większości przypadków pełni również funkcję
domowego centrum multimedialnego, ponieważ to tam zwykle znajduje
się telewizor, sprzęt audiowizualny, telefon czy komputer stacjonarny. Niestety, duża liczba takich sprzętów, skumulowanych w jednym miejscu, może
wprowadzić we wnętrzu niepotrzebny
chaos i bałagan. Wszystko za sprawą
kłębowiska kabli, a także przedłużaczy i rozgałęźników, które zwykle wykorzystuje się, aby podłączyć urządzenia do prądu. Jak zatem funkcjonalnie
rozmieścić sprzęt?

Warto dodać, że wybór ramek wielokrotnych nie tylko sprawi, że korzystanie z urządzeń RTV będzie bardzo
wygodne, ale również nie zaburzy starannie zaaranżowanej przestrzeni salonu.
Osprzęt gotowy do działania
Współczesny sprzęt elektroniczny
konstruowany jest z myślą o jak największym komforcie użytkowników,
dlatego też cechują go niewielkie rozmiary i możliwość korzystania z niego
w dowolnym miejscu. Doświadczenie
pokazuje jednak, że nawet urządzenia z najbardziej wydajną baterią mają
ograniczony czas pracy i w pewnym
momencie konieczne jest podłączenie
ich do prądu.
Z uwagi na ten fakt poleca się rozmieścić osprzęt elektryczny w taki sposób, aby w każdym pomieszczeniu
mieć do niego wygodny dostęp. Gdzie
najlepiej zamontować dodatkowe
gniazda? Ważnym miejscem jest bez
wątpienia sypialnia, bo to w niej często korzysta się z laptopa, tabletu lub
też ładuje telefon komórkowy. Dobrze
rozmieszczony osprzęt umożliwi podłączenie do prądu zarówno urządzeń
mobilnych, jak i radia, telefonu oraz
nocnej lampki.

W newralgicznym punkcie salonu, takim jak ściana naprzeciw sofy
czy narożnika, warto zamontować kilka gniazd pojedynczych i podwójnych,
które umożliwią podłączenie do prądu
wielu urządzeń jednocześnie, bez konieczności stosowania przedłużaczy.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest
wykorzystanie ramek wielokrotnych
i to właśnie w nich umieszczenie różnego rodzaju osprzętu elektrycznego,
dedykowanego urządzeniom RTV np.
Ostatnim miejscem, które należy
gniazd wtykowych, antenowych i telewziąć pod uwagę podczas projektoinformatycznych.


OKNA i DRZWI

PANELE

PARAPETY

ROLETY

BRAMY GARA¯OWE

OGRODZENIA

TECHNOLOGIE
INTELIGENTNE

wania instalacji elektrycznej i planowania rozmieszczenia osprzętu elektrycznego, dedykowanego urządzeniom z segmentu RTV, jest kuchnia.
Wiele osób umila sobie gotowanie
oglądaniem telewizji, rozmową przez
telefon lub słuchaniem radia, dlatego
też w przestrzeni kuchennej przyda się

dodatkowe gniazdo antenowe, głośni- wszystkich urządzeń elektronicznych
kowe lub teleinformatyczne.
należy jednak odpowiednio przygotować domową instalację elektryczną
Sprzęt komputerowy i radiowo- i we wszystkich pomieszczeniach zatelewizyjny to ważny element życia gwarantować optymalną liczbę różnewspółczesnych ludzi, ponieważ za- go rodzaju gniazd. W osiągnięciu tego
pewnia im stały dostęp do informa- efektu i tym samym – w funkcjonalcji. Aby móc wygodnie korzystać ze nym rozmieszczeniu sprzętu RTV 

SFINANSUJEMY KAŻDY

REMONT I BUDOWĘ
KREDYTY

 oferty wielu banków
w 5 minut
 nawet do 220 000 zł
 okres kredytowania
do 144 miesięcy


OKNA i DRZWI
PANELE

POŻ YCZKI
 wystarczy Dowód Osobisty

PARAPETY
 nawet do 20 000 zł
 okres kredytowania

ROLETY
do 48 miesięcy
BRAMY GARA¯OWE

97-400 Bełchatów

OGRODZENIA
Pl. Wolności 14 [I piętro]
tel: 660 326 227, 44 633 56 15

TECHNOLOGIE
INTELIGENTNE

 montaż nowych
instalacji elektrycznych
 modernizacja istniejących
instalacji elektrycznych
 montaż instalacji alarmowych
 montaż opraw i sprzętu elektrycznego
 pozostałe prace elektryczne

tel. 515 098 068
e-mail: kontakt@trego-instalacje.pl

www.trego-instalacje.pl

Mistrz Kominiarstwa
Włodzimierz Kudaj członek Korporacji Kominiarzy Polskich, członek Regionalnej
Izby Gospodarczej w Bełchatowie, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim w dziedzinie kominiarstwa wykonuje :
 okresowe przeglądy kominiarskie wraz

z obowiązkowymi czyszczeniami
przewodów kominowych
 odbiory kominiarskie
do Nadzoru Budowlanego
 opinie, ekspertyzy, inspekcja,
inwentaryzacja przewodów kominowych
Twój dom, Twoja twierdza.
Swoje bezpieczeństwo powierzaj specjalistom.

tel. 698-741-731
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Zgrzew bardziej niż cienki

Producenci okien ścigają się w reklamach cienkich zgrzewów, które charakteryzują się znacznie bardziej estetycznym wykończeniem od wcześniej spotykanych standardów, a ponadto mają zapewnić swoim dopasowaniem lepszą funkcjonalność. Jednak najczęściej technologia ta nie jest doskonała. Rewolucją w tym
zakresie jest V-Perfect.

10 lat GWARANCJI

standardowy
cienki zgrzew

Czym tak naprawdę różni się noNowatorska
technologia
Vwoczesna technologia V-Perfect od do- PERFECT polega na kształtowym
zgrzewaniu z formowaniem, któtychczasowych standardów?
re umożliwia precyzyjne połącze- Typowa rama okna składa się z nie profili bez konieczności stosoczterech elementów zwanych ramia- wania oczyszczarki do naroży i uzykami, które docięte są przykładowo skanie niespotykanego wyglądu. Łąpod kątem 45° i zgrzane ze sobą. Pod- czenie nowoczesną metodą zgrzeczas standardowego zgrzewania profi- wania kształtowego bez powstawali w miejscu ich łączenia wypływa nad- nia wypływek wszystkich elementów
miar stopionego plastiku, tworząc tzw. ramy czy skrzydła, umożliwia uzyskawypływkę lub nadlewkę. Jest to zde- nie wysokiej dokładności oraz wydajcydowanie nieatrakcyjny element, a ności produkcji przy jednoczesnym
dodatkowo odstające krawędzie wy- podwyższeniu wytrzymałości wykopływki powodują, że rama skrzydła nie nanych złączy co potwierdziły ostatnio przeprowadzone przez naszą firprzylega dokładnie do ościeżnicy - tłumę badania
maczy Michał Kowalczyk z salonu Pamax-Pagacz.
- Zgrzew V-Perfect oferowany,
przez producenta KNS daje realny
Co robi większość producentów
skok jakościowy. Klienci coraz chętokien z wypływką by uzyskać cienki niej skłaniają się do inwestowania w
zgrzew? Po zgrzaniu okna usuwa wy- takie rozwiązania, gdyż gołym okiem
pływkę poprzez frezowania lub szlifo- widać różnicę. Dodatkowym atutem
wanie. Przy technologi V-Perfect nie ofert związanych z oknami KNS jest
trzeba robić nic, ponieważ dzięki jej gwarancja. W tym przypadku mówizastosowaniu, zjawisko wypływki nie my aż o dziesięcioletniej - podsumowystępuje.
wuje Michał Kowalczyk 

producent okien PCV i AL

oferta wa¿na do 30.06.2017 r.
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Remont dachu - o czym należy pamiętać
Remontując dach należy pamiętać o wielu ważnych
kwestiach. Jakich? Podpowiadamy w tym artykule.
Aby przeprowadzić wymianę poszycia dachowego, wystarczy zgłoszenie prac budowlanych w urzędzie.
W przypadku konieczności wymiany
więźby, potrzebne będą projekt i pozwolenie na budowę.
Zdrowy dach - zdrowsi mieszkańcy
Sfatygowane poszycia dachowe,
wpuszczające do wewnątrz wilgoć,
grzyby i pleśnie, mogą być przyczyną
kłopotów ze zdrowiem. Cichym zabójcą nadal w Polsce jest także rakotwórczy eternit. A dokładniej: pył azbestowy ze starzejących się bądź uszkodzonych niebieskich i szarych płyt
eternitowych, produkowanych do lat
80-tych. Zdrowy budynek (także jego
dach), to zdrowi mieszkańcy.

Współczesne technologie pozwalają na błyskawiczny montaż drewnianej więźby. W przypadku budynków
jednorodzinnych, wiązary dachowe
ustawione mogą zostać w ciągu 1-2
dni. Od tego momentu na plac budowy wkraczać mogą dekarze. Jak podaje największy w Polsce producent tego
typu systemów, firma Wiązary Burkietowicz – na więźbie z wiązarów układany może być dowolny rodzaj pokrycia dachowego.

Wiązary dachowe muszą mieć znak CE
Znak CE oznacza, że wiązary na
więźbę wyprodukowano zgodnie z
normą PN-EN 14250:2011, a proces
produkcji poddany został odpowiedniej kontroli. Wiązary dachowe bez
znaku CE wprowadzane są na rynek
Więźba nie może zamoknąć
nielegalnie, z pominięciem należytej
Wilgotność drewna ma duży kontroli produkcji.
wpływ na jego parametry wytrzymałościowe. Tarcica na więźbę dachową Dachówka czy blacha
powinna mieć wilgotność w przedziaWybierając technologię pokryle 15-18%. Pamiętajmy, że nie wystar- cia dachowego, miejmy na uwadze
czy kupienie w tartaku dobrego su- kluczowe parametry: wymagany kąt
rowca. Budowa więźby metodą trady- nachylenia dachu (dachówka od 22
cyjną jest pracochłonna – w tym cza- stopni na metr, blacha od 2 stopni na
sie drewno przechowywane musi być metr), okres gwarancji producentów
w taki sposób, aby nie zamokło.
(dachówka 30 lat, blacha 15 lat), cenę
i czas montażu. Pamiętajmy także, że
Prefabrykowaną więźbę można posta- metr kwadratowy dachu z dachówek
wić w 1-2 dni
ceramicznych lub cementowych waży

około 30 kg, ta sama powierzchnia z odpowiada wadze eternitu. Nie zachoblachy ważyć będzie około 5 kg.
dzi wówczas potrzeba wymiany więźby (o ile oczywiście stan techniczny
Płyty włóknisto-cementowe za eternit więźby pozwala na jej dalsze bezpieczW przypadku wymiany pokrycia ne użytkowanie). Demontaż eternitu
eternitowego, wygodnym rozwiąza- mogą przeprowadzić tylko firmy poniem mogą być płyty włóknisto-ce- siadające zezwolenie na wytwarzanie
mentowe. Ich waga (11,7 kg na m2) odpadów zawierających azbest.

Nadbudowa zamiast papy
Remontując dach płaski, można w
dość prosty sposób nadbudować go
lekką konstrukcją dachową z wiązarów. Zyskujemy wówczas dodatkową
kondygnację. 
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Brodzik czy odwodnienie liniowe
Urządzenie estetycznej i wygodnej domowej łazienki to nie lada wyzwanie. Inspirując się najnowszymi trendami architektonicznymi warto uwzględnić przede wszystkim praktyczne aspekty wybranych urządzeń sanitarnych i armatury łazienkowej.
W Polsce przez wiele lat preferowano klasyczne białe brodziki - do dziś
najpopularniejsze są modele w kształcie kwadratu. Producenci nieustannie
prześcigają się jednak w tworzeniu nowych kolekcji, dzięki czemu na rynku
dostępne są też warianty brodzików
prostokątnych, okrągłych oraz o bardziej wyszukanych kształtach i bogatej
palecie kolorów.
„Najpopularniejszym tworzywem
pozostaje wciąż akryl, który sprawia,
że armatura łazienkowa ma gładką
powierzchnię, niewielką wagę i łatwo
utrzymuje ciepło. Mankamentem tego
materiału jest jednak niska trwałość i
odporność na urazy mechaniczne. Bardzo często akryl tworzy tylko warstwę
wierzchnią brodzika, przez co może on
się łatwo ścierać, żółknąć a nawet zacząć trzeszczeć”- wskazuje Piotr Blige z
firmy TECE.
Podatność na zadrapania sprawia,
że brodzik można łatwo uszkodzić,
zwłaszcza w trakcie czyszczenia. Bar-

tów odpływowych, które niezależnie
od grubości kamiennych płyt lub płytek ceramicznych, tworzą jednolitą powierzchnię z podłogą.
Zachowanie jednego poziomu
posadzki we wszystkich pomieszczeniach, poprzez usunięcie stopni i zbędnych progów, ułatwia poruszanie się i
zapobiega potknięciom oraz upadkom osób starszych i niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie sprawdzi się
również w przypadku najmłodszych
domowników, którzy bez ryzyka skaleczeń i zadrapań mogą bezpiecznie korzystać z natrysku.
Różnorodność dostępnych na polskim rynku modeli rynien odpływowych umożliwia ciekawe możliwości
zabudowy stanowisk prysznicowych.
Do klasycznych aranżacji, gdzie ściany i podłoga wyłożone są płytkami ceramicznymi, najczęściej wybierane są
ruszty odpływowe ze stali szlachetnej - w zależności od upodobań można zastosować wariant błyszczący, matowy lub szczotkowany, a także rynny przeznaczone do płytek ceramicznych. Zwolennicy bardziej nowatorskich rozwiązań z pewnością docenią
model rynny prysznicowej z elementem piaskowanego, barwionego szkła.
Do łazienek, w których dominującym
materiałem jest kamień warto wybrać
odwodnienie liniowe do kamienia naturalnego. Dzięki temu całość prezentować będzie się niezwykle elegancko
i nowocześnie. 

dziej odporne na tego typu urazy są,
coraz częściej wykorzystywane w projektach architektonicznych, odwodnienia liniowe.
Stalowe, płaskie ruszty gwarantują długą i bezawaryjną eksploatację.
Co istotne, wszystkie elementy tego
systemu są bardzo lekkie oraz łatwe w
montażu. Uniwersalna konstrukcja syfonu pozwala na rozebranie od góry
urządzenia oraz ułatwia jego częste
czyszczenie z nagromadzonych podczas eksploatacji zanieczyszczeń.
Niekwestionowanym atutem odwodnienia liniowego jest również
swoboda aranżacji i uniknięcie obowiązku dostosowywania wymiarów
kabiny do brodzika. W przeciwieństwie do kratki ściekowej umieszczanej centralnie, przy której wymagany
jest układ kopertowy elementów ceramicznych posadzki, odwodnienie liniowe montowane jest na obrzeżu stanowiska prysznicowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu płaskich rusz-

usługi szklarskie
www.skalar.com.pl

· panele szklane do kuchni
· kabiny prysznicowe · lustra
· nadruki grafiki na frontach meblowych
· grafika do szaf przesuwnych,
· blaty szklane · podłogi szklane,
· zadaszenia · ścianki działowe,
· tablice ogłoszeń, reklamy
· elementy dekoracy jne na ściany
· wypełnienie aluminiowych frontów
meblowych
· balustrady balkonowe, balustrady
przy schodach · elementy fasad

97-415 Kluki 54

/skalar.kluki

tel. 44 631 54 74, biuro@skalar.com.pl
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Zmiękczacz do wody - kiedy
obowiązkowo trzeba go kupić?
Stacje zmiękczające, zwane częściej zmiękczaczami, to duże urządzenia uzdatniające, służące wyeliminowaniu z wody nadmiaru związków wapnia i magnezu. Ich zakup to przeważnie poważna inwestycja, bowiem przeciętna cena tego urządzenia wynosi 1500 zł.
Problem twardej wody dotyczy
głównie osób, które korzystają z własnego ujęcia wody - szczególne wtedy
kiedy wody podziemne przepuszczane
są przez wapienne podłoża. Dzieje się
tak m.in. w południowo-wschodniej
części Polski.

i specyfikę wody oraz specyfikę samego urządzenia, które programuje.
Jak korzystać ze zmiękczacza?
Jak już zostało wspomniane wcześniej, obsługa urządzenia ogranicza się
najczęściej do comiesięcznego uzupełnienia specjalnych tabletek soli. Dzięki
nim żywica jonowymienna, której zawdzięczamy efekt zmiękczenia wody,
zostanie poddana procesowi automatycznej regeneracji. Przynajmniej raz,
a najlepiej – dwa razy w roku – urządzenie powinno być serwisowane. Zajmie się tym wykwalifikowany instalator, który będzie nam służył pomocą
także w przypadku ewentualnych problemów z urządzeniem. 

O ile woda wodociągowa musi
spełniać wszystkie polskie normy, o
tyle właściciele studni sami muszą borykać się z jej nadmierną twardością.
Długotrwałe używanie takiej wody
skutkuje zniszczeniem sprzętu AGD
i instalacji sanitarnych. Zmniejsza się
także efektywność detergentów i negatywnie wpływa na smak przygotowywanych potraw.
Jak sprawdzić twardość wody?
Aby określić stopień twardości
wody, możemy wykonać domowy test
paskowy lub kropelkowy, skorzystać z
usług laboratoriów terenowych bądź
stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Można także skorzystać z usług firm
zajmujących się uzdatnianiem wody.
Wykonają nie tylko dokładne badania
wody, ale przede wszystkim pomogą
dobrać odpowiednie urządzenie do jej
uzdatnienia.

my wziąć przede wszystkim parametry
uzdatnianej wody – nie tylko jej twarKiedy kupić stację zmiękczającą?
Stacja zmiękczająca będzie nam dość, ale także zawartość żelaza, manpotrzebna w przypadku, jeśli wyniki ganu, chloru oraz poziom zanieczyszbadań wykażą, że korzystamy z wody czenia mechanicznego.
niespełniającej polskich norm twardoW przypadku, kiedy okaże się, że
ści (zawartość związków wapnia i magnezu powyżej 500 mg CaCO3/dm³). nadmierna twardość wody to niejeJej zakup warto rozważyć także wtedy, dyny problem, który jej dotyczy, być
kiedy nasza woda mieści się w normie, może będziemy potrzebowali bardziej
ale mimo wszystko pozostaje twarda skomplikowanego urządzenia, takie(powyżej 350 mg CaCO3/dm³ zawarto- go jak np. zmiękczaczo-odżelaziaczo-odmanganiacz. Na rynku dostępści związków wapnia i magnezu).
nych jest wiele urządzeń, warto jednak
swoją uwagę skierować w stronę tych,
Jak wybrać urządzenie?
W doborze urządzenia powin- których późniejsza obsługa nie będzie
na pomóc firma, od której zamierza- wymagała od nas dużego nakładu pramy zakupić produkt. Pod uwagę musi- cy. Atrakcyjne będą z pewnością urzą-

dzenia kompaktowe, wyposażone w
automatyczną, elektroniczną głowicę czasowo-objętościową. Ich obsługa ograniczy się do uzupełnienia raz w
miesiącu specjalnych tabletek soli.
Gdzie i jak zainstalować
stację zmiękczania wody?
Zmiękczacze umieszcza się zazwyczaj w kotłowni, piwnicy lub garażu, w
pobliżu głównego zaworu wody. Potrzebne będzie wygospodarowanie
miejsca – podstawa takiego urządzenia wynosi przeważne 30x50 cm. Wysokość zależy od modelu zmiękczacza i waha się pomiędzy 1,20 a 1,50 m.
Jego instalacją powinien zająć się wykwalifikowany instalator.

Fachowiec musi wpiąć się w istniejące instalacje. Należy przygotować wejście i wyjście wody do urządzenia, odprowadzenia popłuczyn, a
także gniazdko elektryczne, do którego podłączymy sterownię głowicy automatycznej. Jeśli poza zmiękczaczem
planujemy także montaż odżelaziacza,
musimy pamiętać, że odżelaziacz znajdzie się bliżej zaworu wody. Niezależnie od ilości urządzeń, wskazane jest,
aby uzdatnianą wodę wstępnie oczyścić z mechanicznych zabrudzeń, dlatego warto zainstalować także filtr narurowy z wkładem sedymentacyjnym.
Zaprogramowanie urządzenia również
należy powierzyć wykwalifikowanemu
instalatorowi. Musi on znać parametry

TWARDOŚĆ WODY UŻYTKOWEJ

60–500
mg CaCO3/dm³
tyle powinna wynosić twardość
wody pitnej wg. polskich norm.
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Okna powinny zapewniać odpowiednią izolacyjność cieplną, bezpieczeństwo,
ochronę przed promieniami UV oraz hałasem, a wszystko to dzięki ich odpowiedniej wielkości i wykonaniu. Szukasz okien drewnianych? Poznaj 5 mitów, które krążą na temat tego rodzaju stolarki i nie daj się nabrać. My wiemy jaka jest prawda.

5 mitów na temat okien drewnianych.

My wiemy jaka jest prawda!!

Wybór okna zależy przede wszystkim od Twoich preferencji, najczęściej
wizualnych, ale nie zapominaj, że stolarka musi spełniać kilka podstawowych warunków technicznych. To na
nich skup się w pierwszej kolejności, a przy zakupie okien drewnianych
nie strać czujności. Sklepy i producenci w ich opisach lubią powielać gotowe schematy i wychwalać poszczególne cechy., niekoniecznie zgodnie z ich
faktycznym stanem. Gdzie leży prawda? Zapewne pośrodku. Poznasz ją razem z nami!

rametru technicznego wymagałoby
przedstawienia konkretnego certyfikatu dotyczącego klasy odporności na
włamanie. Zaświadczenie tego rodzaju
posiada niewiele sklepów, a powołuje się na niego zdecydowanie za dużo.
O odporności okien na włamanie
decyduje odpowiednie wzmocnienie
profilu, okucia oraz grubość i rodzaj
szyby. Okna drewniane nie są tworzone tak, by spełnić warunki bezpieczeństwa o szczególnych parametrach. To
stolarka, która ma zachwycać swoim
klasycznym pięknem, niekoniecznie
niezniszczalnością, a drewno samo w
sobie nie cechuje się tak wysoką wytrzymałością, by nazywać je antywłamaniowym.

Mit 1 : Okna drewniane
nie zapewniają lepszej izolacji
termicznej
Stolarka powinna przede wszystkim zabezpieczyć Twój dom przed
zbędną utratą ciepła. Od tego zależy
wysokość kosztów ogrzewania i Twój
komfort w korzystaniu z nich. Warunek izolacji termicznej, w dobie polepCzy okna drewniane zapewniaszającej się produkcji okiennej, nie jest
ją lepszą izolację termiczną niż potrudny do spełnienia.
zostałe rodzaje stolarki? Oczywiście,
Producenci ograniczani przez od- że nie. Drewno, jako materiał produkgórnie narzucone normy klimatyczne cyjny, nie ma wpływu na wysokość
często starają się nadrabiać niską war- współczynnika przenikania ciepła. To
szyby decydują o jego wartości, nie
tość cieplną naciąganym słowem.



Mit obalony!


tworzywo, z którego wykonana jest
Mit 2: Okna drewniane to nie
cała oprawa. Izolacyjność cieplną postolarka antywłamaniowa
lepsza się przez dodanie trzeciej szyby lub zastosowanie dwóch o zwiękAntywłamaniowa stolarka okienszonej grubości.
na to najczęściej tani chwyt marketingowy powielany przez kolejnych producentów. Udowodnienie takiego paMit obalony!

SPRZEDAŻ  MONTAŻ  SERWIS

Mit 3: Okna drewniane nie powstrzymają hałasu docierającego
z zewnątrz
Nie ma okien, które zrobiłyby to w
100%. Żadna ze stolarek nie zapewni
lepszej izolacji akustycznej niż zwykła
ściana, a okna drewniane, choć zazwyczaj bardzo starannie wykonane, nie są
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wzmacniane dodatkowymi szybami.
Do tego ze względu na sam materiał
charakteryzują się przepuszczalnością,
zarówno dźwięku jak i ciepła.
Jeśli zależy Ci na zwiększonych parametrach izolacji akustycznej, zrezygnuj z nawiewników, bo każda nieszczelność występująca we framudze
jest okazją na dotarcie niepożądanych
dźwięków do Twojego domu. Kup
okna o możliwie jak najmniejszym rozmiarze i z dodatkową szybą o odpowiedniej grubości.

Mit obalony!


Mit 4: Okna drewniane
przepuszczają promienie UV
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Okna dachowe - jakie technologie i rozwiązania
brać pod uwagę przy ich zakupie?
Wybór okien dachowych jest bardzo istotny nie tylko ze względu na ich walory estetyczne, ale przede wszystkim użytkowe. Wbrew pozorom, modne ostatnio nowoczesne technologie oraz rozwiązania wielofunkcyjne, nie są dedykowane jedynie domom inteligentnym i wielofunkcyjnym. Z powodzeniem można zastosować
energooszczędne, zdalnie sterowane okna bez konieczności przebudowy dachu.

Najbardziej skutecznym sposobem na pozbycie się nadmiaru światła w pomieszczeniu jest zaciemnienie okna od zewnątrz. Markizy, rolety
zewnętrzne, okapy – wybieraj spośród
tych produktów, ale nie licz na to, że
okna drewniane same w sobie zapewnią Ci ochronę przed promieniami UV.
To rodzaj stolarki cechujący się wysoką
przepuszczalnością i nie posiadający
szyb o charakterze absorpcyjnym lub
lustrzanych – odbijających promienie
słoneczne, a nie ich pochłaniających.

Mit obalony!


5: Wielkość okien
drewnianych ma znaczenie
Istnieje zasada mówiąca o wielkości stolarki przeznaczonej do konkretnego pomieszczenia. W sypialni i
pokoju dziennym powinna stanowić
1/8 podłogi. Niewielkie okno w miejscu takim jak łazienka czy garaż jest w
stanie zmienić cały wystrój wnętrza i Okna dachowe - rozwiązania
nastrój w momencie przebywania w zautomatyzowane
Musimy pamiętać, że rozwiązania
nim.
zautomatyzowane, bądź energooszCzy wielkość okien drewnianych czędne zazwyczaj są droższe, aniżeli
w takim razie ma znaczenie? Oczywi- proponowane w standardzie. Nie poście, że tak. Przede wszystkim wpły- winna nas jednak dziwić ta zależność,
wając na ilość światła dziennego w a to dlatego, że wspomniane możliwodomu, a co za tym idzie – Twoje samo- ści są ergonomiczne oraz efektywne.
poczucie. Odpowiedni rozmiar okien Przekłada się to wiec na podniesienie
drewnianych zwiększy funkcjonal- konfortu ich użytkowania.
ność i atrakcyjność aranżacyjną wnęJeśli zdecydujemy się na wymiatrza, a gdy nadejdą jesienne miesiące
nie będzie ciemną norą skłaniającą Cię nę lub zakup okien, warto więc rozważyć wybór modeli, które zagwarantuku depresji.
ją nam większy komfort cieplny, a tym
samym, przyczynią się do zmniejszeMit obalony!
nia rachunków za energię.


Okna dachowe - postaw
na energooszczędność
Energooszczędność stanowi wiodący obecnie trend w stolarce okiennej. Nie bez znaczenia jest fakt, iż ma
ona przełożenie na wymogi techniczne, a ponadto parametry, które są stawiane oknom dachowym. Warto pamiętać o tym, że w styczniu 2017 r.
wejdą w życie przepisy stanowiące o
tym, że producenci stolarki otworowej
nie będą już mogli sprzedawać modeli
współczynniku gorszym niż Uw 1,3 W/
(m2K), a z początkiem 2021 roku ten
wymóg zostanie podniesiony do Uw
1,1 W/(m2K).

oszczędne w istotny sposób przyczynimy się do zwiększenia jakości oraz
komfortu użytkowania pomieszczeń,
które zajmują nasze poddasze. Mowa
zarówno o sypialni, jak i łazience oraz
kuchni. O tym, że podjęliśmy właściwą
decyzję poświadczą m.in. rachunki za
ogrzewanie.

Okna dachowe - wygoda ma znaczenie
Oprócz ekonomii, warto spojrzeć
na zakup okien także pod względem
zapewnienia sobie komfortu. Tutaj kłania się kwestia innowacyjnych technologii, które przychodzą nam z pomocą,
zastępując nas w niektórych czynnościach. Mowa, np. o oknach z funkcją
Decydując się na modele energo- obsługiwania zdalnego, za pomocą pi-

lota, przełącznika, bądź też za pośrednictwem smartfona, tableta czy domowej sieci WLAN.
Okna dachowe - technologia
pod dyktando potrzeb
Automatyka, inteligencja i wielozadaniowość stanowią jeden biegun
rynku stolarki otworowej. Na drugim
z pewnością plasują się produkty tradycyjne, projektowane według najczęściej deklarowanych potrzeb klientów.
Novum stanowi fakt, że propozycje z
obydwu kategorii są teraz dostępne
dla inwestorów zarówno budujących,
jak i remontujących dom. 
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W małych wnętrzach możemy stosować różnego rodzaju triki dekoratorskie powiększające wizualnie przestrzeń. Tym, co jednak ma
największy wpływ na to jak postrzegamy wielkość pomieszczenia,
jest kolor. To świadomie dobrana i właściwie zastosowana kolorystyka, jest czynnikiem mającym decydujący wpływ na optyczne powiększenie przestrzeni.

17,90 zł
1Kg

galareTKi
Z PianKĄ
W asorT
72g

O F E R TA WA Ż N A
22.05 - 10.06.2017 r.

Jakie kolory powiększają
optycznie pokój?

1,49 zł
Praliny
od serca 117g

Pysio
W asorT 0,3l

0,99 zł

9,90 zł

Pomieszczenie, w którym przebywamy wydaje nam się większe jeśli jest w nim więcej światła,
a granice pomiędzy ścianą, podłogą i sufitem zostają zatarte lub
przesunięte. Jak ogólnie wiadomo,
więcej promieni słonecznych odbijają jasne kolory ścian, dzięki czemu wszystkie te pomieszczenia,
które zaaranżowane zostały przy
pomocy jasnych barw, będą wydawały się większe i bardziej przestronne, niż są w rzeczywistości.
Ujednolicenie kolorystyki ścian i
podłogi także może zdezorientować widza, szczególnie gdy efekt
„powiększenia” jest kontynuowany konsekwentnie we właściwym

2865 ulotka DL hipery.indd

1

25.07.2016
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doborze mebli (wielkość i kształt) które bardziej i takie które mniej
oraz dodatków.
powiększają przestrzeń. Biel i różne jej odcienie to kolory, które wyPomieszczenie wydaje się być bieramy chcąc uzyskać największe
większe gdy umownie przesunie- optyczne powiększenie. Biel odbimy granicę pomiędzy ścianą, a ja największą ilość promieni słopodłogą czy sufitem. Praktycznie necznych, maksymalnie rozświetla
wykonuje się to za pomocą doda- pomieszczenie sprawiając, iż wynia wysokich listew podłogowych daje się ono większe. Także kolooraz przez pozostawienie w górnej ry chłodne (szczególnie błękit koczęści ściany pasa w kolorze sufitu jarzony podświadomie z przestrzelub zastosowanie sztukaterii. Kolor nią nieba lub przestworzem mórz)
ścian zajmuje wtedy nieco mniej- sprawiają, że ściany wydają się coszą powierzchnię, co przez oko jest fać, tworzą iluzję głębi.
odbierane jakby była ona po prostu dalej.
Chcąc użyć w małym pomieszczeniu barw ciepłych lub neutralJasna kolorystyka ścian jest nych, należy wybrać ich bardzo janiemal obowiązkiem na niedużej sne odcienie, zestawić je z bielą lub
przestrzeni. Decydują o tym za- barwą chłodną.
równo zasady obowiązujące we
współczesnych trendach jak i wieW szczególnych przypadkach
dza z dziedziny psychologii kolo- zadziwiający efekt może przynieść
ru. Projektowanie wnętrz podob- także zastosowanie w pomieszczenie jak inne dziedziny, czerpie w niu koloru czarnego. Czerń tworzy
dużej mierze z nauki o człowieku. efekt głębi, czarnej dziury, otchłaPsychologia potwierdza, iż dzięki ni, jednak musi to być barwa rzejasnej kolorystyce, na niedużych czywiście bardzo ciemna, a sam
przestrzeniach, czujemy się bar- zabieg dekoratorski jest jednak
dziej swobodnie, odpoczywamy i nieco ryzykowny i trudny do zastomożemy nieskrępowanie funkcjo- sowania.
nować. Jest to szczególnie istotne
tam, gdzie dodatkowo powierzchNiewielkie
pomieszczenia,
nia okien jest niewielka, a przez to dzięki iluzji stworzonej przy potakże jest ograniczona ilość światła mocy jasnych barw, może wydadziennego.
wać się znacznie większe niż jest
w rzeczywistości, a przez to także
Wśród barw o małym nasyce- bardziej komfortowe, przyjazne i
niu także możemy wyróżnić takie, piękne. 
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Sprzedam działki budowlane położone w miejscowości Dobrzelów w odległości 3km od centrum Bełchatowa. Media: prąd, woda, kanalizacja. Pow. działki 1548m2, wymiary: 30x52. Cena 62tys
lub 40zł/m2, druga działka pow. 1098m2
wymiary: 35x31, cena 48 tys.
Tel. 512-717-362
Sprzedam działkę w Kielchinowie 44 ary
dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działki 0.68ha w pasie zabudowy. Wszystkie media w drodze, łącznie z kanalizacją, 800mb zjazd narciarski Góra Kamieńsk (gmina Ozga). Działka 0,81ha 300mb zjazd narciarski Góra
Kamieńsk.
Tel. 505-637-471
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r. Cena
47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dwie działki budowlane w
Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle
domków), pow. 961m2 cena 190 000zł,
pow. 1004m2, cena 200 000zł, media:
C.O., Wod-Kan, prąd, droga utwardzona
kostką betonową.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną w Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów,
pow. 3939m2 cena 80 000zł, media:
C.O., Wod-Kan, prąd. Wymiary: szerokość 26m, długość 150m.
Tel. 500-540-000
Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie,
miejscowość Porąbka, urokliwe miejsce
otoczone lasami, niedaleko jezioro. Gospodarstwo 7ha+5ha lasu+duży dom.
Więcej informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30ar (30x100), położona w Bełchtowie,
ul. Graniczna. Działka uzbrojona : woda,
energia elektryczna, kanalizacja, działka
przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka
zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie
gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z lasem o
pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów
w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje się
Góra Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany na
mieszkanie.
Tel. 792-103-130

Sprzedam działki budowlane położone w miejscowości Dobrzelów w odległości 3km od centrum Bełchatowa.
Media: prąd, woda, kanalizacja. Pow.
działki 1548m2, wymiary:30x52. Cena
62tys. Lub 40zł/m2, druga działka pow.
1098m2 wymiary: 35x31, cena 48tys.
Tel. 512-717-362
Sprzedam działkę budowlaną 7arów w
Bełchatowie, cena 80tys.
Tel. 601-831-509
Wydzierżawię działkę 1,5ha w centrum
Zelowa-obok sklepu Netto, pod działalność gospodarczą.
Tel. 512-003-666
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie,
umeblowane. Bełchatów, os.Okrzei,

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam domek mieszkalny w Bełchatowie o pow. użytkowej 50m2 przy ul.
Grabowej 47. Działka ma 7arów ogrodzona, prąd . Kanalizacja i woda przy
działce w drodze. Na działce znajduje
się budynek gospodarczy.
Tel. 518-785-556
Sprzedam dom w Księżym Młynie (obok
Bełchatowa). Gotowy do zamieszkania.
Tel. 663-558-027

SPRZEDAM
Sprzedam tanio łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy i wózek inwalidzki.
Tel. 502-491-966
Sprzedam kanapę narożną +fotel w kolorze brązowym. W komplecie duże poduszki kolor kremowy .Cena do uzgodnienia.
Tel.663-558-868
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod
telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Zatrudnię mężczyznę do wyładowania towaru w Tesco w Bełchatowie. Praca 3xw tygodniu-pn, śr, pt po godz. 20.
Wymagana książeczka zdrowia.
Tel. 515-633-682
Zatrudnię pracownika -pomocnika, do
wykończenia wnętrz i dociepleń budynków.
Tel. 509-238-115
Firma poszukuje pracowników na umowę-zlecenie. Praca polega np na tworzeniu technicznego newslettera. Wymagana poprawna znajomość języka
polskiego.
Tel. 44 632-89-22 w godz. 8-15 od pon-pt.
Zatrudnię do przeróbek krawieckich
osobę z doświadczeniem, sumienną.
Praca od zaraz.
Tel. 663-558-027
Praca w remontach Bełchatów i okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza lub
kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058

MOTORYZAJCA
Sprzedam Mazdę Premacy DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS
, Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 , Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy

właściciel w Polsce - sprowadzony z
Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834
Sprzedam VW Passat kombi 1.9 TDI ,
rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810

TRANSPORT
BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334

Wykonuję zlecenia na terenie Bełchatowa i do 10 km od granic miasta

Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne,
wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne.
Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów
zakładania trawników, wymiana podłoża, wertykulacja, oreacja. Koszenie
trawy, przycinanie drzew, formowanie iglaków, nasadzenia roślin, rabaty kwiatowe, pielenie i inne nietypowe
prace w ogrodzie.
Tel. 668-174-280
Balustrady,Bramy,Ogrodzenia kute i ze
stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo!
Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy
k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki
od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404

Oferta ważna od 23.05 do 28.05.2017 r.
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Remonty, budowy, docieplenia, kostka,
dachy, wykończenia od A do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia
budowlana i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

KOREPETYCJE
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje,
regularne lekcje, konwersacje.Wszystkie poziomy nauki, w tym również małe
dzieci i maturzyści, osoby planujące wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam
indywidualne podejście do ucznia, profesjonalizm i dobrą
cenę. Możliwość dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972

BEŁCHATÓW
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6299
1 szt.

Pianinko
Szczeniaczka
Mattel

cka!

Sprzedam działkę o pow. 3132m2 w
KurnosieII. Warunki zabudowy z 2013r.
Możliwość negocjacji podziału działki na dwie.
Tel. 696-102-590

blok nr.6, IIIp.(winda)
Tel. 513-766-045

Dz

NIERUCHOMOŚCI

9999
1 szt.

Piracka przygoda
Tomka zestaw
Mattel

4999

1 szt.
Gigalalka Gooliope
Jellington
Mattel

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!
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