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Na jaki kolor pomalować ściany w salonie – takie pytanie zadaje sobie teraz wiele osób, dla których wiosna jest wręcz idealnym momentem na metamorfozę pokoju dziennego. Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od
tego, w jakich barwach dobrze się czujemy, a także jaki efekt aranżacyjny chcemy osiągnąć. Możliwości jest wiele, więc jest się
nad czym zastanawiać. Przygotowaliśmy kilka inspiracji. Może wśród nich znajdziecie odpowiednią dla siebie.

Kolor ścian w salonie
Białe ściany w salonie
Biel jest synonimem ładu, czystości przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza dla posiadaczy dość niewielkiego metrażu. Idealnie odbija promienie słoneczne i
doskonale optycznie dodaje wnętrzu dodatkowych metrów. Warto
jest ją więc wprowadzić do salonu
w którym brakuje nam światła, albo
czujemy się w nim nieco przytłoczeni. Jednak nie oznacza to, że tylko dla takiego są zarezerwowane.
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Biel nie jest jednoznaczna. Białe ściany w salonie nie muszą więc
oznaczać monotonii i jednej recepty na metamorfozę wnętrza. Całe
szczęście producenci farb proponują różnorodne warianty bieli, do
czystej jak śnieg po wszelkie jej odcienie przełamane szarością, wanilią, a także pastelowymi tonacjami. Biel można utożsamić ze światłem i efektem, jaki daje we wnętrzu. Może być ciepła, co sprawi, że
salon wyda się niezwykle przytulny,
sprzyjający relaksowi i dobremu samopoczuciu. Barwa ta może jednak
przybrać też nieco chłodniejszego
tonu, co automatycznie powoduje,

że pokój dzienny dostaje tonu surowości. Zanim więc zdecydujesz się
więc na zakup farby, zainwestuj w
testery. Dzięki temu będziesz w stanie określić, który rodzaj bieli pasuje do Twojego salonu.
Niektórzy uważają, że biały salon
może sprawiać wrażenie dość odpychające, bo jasne ściany po prostu wydadzą się chłodne w odbiorze. Jak już wspomnieliśmy – wiele
zależy od odcienia bieli, natomiast
jeszcze więcej od dodatków z jakimi ją zestawimy. Świetnie jest stworzyć z nią duet z naturalnym drewnem. Doskonale sprawdzą się także różne odcienie szarości, turkusów, granatów, a także zieleni, które pojawią się między innymi na zasłonach, dywanach, poduszkach,
kocach etc. Doskonale jest także wprowadzić do wnętrza rośliny.
Pięknie prezentują się na tle białych
ścian.
Szare ściany w salonie
Szary i wszelkie jego odcienie od
wielu sezonów wiodą prym w paletach kolorystycznych farb u większości producentów. Można śmiało

powiedzieć, że popyt na niego nie
maleje, a wręcz przeciwnie. Szarości
zyskują coraz więcej zwolenników.
Nic dziwnego. To barwy ponadczasowe i bardzo uniwersalne.
Szarości doskonale odnajdują się
we wnętrzach utrzymanych zarówno w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym, glamour czy też loftowym. Lubią zarówno przepych, jak
i stonowaną elegancję zakrawającą
wręcz o minimalizm. Zanim jednak
podejmiesz decyzję, którą z szarości wprowadzisz do salonu, weź
pod uwagę jego stopień nasłonecznienia.
Jeśli szary salon ma być rozjaśniony,
to sprawdzi się w tej roli mysia szarość. Ciemniejsze tonacje nadadzą
wnętrzu charakteru, głębi, ale jednocześnie siłą rzeczy je przyciemnią. Świetną opcją dla osób lubiących bezpieczne rozwiązania będzie postawienie na stopniowanie barw. O co chodzi w praktyce?
Otóż mowa o pomalowaniu jednej
ze ścian na nieco ciemniejszy odcień szarości, natomiast pozostałe
już na jasny.
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Szare ściany w salonie mogą być
ozdobione różnymi dodatkami. Lubią się z wszelkimi odcieniami bieli, pudrowymi odzieniami różu, zielenią czy też żółtymi akcentami. Bardzo dobrze odnajdują się w duecie z
industrialną cegłą i czarnymi akcentami. Jeśli dobierzesz do tego zestawie-

nia odpowiednie kolory, to możesz
być pewien, że stworzysz naprawdę
ciekawe i wbrew pozorom przytulną
przestrzeń. Barwa i natężenie światła
mogą też podziałać zupełnie odwrotnie, skutecznie wprowadzając do salonu surowość. Taki salon w stylu loft
może być różny w odbiorze.
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towarowe
hydrotechnicze, wodoszczelne
mrozoodporne
posadzkowe, z dodatkami (włókna propylenowe,
zbrojenie rozproszone)
• nawierzchniowe
• stabilizacje, podbudowy, podsypki
• recepturowe, specjalne - wykonane wg receptury klienta.
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Różowe ściany w salonie
– wprowadź nutę zmysłowości
Różowe ściany nie są zarezerwowane jedynie do pokoju dziecka. Nic
z tych rzeczy! Różowe ściany w salonie, albo też jedna różowa ściana w salonie będą sprzyjały powstawaniu efekty przytulności oraz zmysłowości i subtelności – wszystko w
jednym. Salon bardzo lubi szczególnie odcienie złamane. Nie do końca
pudrowe, ale okraszone taką zdecydowaną nutą. Takie barwy sprawiają, że przestrzeń nabiera charakteru.
Wprowadzony kolor staje się ozdobą wnętrza i jednocześnie nadaje
mu przyjemnego dla oka odbioru.
Róż w salonie jest jednak dość wymagający. Wprowadzając go do
wnętrza trzeba pamiętać o tym że
jednak co za dużo, to niezdrowo. I
tak, w przypadku postawienia na
ciepłe odcienie tego koloru, można
doskonale łączyć je z barwami ziemi, co stworzy niejako przełamanie,
ale jednocześnie będzie świetnie ze
sobą współgrało. Mowa na przykład
o beżowych tonacjach, ale równie
dobrze brązach. Ciekawy efekt aranżacyjny powstanie także przy połą-

gnu. Wielu projektantów mebli sięga
po nią bardzo chętnie – zwłaszcza w
obiciach foteli czy sof.
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Zielona ściana w salonie może
wnieść do wnętrza naprawdę wiele
dobrego. Nada mu charakter, przytulność. Odpowiednio dobrana barwa przyniesie ukojenie, ale równie
dobrze może dodać salonowi ekskluzywności. Z jakimi kolorami łączyć zieleń? Nie bój się odważnych
zestawień, ale możesz też spokojnie postawić także na klasyczne. Bardzo dobrze odnajdzie się w parze ze
złotem, jasnymi tonami bieli, beżami, szarościami. Weź też pod uwagę
wiele materiałów, jakie masz obecnie do wyboru, w tym też wykończeniowych. Zieleń jest bardzo wdzięczną barwą. Może świetnie się sprawdzić wespół z drewnem i plecionkami wchodząc w główną rolę stylu boho, albo dodać pikanterii loftowym przestrzeniom. Nie będzie stała
w cieniu w konfrontacji z nowoczesnością, jak również odegra jedne z
ważniejszych elementów dekoracyjnych w minimalistycznym tonie.
czeniu zieleni, zwłaszcza tej butelkowej albo oliwkowej ze złamanym
różem. I oczywiście nie można zapominać o klasyce – nieśmiertelnej

bieli. Do tego trio można z powodzeniem wprowadzić złoto. Modne
od wielu sezonów nadal nie traci na
atrakcyjności.

PRODUCENT

Salon jest jednym z najważniejszych
miejsc w naszym mieszkaniu. Warto, aby pełnił zarówno rolę reprezentatywną, jak i stał się przestrzenią w której po prostu dobrze spędzimy czas. Odpowiednio przemyślana kolorystyka pozwoli na to, aby
właśnie tak się stało. W zestawieniu
z dodatkami może pretendować do
roli wnętrza skrojonego na miarę naszych oczekiwań.

Salon Firmowy

BRAMY
OKNA
ROLETY

BEŁCHATÓW, ul. Czapliniecka 59
tel. 44 632 35 33, 728 933 249

ul. Czapliniecka 32
tel. 503-172-308
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Zielony kolor na
ścianach w salonie
Zielony kolor szturmem wkradł się
zarówno do przestrzeni salonowych,
jak i do sypialni, jadalni, pokojów
dziecięcych – słowem – nie ma praktycznie pomieszczenia w mieszkaniu
do którego by nie pasował. Występuje głównie na jednej ścianie. W zestawieniu ze wszystkimi może dać efekt
zamkniętego pudełka, chociaż oczywiście niekoniecznie. Wiele zależy
od tego, z jakimi dodatkami zestawimy modne zielenie, zwłaszcza te butelkowe. Butelkowa zieleń zdobyła
serca amatorów niebanalnego desi-

Producent i dystrybutor marki
www.e-proma.pl

CENTRUM
FARBY I KOLORU

· Farby · Tynki · Hydroizolacje
· Systemy Dociepleń

W NAJLEPSZYCH CENACH!
Oferta dotyczy
ZA KAŻDE WYDANE 100 zł TWÓJ PARAGON
Centrum Farby
i Koloru
ZOSTANIE POMNIEJSZONY O 10 zł
Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 88 i 90, tel. 44 733 05 94
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· nieograniczona paleta
kolorów farb
· kolory dostępne od zaraz
· profesjonalne doradztwo
techniczne
· specjalna oferta dla wykonawców

CENTRUM
DOCEPLEN
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Popyt na mieszkania w Bełchatowie znacznie spadł. Ich ceny poszybowały mocno w górę, dlatego bełchatowianie znacznie
chętniej rozważają kupno domu lub też działki. Ile trzeba zapłacić za mieszkanie w Bełchatowie? Jak kształtują się ceny działek w samym mieście i na jego obrzeżach?

Bełchatowianie chętniej budują domy

Niestety osobom, które chcą zainwestować w budowę wymarzonego domu, ze względu na pandemię
koronawirusa, trudniej jest otrzymać
kredyt hipoteczny.

Osoby rozglądające się za kupnem
własnych czterech kątów w Bełchatowie niestety muszą przygotować
się na znaczny wydatek lub też…
spory kredyt. Niestety ceny mieszkań
mocno poszybowały w górę i nawet
spadek zainteresowania ich kupnem
nie sprawił, aby mocno potaniały.

- Zainteresowanie kredytami wciąż
mamy bardzo duże, ale niestety jest
o nie coraz trudniej. Ze względu na
obecną sytuację gospodarczą, banki
stawiają o wiele większe wymagania
wobec klientów – mówi Jarosław Fuzowski z Kancelarii Kredytów Hipotecznych Findom.

2020 r.
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- Popyt na mieszkania spadł, a wynika to z tego, że ich ceny poszły mocno w górę. Nasi klienci częściej pytają o domy niż o mieszkania – mówi
Bożena Cieślak z Biura Nieruchomości „Patio” w Bełchatowie.
Jak kształtują się zatem ceny mieszkań w Bełchatowie? Zależy to od wielu czynników m.in. lokalizacji, metrażu, stanu mieszkania czy też kondygnacji w bloku. Sami pośrednicy podkreślają, że największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania na niższych kondygnacjach parterze lub 1-2
piętrze. Obecnie za metr kwadratowy
lokum w Bełchatowie trzeba zapłacić
od 3,5 do 5,5 tys. zł. To oznacza, że zakup 60 metrów kwadratowych w bloku to koszt grubo ponad 300 tys. zł. Co
ciekawe, wysokie ceny dotyczą również mieszkań w blokach z tzw. wielkiej płyty. Na przykład za mieszkanie
o pow. 58 metrów kwadratowych na
8. piętrze wieżowca trzeba zapłacić aż
210 tys. zł. Sami pośrednicy przyzna-
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BEŁCHATÓW
ul. Wojska Polskiego 6
tel. 502 842 872

ją, że kiedyś taka cena była nie do po- miasta i niezbędną infrastrukturą - rosłymi dziećmi. – mówi Renata Jabłońska z Biura Nieruchomości „Sami
myślenia. Dziś lokal znalazł nabywcę. mówi Bożena Cieślak.
Swoi” w Bełchatowie.
Rosnące ceny mieszkań spowodo- Rozpiętość cenowa też jest duża.
wały, że bełchatowianie coraz chęt- Już za 360 tys. zł. można kupić dom A ile kosztują działki? Na obrzeżach
niej rozglądają się za kupnem domu. na wsi, a za 440 tys. zł w stanie de- Bełchatowa za działkę o powierzchNajchętniej na obrzeżach Bełchato- weloperskim bliżej centrum miasta. ni od 15 do 30 arów trzeba zapłacić
wa albo w odległości kilku kilome- Ponad pół miliona trzeba wydać już ok. 50-60 tys. zł. Cena rośnie o kolejza nieruchomość w dobrej lokaliza- ne kilka tysięcy złotych w sytuacji, jetrów od miasta.
cji. Jednak największym zaintereso- śli są już przyłącza do niezbędnych
- Najchętniej klienci interesują się waniem cieszą się działki pod zabu- mediów. Znacznie drożej jest już w
domem z dobrym dojazdem, blisko dowę domów. Na kupno działki naj- samym Bełchatowie. Działka o pochętniej decydują się młode małżeń- wierzchni 10 arów w drugim pasie
stwa. Najczęściej na obrzeżach Beł- zabudowy w odległości 30-40 mechatowa w promieniu około 4 kilo- trów do przyłącza kosztuje ok. 80
metrów od miasta.
tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na lokalizację z niezłą infrastrukturą, gdzie
- Młodzi ludzie najczęściej chcą kupić mamy już przyłącza m.in. kanalizadziałkę pod budowę wymarzonego cję, prąd oraz doprowadzoną wodę,
domu, rzadko kiedy decydują się na to cena szybuje mocno w górę. Na
kupno rozpoczętej budowy domu. przykład na osiedlu Ludwików trzeNa zakup gotowego domu częściej ba zapłacić od 130 do 150 zł za metr
decydują się rodziny z już prawie do- kwadratowy działki.

Jak dodaje, banki podniosły wymagania np. jeśli chodzi o wkład własny przy tego typu inwestycjach.
Przed wybuchem pandemii, większość banków realizowała transakcje
zakupu nieruchomości, wymagając
minimum 10 proc. wkładu własnego.
Obecnie kredyt z 10-procentowym
wkładem własnym można zrobić w
czterech z dziesięciu największych
banków w Polsce. Pozostałe zwiększyły wymagany wkład do 20 proc., a
jeden z nich nawet do 30 proc. Niestety obostrzeń przy kredytach hipotecznych jest znacznie więcej. Negatywną decyzję otrzymują osoby zatrudnione na umowy zlecenie czy
umowy o dzieło. Problem z otrzymaniem kredytu mogą też mieć osoby
prowadzące działalność gospodarczą – w tym przypadku akceptowane
są branże tzw. niskiego ryzyka.
- W dalszym ciągu mówi się o kolejnej fali COVID więc Banki nie znoszą
restrykcji. Aktualnie jesteśmy w okresie oczekiwania, a za moment przyjdzie czas weryfikacji, związany z analizą spłaty kredytów po wakacjach
kredytowych - mówi Jarosław Fuzowski.

Sezon budowlany rozkręca się na dobre. Mimo panującej w obecnie pandemii koronawirusa, wielu inwestorów decyduje się na
budowę. Zmiany, które zostaną w tym roku wprowadzone mają znacznie im to ułatwić. O jakich mowa?
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Budowa domu 2020 Zmiany w prawie budowlanym

O zmianach, jakie miały nastąpić w
prawie budowlanym w 2020 r. mówiło
się już od dawna. Upatrywano w tym
roku wejścia w życie nowelizacji, które miały w znaczny sposób wpłynąć na
przyspieszenie niektórych procedur. I
tak, ustawa została podpisana na początku marca, a ma zacząć obowiązywać 6 miesięcy po jej ogłoszeniu. Oto
kilka z nich.
Zmiany w prawie budowlanym
w 2020 – pozwolenie na budowę
W tym temacie szykują się kolejne
zmiany. Zmiana przepisów procedu-

Dużym ułatwieniem ma być także to,
że nie będzie już obowiązku dołączania go w całości, tak jak to miało miejsce dotychczas do wniosku o zgłoszenie budowy, albo też o tego na jej pozwolenie. Zmiany w prawie budowlanym przewidują to, że obowiązek ten
będzie dotyczył tylko i wyłącznie projektu zagospodarowania działki, albo
też terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Jeśli chodzi o projekt architektoniczno-budowlany, który dotyczy rozwiązań instalacyjnych
oraz konstrukcyjnych może być od
nas wymagany dopiero przy tym jak
będziemy zgłaszać zakończenie robót
budowlanych, albo też w trakcie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do przygotowania trzech kopii uproszczonego projektu budowlanego, a nie tak jak do tej pory – czteralnych ma być punktem odniesienia rech.
do szybszego przebiegu procesu inwestycyjno budowlanego. W prakty- Które inwestycje nie wymagają
ce oznacza to, że twórcy zmian liczą już zgłoszenia i pozwolenia?
na to, że znacznie przełożą się one na W tym roku przyspieszenie prac buprzyspieszenie uzyskiwania pozwole- dowlanych jest możliwe także to, że nania na rozpoczęcie prac budowlanych. stąpiło wiele zwolnienie z obowiązku
Ma się to wydarzyć między innymi po- uzyskiwania pozwoleń na budowę, albo
przez to, że niektóre z obowiązków też zgłaszania robót budowlanych, któciążących na inwestorach zostaną zli- re przewidują nowe przepisy.
kwidowane. Dotyczy to skrócenia projektu budowlanego do: projektu za- Mowa o następujących inwestycjach:
gospodarowania działki albo terenu, montaż instalacji gazowych wykonydo projektu architektoniczno-budow- wanych wewnątrz i na zewnątrz użytkolanego, a także projektu technicznego. wanego budynku, automaty do wyko-

nywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m, montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m², obiekty małej architektury w
przestrzeni publicznej (np. huśtawki).
A co w samowolą budowlaną?
Wprowadzenie granicznego terminu
legalizacji samowoli budowlanych – to
jednego z proponowanych rozwiązań,
które budzi sporo kontrowersji. Przepisy
dotychczas jasno wskazywały sytuacje,
w których były one dopuszczalne. Inwestor przede wszystkim musiał wykazać
to, że planowany obiekt jest zgodny z
warunkami zabudowy, albo też planem
zagospodarowania. Po wejściu w życie
przepisów ma być dostępna dla wszystkich budynków, które użytkowane są
nie mniej niż 20 lat, a w zasadzie co najmniej. Mowa także o takich, dla których
została sporządzona ekspertyza techniczna, a ponadto geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej.
Nieważność pozwolenia na budowę
Tutaj planowane zmiany dotyczą wprowadzenia granicznego terminu. Po nim
już nie będzie możliwości stwierdzenia
nieważności o pozwoleniu na budowę.
Nie będzie też możliwe uzyskanie decyzji o pozwolenie na to, aby użytkować budynek. Do tej pory przepisy jasno stanowiły o tym, że można tak robić absolutnie w każdym momencie. Takie działanie budowało pewien chaos, a

w zasadzie niepewność wśród osób zarządzających budynkami, jak również
ich użytkowników. Dotyczyło to głównie stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w takim obiekcie. Nawet mieszkańcy bloków lub kamienic
mogli naprawdę negatywnie funkcjonować, kiedy nie było mowy o żadnym
racjonalnym terminie stwierdzenia nieważności decyzji. Teraz ma się to zmienić. W jaki sposób? Otóż określono jasno o jakim terminie jest mowa. Jest to
5 lat. Jest on nieprzekraczalny, tyle czasu ustawodawca daje na stwierdzeniem
nieważności decyzji. Inwestorzy mogą
więc być zadowoleni. Oznacza to, że zostaną zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty legislacyjnej.
Bezpieczeństwo
pożarowe budynków
Przepisy regulujące w 2020 roku bezpieczeństwo pożarowe zostaną zaostrzone. Mowa o budynkach, albo ich części, których sposób użytkowania uległ
zmianie. W praktyce oznacza to, że jeśli będziemy chcieli przekształcić nasze
mieszkanie w lokal w jakim są świadczone usługi, to konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej,
a następnie jej przedstawienie właściwym organom.

od znanych producentów
Transport na terenie miasta
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Duży wybór mebli

GRATIS!

Al. Włókniarzy 30 | meble-merkury.pl
tel. 608 029 089
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Konsystencja mieszanki betonowej, a jej urabialność to dwa często mylone ze sobą terminy. Oba
dotyczą świeżego betonu. Czym jest pierwsza, a
co wpływa ną tę drugą?

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Szkolenia zawodowe w zakresie:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
2. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki – klasa
3. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
4. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
5. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
6. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
9. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
10. ADR Podstawowy, ADR cysterny

Beton betonowi
nierówny

UWAGA!!!

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości do
80% dla pracowników mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli firm. Po szczegóły zapraszamy do
naszego biura.
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biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131
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Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

sprzedaż i transport
BETONY
ZAPRAWY
STABILIZACJE
INNE PRODUKTY SPECJALNE

Zdzieszulice Górne 44A
77 777 9916, 600 574 871

BETON POMPA
TRANSPORT
produkcja betonu towarowego, bloczków,
rur oraz pokryw betonowych
możliwość wypożyczenia zagęszczarki betonu
dojazd do klienta i kompleksowa obsługa
terminowe realizacje

Chabielice, 97-420 Szczerców | tel. 570 244 060
e-mail: budolakbeton@op.pl | www.budolak.pl

Beton – konsystencja
Konsystencja jest powszechnie
stosowanym terminem używanym
do opisania stanu świeżej mieszanki betonowej. Wyraża ona zdolność mieszanki do płynięcia i powinna być odpowiednio dobrana
w zależności od czynników takich
jak: sposób transportu, kształt betonowanego elementu, rozmieszczenie zbrojenia oraz sposobu zagęszczania mieszanki.
Konsystencja często jest rozumiana jako ocena zawartości wody w
betonie, należy jednak pamiętać,
że niedopuszczalne jest regulowanie ciekłości mieszanki betonowej
poprzez dodawanie wody podczas
betonowania. Ilość poszczególnych
składników na 1 m3 betonu, w tym
również wody, jest tak dobierana,
aby beton posiadał zadane parametry. Wzrost ilości wody w stosunku do tej założonej w recepcie powodowałby zwiększenie stosunku
wodno-cementowego (W/C), przyczyniając się tym samym do pogorszenia szeregu właściwości stwardniałego betonu. W efekcie skutkując m.in. obniżeniem wytrzymałości oraz trwałości betonu.
W praktyce jedynym sposobem
zwiększającym ciekłość mieszanki
już na budowie, bez jednoczesnego pogarszania pozostałych jego
właściwości, jest wprowadzenie
domieszki uplastyczniającej i/lub
upłynniającej, w ilości takiej, aby jej
całkowita zawartość w betonie nie
przekroczyła wartości zalecanych
przez producenta.
Urabialność betonu
Pojęcie urabialności związane jest
z ilością pracy koniecznej do uzyskania pełnego zagęszczenia betonu. Jest to właściwość, która określa
łatwość z jaką mieszanka betonowa
może być zmieszana, ułożona, zagęszczona i wykończona przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności. Na urabialność wpływa m.in.:

• objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki betonowej, i
zależy ona od kształtu i wymiarów elementu oraz intensywności zbrojenia, a także od sposobu efektywnego zagęszczania: im bardziej masywny, prosty
w kształcie element i skuteczne
zagęszczanie, tym mniej zaprawy należy wprowadzić do mieszanki,
• zawartość drobnych frakcji (<
0,125 mm), do której zalicza się
również cement. Wpływa ona
m.in. na spoistość mieszanki,
wygląd betonu po rozformowaniu oraz utrzymanie wody przez
mieszankę,
• zawartość domieszek chemicznych takich jak plastyfikatory i
superplastyfikatory, które ograniczają znacznie ilość wody
wprowadzanej do betonu.
Pożądana urabialność mieszanki
betonowej jest bezpośrednio związana ze sposobem jej zagęszczania,
dlatego też mieszanka, która cechuje się odpowiednią urabialnością w
przypadku dużych mas betonu niekoniecznie musi posiadać wystarczającą urabialność dla cienkich,
trudno dostępnych lub silnie zbrojonych przekrojów żelbetowych.
Generalnie można powiedzieć, że
betony o większej ciekłości cechują się wyższą urabialnością, niż betony suche. Jednak betony o tej samej konsystencji mogą różnić się
między sobą urabialnością. Parametry świeżej mieszanki powinny
być tak dobrane, aby umożliwiły łatwą pracę w całym okresie pracy z
betonem od momentu wytworzenia w betoniarni, aż do jej wbudowania.

97

Jak wybrać ogrodzenie?

Zastanawiacie się Państwo nad wyborem ogrodzenia?
Na pewno spotkaliście się Państwo z różnego rodzaju ogrodzeniami. Różnią się one m.in. sposobem przygotowania terenu, wykonaniem, użytym materiałem, późniejszą konserwacją. Jeśli spędza to
Wam sen z powiek, to zapraszamy
do lektury.
Z pozoru proste, ale Jeśli zagłębimy się w szczegóły może nam spędzić sen z powiek. Tradycyjne ogrodzenia z cegły klinkierowej są coraz
rzadziej wybierane. Często zastosowanie taniej cegły powoduje szybkie jej pękanie, wykruszanie się, a
zastosowanie złej zaprawy powoduję brzydkie i ciężkie do usunięcia
zacieki. Sam montaż palisady do
słupków klinkierowych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi.
Dzięki temu przy wierceniu otworów unika się niepotrzebnych odprysków szkliwa.
Dużą popularnością cieszą się
ogrodzenia murowane wykonywane z betonowych bloczków łupanych lub gładkich. Ogromna gama
kolorystyczna oraz różnorodne wymiary dają duże możliwości przeróżnych kompozycji (od prostych podmurówek do pełnych murków). Nie
każdy jednak zdaje sobie sprawę
z potrzeby dbania o takie ogrodzenia. Bloczki betonowe są wstępnie
zaimpregnowane na etapie produk-

cyjnym. Konieczna jest ich ponowna
impregnacja zaraz po skończonym
murowaniu oraz cyklicznie powtarzana co rok lub dwa lata (w zależności od otoczenia w jakim znajduje się
ogrodzenie). Impregnat zabezpieczy nasze ogrodzenie przed narastającym mchem, brudem i wykwitami
oraz co najważniejsze pozwoli utrzymać kolor na długie lata.
Nowością na rynku są bloczki z
betonu architektonicznego. Do tej
pory najczęściej jeśli ktoś decydował
się na beton architektoniczny musiał
najpierw wymurować murki z bloczków betonowych lub pustaków kratowych i obkładać je gotowymi płytami. Montowane za pomocą kołków
rozporowych przez które tego typu
ogrodzenia tracą urok i stają się niekorzystne cenowo. Aby tego uniknąć
zaczęto produkować właśnie gotowe bloczki. Przy tym rozwiązaniu impregnacja niestety musi być wykonywana.
Niepowtarzalny urok mają również ogrodzenia murowane. Otynkowane lub odłożone warstwa styropianu i obrobione wyprawą w kolorze elewacji domu. Największym
problemem jaki się tutaj pojawia to
wilgoć. Bardzo często już po kilku
latach nasiąknięty tyk odpada i renowacja całego ogrodzenia mocno
obciąży domowy budżet.

Opisane w tym artykule przykłady wymagają wykonania fundamentu w całej linii ogrodzenia. Powinien on być wyko pany poniżej
strefy przemarzania gruntu. Dostępne na rynku są również gotowe belki
podwalinowe na który możemy ułożyć np. dwie warstwy podmurówki z bloczków łupanych. Podczas wykonywania ogrodzenia murowanego należy odpowiednio wykonać instalację do automatyki oraz domofonów.
Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 5.
Do państwa dyspozycji przygotowaliśmy SHOWROOM, 400m2 placu wystawowego na którym można
pooglądać proponowane przez nas
ogrodzenia. Bardziej praktycznymi i
bezobsługowymi są ogrodzenia palisadowe na słupkach stalowych. O
tym napiszemy w przyszłym m-c. 

więcej aktualnych zdjęć z realizacji na

/systemyogrodzeniowe

Bełchatów
ul. Przemysłowa 5
tel. 508-329-989
www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl
Magazyn
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Nowe trendy wnętrzarskie każdego roku na nowo rozpalają wyobraźnię o idealnej łazience. Ale jak zastosować je w praktyce, jeśli nasze
wnętrze nie przypomina aranżacji prezentowanych podczas targów i imprez branżowych? Okazuje się, że aby cieszyć się modnie urządzoną łazienką wcale nie musimy rozpoczynać kosztownego remontu ani być właścicielami pokaźnych rozmiarów salonu kąpielowego. Jak
w praktyce wykorzystać najnowsze trendy, aby dać naszej łazience drugie życie? Podpowiadamy jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Planowanie, urządzanie i wystrój łazienki

Łazienka to pomieszczenie, które
urządzamy na lata. Nic więc dziwnego, że zmieniające się mody
traktujemy w tym przypadku z
przymrużeniem oka. Małe łazienki w bloku trudno porównać do
przestronnych aranżacji, na których dekoratorzy wnętrz co roku
prezentują nam najnowsze trendy.
Są jednak sposoby, żeby przemycić
do naszych domów najmodniejsze
wnętrzarskie akcenty. Jak wprowadzić do naszej łazienki odrobinę świeżości, sprawić, że będzie
wydawała się większa lub zaskoczy naszych gości modowym detalem? Podpowiadamy jak w praktyce wykorzystać aktualne trendy.

lej wkraczają do aranżacji nowoczesnych łazienek, dlatego nie
bójmy się ich stosować. Butelkowe zielenie, ciepłe karmele i brązy oraz delikatniejsze – pastelowe róże, korale i błękity – w tym
sezonie podbiły serca projektantów wnętrz. To nie oznacza jednak,
że musimy rezygnować z tradycyjnie kojarzonych z łazienką klasycznych odcieni bieli i szarości. Neutralne barwy mogą stanowić doskonałą bazę do aranżacyjnych
szaleństw, a jednocześnie pozwolą
lepiej wybrzmieć zdecydowanym
akcentom kolorystycznym.

2020 r.
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Głęboki odcień granatu lub czerń
będą świetnie wyglądały nawet w
bardzo małej łazience, jeśli połąNie bój się mocnych kolorów
Odważne i żywe kolory coraz śmie- czymy je z nieskazitelną bielą ce-

ramiki i minimalistycznymi meblami jakie znajdziemy np. w kolekcji Cersanit Moduo. Ta kontrastowa kompozycja sprawi, że wnętrze będzie wyglądało elegancko i nowocześnie zarazem, a meble ukryją niezbędne akcesoria i
kosmetyki. Jeśli wolimy bardziej
klasyczne rozwiązania lub boimy
się ciemnych kolorów wybierzmy
odcień brzoskwini lub pudrowego różu. Nawet niepozorna łazienka w bloku nabierze wytwornego
charakteru jeśli te barwy połączymy z misternie „żyłkowanymi” płytkami imitującymi marmur i miedzianą armaturą. Aby odświeżyć
swoją przestrzeń nie musimy jed-

nak decydować się na generalny
remont. Sprawdźmy, który z modnych obecnie kolorów odpowiada
nam najbardziej i wprowadźmy go
w łazienkowych dodatkach – ręcznikach, pudełkach na kosmetyki
czy dozownikach do mydła.
Łącz wzory, kształty i struktury
Różnorodne wzory, tłoczenia i kolory – kafelki to pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu do łazienki. To właśnie one w dużej mierze
definiują styl naszego wnętrza,
pokrywając jego ściany i podłogę. Od kilku sezonów niesłabnącą
popularnością cieszą się płytki inspirowane naturalnymi materiała-

mi – kamieniem czy drewnem. W
tym roku jednak producenci płytek zaskoczą nas szerokim wyborem nietypowych kształtów, struktur i żłobień. Nietuzinkowe formy
rombów lub przypominające plastry miodu kafle, ułożone na jednej ze ścian, stworzą przyciągającą
wzrok, oryginalną kompozycję będącą niebanalną ozdobą każdej łazienki. Entuzjaści odważnych aranżacji mogą poeksperymentować
łącząc płytki o odmiennych kolorach, strukturach i imitujących różne materiały. Pamiętajmy jednak,
że w niewielkich wnętrzach równie
ważna jak sama płytka jest technika jej ułożenia. Wąskie i długie ka-
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Jeśli boimy się przekroczyć cienką linię oddzielającą dobry styl od
kiczu postawmy na kilka zdecydowanych elementów, które łatwo
wymienimy. Sprawdzą się bogato
zdobione ornamentami owalne lustra lub stylistycznie dopasowane
obrazy i plakaty. Stonowany klimat
łazienki przełamią nie tylko mocne kolory i wzory, ale również załamania liniowości. Nietypowo położone kafelki, z efektem tonalnego przejścia lub asymetryczne elementy wyposażenia wprowadzą
do wnętrza bezpieczną dozę szaleństwa i sprawią, że nasza łazienka wpisze się w aktualnie panujące trendy.

fle położone pionowo pozwolą Miksuj style lub odśwież
„wydłużyć” wnętrze i dodać mu to, co stare
kilka centymetrów.
Łączenie elementów z pozoru do
Tegorocznym hitem okaże się tak- siebie niepasujących to kwintesenże, dobrze znane w latach 70. I 80. cja najbardziej popularnego stylu
XX wieku lastryko. Kojarzone z ob- tego roku – eklektyzmu. Niech jedrazem klatek schodowych i szkol- nak nie zwiedzie nas sprawiająca
nych parapetów, w odpowiednim
wrażenie chaosu estetyka. Żaden
chromowana armatura lub złoelement nie pojawia się tutaj przyta rama lustra pozwoli wydobyć z
padkowo. Starannie przemyślaniego ukrytą elegancję i przemienić wnętrze w domowy salon SPA. ne bogate połączenia odważnych
Oryginalności naszej łazience do- faktur, kolorów, wzorów czy madadzą z kolei modne kafle struk- teriałów odsuną w cień stonowaturalne – zdobione geometryczny- ne skandynawskie aranżacje. Wzomi wzorami i żłobieniami. Jeśli do- rzyste, mozaikowe płytki, patynodatkowo wybierzemy te z subtel- we ramy luster i barwne dodatnymi wybłyszczeniem odbijający- ki zawładną wyobraźnią wszystmi światło – w kilka chwil optycz- kich miłośników nieco teatralnych
wnętrz w stylu vintage.
nie powiększymy łazienkę.

Wprowadź odpowiedni klimat
i zainwestuj w nowoczesne
technologie
Pomimo zmieniających się trendów
i stylów od wielu sezonów niesłabnącą popularnością cieszy się… łazienkowy funkcjonalizm. Łazienka
to w końcu przede wszystkim miejsce codziennej pielęgnacji, które
powinno być wygodne i łatwe do
utrzymania w czystości. Z pomocą przychodzą dostępne na rynku
kolekcje ceramiki i mebli łazienkowych zapewniające komfort użytkowania, a jednocześnie wyposażone w technologie ułatwiające sprzątanie. Królujące w tym sezonie designerskie kształty wanien
czy umywalek, mogą zaskakiwać
nie tylko formą, ale i jakością wykonania. Cienkościenna, geometryczna umywalka nablatowa z kolek-

cji Cersanit Crea to propozycja dla
wielbicieli subtelnych i funkcjonalnych łazienek. Lekka i delikatna –
podkreśli piękno klasycznego wnętrza. W połączeniu ze starą komodą
zamienioną na szafkę podumywalkową i armaturą w kolorze modnego różowego złota, zachwyci z kolei
miłośników stylu retro. Wykonana
w technologii Rocklite, jest niezwykle wytrzymała, a dzięki wyjątkowo
gładkiemu szkliwu z łatwością usuniemy z niej zabrudzenia. Technologia pomoże nam także stworzyć w
łazience odpowiedni klimat. Diody
LED, emitujące ciepłe światło, ukoją nasz wzrok po ciężkim dniu i pomogą się zrelaksować. Jeśli chcemy
postawić na bardziej innowacyjne
rozwiązania zainwestujmy w ogrze-

wane wieszaki na ręczniki i automatyczne regulatory temperatury.
W łazienkach coraz częściej możemy znaleźć elementy wyposażenia
przywodzące na myśl raczej salon
niż miejsce domowej pielęgnacji.
Pomimo to urządzając lub odświeżając nasze wnętrze nie zapominajmy o jego głównej funkcji. Ma być
przede wszystkim wygodne i dopasowane do naszych potrzeb. Z dystansem traktujmy nowe mody, a z
aktualnych trendów wybierajmy to,
co pasuje do nas i naszego wnętrza.

drewnianych
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PRODUCENT DRZWI
Metal-Bud STOLARKA

Piłsudskiego 110 | tel. 44 635 93 48, 601 268 176

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie

•
•
•
•
•
•

niskie oprocentowanie
długi okres kredytowania
indywidualne podejście do każdego klienta
proste procedury oraz szybka decyzja kredytowa
możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat
raty równe lub malejące (termin spłaty ustalasz indywidualne)

ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIE: ul. Piłsudskiego 14, tel 44 635 72 58
FILIA W ZELOWIE: ul. Kościuszki 44, tel. 44 635 72 78

Klienci
indywidualni
2020 r.

Każdy marzy o mieszkaniu lub domu z ogrodem.
Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech
kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego w naszym Banku.

www.bs-belchatow.com.pl
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Schody są najczęściej „pomostem” między kondygnacjami domu. Mogą mieć różną formę a sukcesem jest, kiedy harmonijnie
wtapiają się we wnętrze. Schody pełnią ważną rolę komunikacyjną, ponieważ często przemieszczamy się po nich, muszą być
stabilne, wygodne i funkcjonalne. Wszystkie parametry, zastosowane podczas projektowania schodów mają służyć wygodzie
mieszkańców. Duże znaczenie ma wysokość stopni i kąt nachylenia całej konstrukcji.

Jak dopasować schody do wnętrza?

Magazyn Budowlany

schody, które wpasują się do wnętrz
minimalistycznych? Tzn., aby nie zabierały zbyt dużo przestrzeni i były
lekkie w odbiorze? Odpowiedzią na
te pytania są schody wspornikowe i
dywanowe, które sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu. Coraz częściej zastępują one klasyczne schody o konstrukcji policzkowej
z balustradami tralkowymi, które są
wybierane przez miłośników tradycyjnych wnętrz.

Kształt schodów jest zazwyczaj dostosowany do architektury domu.
Mogą być proste, spiralne możliwości jest wiele. W zależności od rozplanowania przestrzeni, schody można
zamontować przy ścianie, lub postawić je w otwartej przestrzeni. Można je także dodatkowo wykorzystać,
przeobrażając np. spocznik na półpiętrze w dodatkowy "pokój". Schody mogą też pełnić rolę mebla, kryjącego pod stopniami schowki, szuflady czy szafy.

wiedzieć na pytanie, co jest dla nas
najważniejsze. Wygoda i funkcjonalność, czy atrakcyjny, dekoracyjny
wygląd. Bardzo często producenci
schodów podpowiadają różnorodne rozwiązania czasami warto z nich
skorzystać.
We współczesnych, minimalistycznych wnętrzach, coraz częściej stosuje się schody dywanowe i wspornikowe, które wyglądają jakby były
zawieszone w powietrzu. Mimo, iż
sprawiają wrażenie lekkości, wytrzymają bardzo duże obciążenia. Najlepiej sprawdzają się dla nich delikatne balustrady ze szkła i stali. Co łączy
i różni te 2 typy schodów?

W zależności od formy i materiału,
schody mogą idealnie wtapiać się
w tło albo stanowić kontrastowy akcent wnętrza. Możliwości jest wiele, wszystko zależy od inwencji i pomysłów projektanta, czy tez samych Nowoczesny minimalizm
domowników. Musimy sobie odpo- Jak powinny być skonstruowane

SCHODY

BALUSTRADY
PARAPETY

NOWOCZESNY
2020 r.

DESIGN

I KLASYCZNE
DREWNO

Cechy wspólne
Tradycyjne schody wewnętrzne
zwykle posiadają belki nośne, czyli tzw. policzki. Są to elementy konstrukcyjne, umieszczone z obu stron
schodów, które przenoszą większość
obciążeń. Stopnie są wsuwane w te
belki lub nasadzane na nie. Jednak
zarówno schody wspornikowe, jak i
dywanowe nie posiadają policzków.
Pozwala uzyskać to efekt lekkości,
jednak z drugiej strony wymaga starannej budowy. Ich cechą wspólną
jest oparcie konstrukcji, na mocowatwione do posadzki i stropu, natoniu wprost do ściany nośnej.
miast stopnie z podstopniami łączy
się specjalnymi śrubowymi łączniDywanowe
kami, niewidocznymi po wykonaniu
Patrząc na schody dywanowe moż- połączeń. Mamy różne możliwości
na odnieść wrażenie, że zostały wy- konstruowania biegów tych schokonane z jednego kawałka drewna. dów, czyli przede wszystkim przeIch nazwa wzięła się z tego, że wy- biegi geometryczne, ale również
glądają jak dywan, który ułożono na schody w łukach i spiralne.
niewidzialnych stopniach. W przypadku konstrukcji dywanowej, belki Wspornikowe (półkowe)
nośne zastąpiono grubszymi niż za- Oprócz schodów dywanowych, w
zwyczaj stopniami i podstopniami, o skład linii Techne, którą tworzy firma
tej samej grubości, które pełnią rolę Trąbczyński, wchodzą także schokonstrukcyjną.
dy wspornikowe (zwane półkowyMontowane są głównie do ścian, ko- mi). W przeciwieństwie do dywanowych, nie posiadają one widocznych
połączeń pomiędzy stopniami (powstaje między nimi prześwit). Każdy
ich stopień przymocowany jest jednostronnie do, osadzonej w strukturze ściany, belki stalowej. Dlatego
w ich przypadku stosuje się przede
wszystkim proste biegi.
Planując ten typ schodów musimy wcześniej wykonać odpowiednią ścianę, która udźwignie całą konstrukcję i zapewni użytkownikom
bezpieczeństwo i komfort. Wbrew
obiegowym opiniom nie muszą być
przymocowane do ściany żelbetowej, sprawdzą się również ściany
murowane, jak również wykonane w
technice szkieletowej, o ile będą odpowiednio zaprojektowane.

Mzurki 32A, Wola Krzyszt. | Pn. - Pt. 900-1700
tel. 512 220 767 | e-mail: biuro@best-wood.net

Solidne konstrukcje
Do wykonywania schodów dywanowych, jak i wspornikowych, wymagane jest doświadczenie i sprawdzone
technologie. Mimo, iż wydają się delikatne, gdy zostaną wykonane prawidłowo - wytrzymają bardzo duże
obciążenia. Dlatego do ich stworzenia wykorzystuje się warstwowo klejone materiały, które charakteryzują
się dużą sztywnością i wytrzymałością oraz mają cechy kompozytowe.
Niezauważalne lub dekoracja

Dzięki brakowi stelaża, obydwa typy
konstrukcji, zajmują mniej miejsca. Miłośnicy minimalizmu mogą
subtelnie wpasować je w aranżację
wnętrza, dzięki czemu nie będą rzucać się w oczy. Jednak można z nich
uczynić również oryginalną dekorację, która będzie zdobiła pomieszczenie. Szczególnie jeśli będą uzupełnione o efektowne balustrady.
Balustrady
Balustrady oprócz funkcji dekoracyjnej, przede wszystkim zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dla schodów wspornikowych i dywanowych najlepiej
sprawdzają się oszczędne w formie,
lekkie balustrady ze:
1. Szkła
Dzięki przezroczystości, wizualna
lekkość schodów nie zostanie zaburzona. Natomiast dzięki hartowaniu i klejeniu warstwowemu, otrzymujemy materiał wytrzymały. Balustrady szklane pozwalają uzyskać
bardzo sztywne konstrukcje, gdyż
przenoszą obciążenia. Dzięki zastosowaniu szkła, nie będziemy mieć
wolnych przestrzeni, ani możliwości
wspinania się po balustradzie.
2. Stali
W minimalistycznych wnętrzach,
szkło ciekawie komponuje się ze
stalą, która jest materiałem plastycznym i łatwym w obróbce. Pozwala to
uzyskać różnorodne kształty i formy
balustrad. Stal jest trwała i odporna
na działanie niekorzystnych czynników. Poza tym łatwo utrzymać ją w
czystości.

Instalacja fotowoltaiczne zyskują w Polsce coraz większą popularność. Dzięki nim możemy cieszyć się niemal
darmową energią. Trzeba jednak pamiętać, że początkowa inwestycja wiążę się ze sporymi kosztami. Te jednak mogą być zdecydowanie zmniejszone dzięki dofinansowaniom. Co trzeba wiedzieć o instalacjach fotowoltaicznych?

11

Fotowoltaika coraz bardziej popularna
gospodarstwach domowych, powinny przyjrzeć się realizowanym obecnie programom, dzięki którym będą
mieli szanse uzyskać spore dofinansowanie. Koszty instalacji wahają się
bowiem (w zależności od pożadanej
mocy) od 15 do nawet 30 tysięcy złotych. Największą popularnością cieszy się obecnie program „Mój prąd”
– co to takiego?

stały. Moduł fotowoltaiczny, to nic innego jak stworzone z krzemu krystalicznego ogniwa, obudowane w – najczęściej aluminiowe – ramy. Sercem
tej technologii jest falownik – to on
bowiem kontroluje przepływ energii,
a także zmienia prąd stały, na zmienny, czyli ten, który na codzień znajduKażda instalacja fotowoltaiczna skła- je się domowych kontaktach.
da się przede wszystkim z tzw. modułów – to właśnie one przekształca- Osoby zainteresowane zainstalowają promieniowanie słoneczne w prąd niem paneli słonecznych w swoich
Zacznijmy od tego, że technologia fotowoltaiczna znana jest na świecie już
od połowy ubiegłego wieku, kiedy to
odkryto, że energie słoneczną można zamienić na prąd, a ten następnie
wykorzystać do zasilania urządzeń i
sprzętów.

kowanych instalacji, nie może jednak
być większa niż 5 tys. zł. Trzeba zaznaczyć, że to ograniczenie dotyczy
jednego przedsięwzięcia, właściciele kilku jednorodzinnych segmentów
mogą więc wnioskować o dofinansowanie dla każdego z nich.
Chcąc skorzystać z dofinansowania, niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku – tu rozwiązań jest kilka. Pierwsze z nich to wniosek w formie papierowej – należy go
złożyć osobiście w siedzibie NFOŚiGW lub przesłać drogą pocztową.
Dokumenty powinny być wypełnione czarnym lub niebieskim długopisem, wielkimi literami – w przeciwnym wypadku, wniosek może zostać
odrzucony.

- Program priorytetowy „Mój Prąd”
stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie
wsparcia segmentu mikroinstalacji
fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji
energii elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – czytamy na rzą- Wniosek można też złożyć online, w
tym celu niezbędne będzie jednak
dowej stronie.
posiadanie profilu zauwanego lub eTen program jest realizowany przez dowodu. By to zrobić, należy odwieNarodowy Fundusz Ochrony Środo- dzić rządową stronę – www.gov.pl,
wiska i Gospodarki Wodnej i oferuje następnie wybrać zakładkę „Praca i
dofinansowanie do instalacji fotowol- Biznes”. Kolejny krok to przejście do
taicznej o mocy od 2 do 10 kW, a skie- modułu „Dla Obywatela”, gdzie znajrowana jest do osób fizycznych. Dota- duje się zakładka „Zasiłki i pomoc ficja obejmuje do 50% kosztów kwalifi- nansowa” – po jej rozwinięciu należy

Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE

5000 zł

Do otrzymania dofinansowania niezbędne będą też odpowiednie dokumenty. Poza omawianym wnioskiem,
potrzebna będzie też faktura potwierdzająca zakup i montaż instalacji, dowód zapłaty oraz potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego
wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.
Podsumowując, o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”
mogą starać się wyłącznie osoby fizyczne. Moc instalacji musi zawierać się w przedziale od 2 do 10 kW,
a sama instalacja musi być nowa.
Maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 5 tys. zł.
Oczywiście „Mój Prąd” to nie jedyne rozwiązanie dla osób, pragnących
przejść na OZE. Wiele banków oferuje
pożyczki ze zdecydowanie mniejszym
oprocentowaniem, właśnie na budowę paneli słonecznych. Korzystając z
zielonej energii można również korzystać z ulg podatkowych – niektóre
z nich sięgają nawet 50 tys. zł.

8%VAT
montaz
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ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne

kliknąć w „Skorzystaj z programu Mój
Prąd”, gdzie znajduje się wniosek.

BEZPIECZNE, INTELIGENTNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
ZADZWON PO WIECEJ

Punkt sprzedaży na terenie hurtowni
BEŁCHATÓW ul. Czapliniecka 51, tel. 44 633 44 55
PIOTRKÓW TRYB. ul. Roosevelta 28, tel. 44 648 50 50
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606 312 900
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Fotowoltaika, czyli system pozyskiwania energii ze słońca, coraz mocniej zyskuje na popularności, głównie za sprawą rządowej dotacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy indywidualny inwestor może otrzymać z rządowego programu 5000 zł i
cieszyć się darmowym prądem. Poniżej w krótkich pytaniach i odpowiedziach, pracownicy bełchatowskiej ﬁrmy Elion, wyjaśniają najważniejsze kwestie związane z systemami fotowoltaicznymi.

Prąd za darmo z doﬁnansowaniem 5000 zł

Ile kosztuje taka instalacja?
Wszystko zależy od zapotrzebowania zainteresowanej osoby na energię elektryczną. Każdego traktujemy indywidualnie i po bezpłatnym
audycie robimy uczciwą wycenę.

Prąd za darmo?
Na czym to polega?
Słońce dostarcza ziemi ogromne ilości energii, co więcej dostarcza ją
za darmo. Żeby korzystać z tego
dobrodziejstwa trzeba tylko zrobić
dwie rzeczy.....posiadać baterie słoneczne i zapomnieć o rachunkach
za prąd.

Czy panele fotowoltaiczne
są delikatne i podatne na
uszkodzenia?
Panele fotowoltaiczne są bardzo
mocne i odporne na uszkodzenia
Zostały zaprojektowane tak aby
wytrzymać niszczące działanie sił
natury . Są one odporne na śnieg,
deszcz, wiatr nawet grad.

Ile kosztuje fotowoltaika?
Fotowoltaika nie jest aż tak kosztownym przedsięwzięciem jak mogłoby się wydawać. Sam montaż
instalacji pozwala na oszczędności w zakresie energii, które dość
szybko rekompensują koszt zakupu i zainstalowania systemu fotowoltaicznego. Dodatkowo istnieją
różne dotacje.
Czy system fotowoltaiczny
wymaga dodatkowej obsługi?
Nie, system fotowoltaiczny jest
całkowicie bezobsługowy. Prąd
produkuje się bez konieczności
Twojej ingerencji.

2020 r.
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Czy przedsiębiorca może
wliczyć system PV w koszty
uzyskania przychodu?
Tak, wykonanie i montaż instalacji fo-

towoltaicznej można wliczyć w koszt
uzyskania przychodu i w ten sposób
obniżyć podstawę opodatkowania.
Czy każdy może
zainstalować fotowoltaikę?
Oczywiście! Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki można dostosować
indywidualnie do potrzeb osób pry-

watnych, przedsiębiorców czy też
przedstawicieli instytucji. Ta forma
pozyskiwania energii ma uniwersalny charakter.
Czy wymiana licznika na
dwukierunkowy jest płatna?
Nie, ustawa reguluje tę kwestię i
zakład energetyczny musi doko-

nać wymiany licznika swój koszt.
Jakie dokumenty potrzebne są
do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?
To bardzo proste: nie potrzeba żadnych pozwoleń, koncesji a
wszystkie formalności załatwiamy
za Ciebie.

Czy instalacja pracuje
w pochmurne dni?
Panele słoneczne poza promieniowaniem zbierają też światło rozproszone w pochmurne zatem instalacjia produkuje energię. Niska teperatura powietrza nie ma negatywnego wpływu na produkcję energi, liczy się intensywność i długość
promieniowania słonecznego.
Jak długo trwa proces montażu?
Wszystko zależy od wielkości instalacji, najczęściej są to jeden do
dwóch dni.

Panele podłogowe to dobra alternatywa dla posadzek wyłożonych płytkami lub pokrytych wykładziną. Są trwałe, łatwe w montażu i stosunkowo tanie. Ocieplają wnętrza oraz nadają im nowoczesnego charakteru. W sklepach znajdziesz różne warianty
paneli podłogowych. Dzięki temu dopasujesz je praktycznie do każdego pomieszczenia w Twoim domu.
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Do jakich pomieszczeń panele podłogowe?
dzasz kuchnię, możesz wybrać na
przykład panele podłogowe drewniane lub laminowane. Jak wiadomo, kuchnia jest sercem domu, a
drewno pomoże ocieplić wnętrze.
W nowoczesnych kuchniach i jadalniach sprawdzą się również panele
laminowane, które imitują drewno,
kamień, posadzki betonowe, terakotę, a nawet bardzo wzorzyste materiały. Przy wyborze paneli podłogowych do kuchni warto pamiętać
również o tym, że nie powinno się
stawiać na nich naczyń z wodą. Jeśli woda się rozleje, należy ją szybko
zetrzeć. Dzięki temu będziesz mógł
cieszyć się panelami podłogowymi
w kuchni przez długi czas.

O czym trzeba pamiętać przy zakupie paneli podłogowych?
Podstawowe zasady przy wyborze paneli podłogowych to dokładne określenie metrażu i dopasowanie paneli do estetyki danego miejsca. Towar ten sprzedawany jest zazwyczaj w paczkach. W zależno-

ści od producenta w jednej paczce
może znaleźć się od ośmiu do dziesięciu paneli, co wystarcza na pokrycie ponad dwóch metrów kwadratowych powierzchni. Zawsze warto też
mieć kilka paneli na zapas, gdyby na
przykład jakiś fragment uległ uszkodzeniu przy montażu. Jeśli chodzi o

barwę i strukturę paneli, masz pełną
dowolność. W sklepach znajdziesz
między innymi panele podłogowe
drewniane, laminowane oraz winylowe LVT.
Panele podłogowe do kuchni
W zależności od stylu, w jakim urzą-

Panele podłogowe w łazience
Płytki na podłodze łazienki już dawno wyszły z mody. Teraz bardzo często kładzie się tam panele. W łazienkach najlepiej sprawdzą się panele podłogowe winylowe. Dzięki specjalnej powłoce są odporne na wilgoć i łatwo utrzymuje się je w czystości. Wśród paneli podłogowych
LVT znajdziesz różne wzory i kolory.
Z łatwością więc dopasujesz odpowiedni rodzaj do wystroju Twojej łazienki. Co ciekawe, w niektórych ła-

zienkach panele kładzie się też na
ścianie lub obudowuje nimi wannę.
Panele podłogowe w pokoju
Setki różnych modeli paneli podłogowych dostępnych na rynku pozwalają dopasować je praktycznie
do każdego pokoju. Możesz położyć je zarówno w sypialni, jak i w salonie, korytarzu lub pokoju dziecka.
Dużą zaletą paneli jest także fakt, że
wygłuszają dźwięki. Idealnie sprawdzą się więc w mieszkaniach w bloku. Poza tym łatwo utrzymywać taką
podłogę w czystości. Dobrze położone panele wyglądają niezwykle estetycznie i gwarantują komfort wszystkim domownikom. Jeśli lubisz chodzić boso po domu, nie będziesz
odczuwać nieprzyjemnego chłodu,
który pojawia się w przypadku położenia na podłodze płytek lub surowego betonu. Panele podłogowe to
więc świetna opcja dla tych, którzy
lubią łączyć funkcjonalność z wrażeniami estetycznymi.

dawny Pawilon Danuta

tel. 504 232 359

Bełchatów, ul. Wyspiańskiego 17
meble pokojowe
meble młodzieżowe
sypialnie
jadalnie
stoły i krzesła
łóżka tapicerowane
materace
meble tapicerowane

(dawny Vox)

Bełchatów, ul. Kościuszki 12, tel. 516 688 378

narożniki | sofy | fotele | łóżka tapicerowane
materace | stoły z krzesłami | meble pokojowe
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SALON MEBLOWY SALON MEBLOWY
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Czy określenie męskie wnętrze wiąże się z utrwalaniem stereotypów? Być może, jednak udowodniono naukowo, że mężczyźni
i kobiety znacznie różnią się od siebie nie tylko pod kątem budowy ciała, ale przede wszystkim pod względem emocjonalnym.
Nic więc dziwnego, że typowo męskie przestrzenie wyróżniają się zarówno kolorystyką, jak i sposobem aranżacji.

Gabinet i sypialnia w męskim wydaniu
oświetleniem LED, dzięki któremu
uzyskamy atrakcyjny efekt wizualny
także wieczorem. Jeśli chodzi o meble, w męskim gabinecie dominują meble drewniane, lecz ciekawym
zestawieniem będzie także połączenie drewna i barwionego na czarno
metalu.

Magazyn Budowlany

W pomieszczeniu należącym do
mężczyzny liczy się przede wszystkim funkcjonalność. Wbrew pozorom to nie bałagan, lecz prostota
i minimalizm panują w królestwie
wypełnionym testosteronem. Przestrzeń uzupełniają oryginalne elementy dekoracyjne czy pojedyncze
barwne akcenty w postaci mebli o
ciekawym designie.
Jak urządzić męski gabinet?
Pierwsze skojarzenie, jakie łączy
się z gabinetem mężczyzny, to eleganckie pomieszczenie brytyjskiego dżentelmena. Meble w stylu chesterfield czy skórzana sofa w czarnym lub brązowym kolorze zestawiona z fotelami – to komfortowy
zestaw wypoczynkowy, który doskonale sprawdzi się w przestrzeni przeznaczonej do pracy i spotkań biznesowych. W męskiej strefie świetnie
skomponują się barwy ziemi – brązy,
beże, zieleń w odcieniu mchu – stonowane i sprzyjające pracy umysłowej. Fanom nowoczesnych wnętrz
odpowiadać będzie natomiast zestawienie bieli, czerni i szarości.

.2020 r.

Biurko, w zależności od tego, czy stawiamy na stylistykę retro czy minimalizm, może być masywne, w odcieniu naturalnego drewna lub pro-

ste, wykonane z metalu i szkła. Klasyczny fotel biurowy pokryty skórą naturalną lub ekologiczną i zdobiony pikowaniem świetnie uzupełni elegancki, tradycyjny gabinet
pana domu. Do współczesnej wersji pomieszczenia z powodzeniem
można wkomponować odpowiednio wyprofilowane krzesło biurowe z elementami chromowanej stali. Gdy mężczyzna swój czas poświęca na zdobywanie kolejnych poziomów gry komputerowej, wybierając fotel biurowy postawi zapewne
na model przeznaczony dla zapalonych graczy.

Męska aranżacja sypialni
Wygodne łóżko oraz komfortowy
materac to niezbędne elementy każdej męskiej sypialni. Sprawdzą się w
niej proste modele z ciemnym metalowym stelażem czy drewnianym
korpusem, prezentujące nowoczesny i minimalistyczny design. Pościel
raczej jednokolorowa i dobrej jakości – zmęczony nadmiarem obowiązków mężczyzna zasługuje na dobrej
jakości tkaniny, najlepiej naturalne,
które zapobiegają nadmiernej potliwości. Elegancka pościel, uzupełniona kilkoma dekoracyjnymi poduchami, stworzy pełne klasy, zachęcające
do odpoczynku wnętrze.

woczesne i ciekawe formy lub lampy
nawiązujące do stylu industrialnego
to strzał w dziesiątkę. Geometryczne kształty, chromowana stal, metal
malowany proszkowo, szklane klosze i żarówki typu „Edison” – wszystko to idealnie wkomponuje się w typowo męskie stylizacje. Niejednemu mężczyźnie do gustu przypadną też oszczędne w formie lampy
drewniane w kształcie poziomej belki, pozwalającej na zamontowanie
dekoracyjnych żarówek. Designerskim rozwiązaniem do sypialni i gabinetu są lampy podłogowe, których
abażur został oparty na metalowym
trójnogu. Punkty świetlne wyznaczają strefy w przestrzeni i tworzą odpowiedni klimat – inny do pracy oraz
inny do odpoczynku.

na płótnie malarskim, gotowe do powieszenia bez konieczności oprawiania. Szukając upominku dla mężczyzny do sypialni lub gabinetu, warto
postawić na przykład na stylowy zegar lub intrygującą grafikę. Na przekór stereotypom, sentymentalne dodatki w formie ramek z fotografiami
bliskich także znajdą swoje miejsce
w męskim wnętrzu.

Praktycznie urządzona przestrzeń
gabinetu lub sypialni nie musi być
nudna. Świadczą o tym nowoczesne
aranżacje w męskim stylu pełne wysokiej jakości materiałów i gustownych dodatków. Mężczyźni – hołubiący się odwagą i praktycznym podejściem do życia – uwydatniają także te cechy w aranżacjach wnętrz,
W temacie ozdób możemy liczyć
które potrafią zaskakiwać nowatorna kilka wyrazistych akcentów, któskimi i estetycznymi rozwiązaniami.
re sprawią, że przestrzeń zyska niebanalny sznyt. Jednym z najczęściej
wybieranych przez mężczyzn dodatków są dekoracje ścienne. W męW męskich wnętrzach nie znajdzie- skiej przestrzeni doskonale prezenmy zbyt wielu dekoracji. Niebywa- tują się zarówno obrazy w tradycyjłą rolę pełni tutaj oświetlenie – no- nej formie z ramą, jak i te drukowane

Nieodłącznym elementem brytyjskich gabinetów były biblioteczki.
Stanowiły symbol statusu społecznego – prawdziwy dżentelmen nie
pogardził stylowym regałem, który wprowadzał do wnętrza prestiż
i sprawiał wrażenie luksusu. Dzisiaj coraz częściej zamieniane są na
otwarte regały, z ustawionymi na
półkach segregatorami.
Mężczyźni lubią ponadto podkreślać
swoje osiągnięcia osobiste i zawodowe, a zdobyte dyplomy, medale
czy statuetki mogą eksponować wewnątrz witryn. Doskonałym wyborem będzie witryna z wbudowanym

ODKURZACZE CENTRALNE
REKUPERACJA/WENTYLACJA
beamsklep.pl

Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenie okien w domu pomoże oświetlić pomieszczenia w zgodzie z ich funkcją, a także
pozwoli wykorzystać część energii słonecznej do ogrzewania domu. Aby wykonać go poprawnie, należy wziąć pod uwagę trzy
czynniki: usytuowanie domu względem stron świata, układ pomieszczeń, a także wielkość i liczbę okien.
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Jak powinny być rozmieszczone
okna w domu?
Z kolei wschodnia ściana domu to
najlepszy pomysł na sypialnie. Słońce o poranku zapewni nam energię
do rozpoczęcia dnia, a wieczorem nie
zakłóci odpoczynku i nie spowoduje
przegrzania pomieszczenia. Kuchnia
powinna znajdować się od wschodu lub północy. Łazienka, ale także
całe zaplecze domu, czyli np. spiżarnia, kotłownia, garaż mogą być z powodzeniem skierowane na północ. W
tego typu pomieszczeniach wystarczy bowiem niewielka, rozproszona
ilość światła słonecznego.
Taki modelowy układ, przy racjonalnym rozmieszczeniu okien, pozwala idealnie dopasować poziom naturalnego oświetlenia pomieszczeń do
tego, jaką pełnią funkcję. Tym samym
nasz dom będzie znacznie bardziej
komfortowy i przyjazny.

Aby zyski energii były jak największe, najwięcej okien powinno znajdować się na ścianach najbardziej
nasłonecznionych. Ogromne zna-

czenie ma w tym wypadku kąt padania światła – różny w zależności
od pory roku. W domu energooszczędnym najwięcej okien powinno
się znaleźć się od strony południowej i zachodniej. Od północy możemy nawet całkowicie zrezygnować z
przeszkleń albo wybrać okna znacznie mniejsze. Wschodnia strona nie
ma natomiast, aż tak decydującego
znaczenia z punktu widzenia oszczędzania energii.

pozwoli oświetlić je w zgodzie z ich
przeznaczeniem. Elewacja południowa zapewnia najdłuższy czas nasłonecznienia, dlatego jest optymalna
dla pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia, takich jak salon, gabinet, jadalnia czy
pokoje dzieci.

Zastosowanie dużego przeszklenia
od południa może jednak prowadzić
latem do przegrzewania się pomieszczeń. Rozwiązaniem tej sytuacji jest
Pokój z widokiem na słońce
wybór stolarki o niskim współczynWłaściwe rozplanowanie w projek- niku przenikania ciepła, a także moncie poszczególnych pomieszczeń taż rolet bądź żaluzji zewnętrznych.

Jedno okno czy dwa?
Dla prawidłowego oświetlenia wnętrza istotna jest nie tylko orientacja
względem stron świata, ale przede
wszystkim wielkość, umiejscowienie
oraz liczba okien. Według obowiązujących przepisów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, czyli np. w sypialni, kuchni czy
w salonie, powierzchnia przeszkleń
powinna wynosić przynajmniej 1/8
powierzchni podłogi, jednak w nowoczesnych projektach te proporcje są znacznie bardziej korzystne. Im
większa liczba okien, tym łatwiej jest
zapewnić równomierne oświetlenie.

Przy odpowiednim metrażu, nie
utrudniają aranżacji, dodatkowo zapewniając bardzo równomierne
oświetlenie i to przez większą część
dnia. Podobny efekt można uzyskać
montując okno w narożniku południowo-zachodnim. W kuchni możemy sobie pozwolić na niskie i szerokie okna panoramiczne i umieścić je
nad blatem, na którym przyrządzamy potrawy. Natomiast w takich pomieszczeniach jak łazienka, czy chociażby spiżarnia (znajdujące się od
północy) wystarczą tylko niewielkie
okna, świetliki, albo luksfery zamontowane w ścianie wewnętrznej. Aby
promienie, a wraz z nimi energia mogły wnikać jak najgłębiej do wnętrza,
okna nie powinny być zamontowane
zbyt nisko.
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Natężenie światła zależy od orientacji okna względem stron świata,
a także pory roku i dnia. Latem promienie słoneczne padają pod większym kątem, niż w zimie. W konsekwencji do pomieszczenia przedostaje się zarówno więcej światła, jak
i ciepła. W efekcie okna mogą nie tylko powodować straty energii zimą,
ale także generować pewne zyski
cieplne.

Jedno okno może być niewystarczająco w wąskich i długich pomieszczeniach, bowiem na końcu natężenie
światła będzie mniejsze. Z kolei jeśli zamiast centralnie, umieścimy stolarkę blisko narożnika, to przeciwległa część pokoju może być zdecydowanie zbyt ciemna. W dużych, przestronnych wnętrzach optymalnym
rozwiązaniem są dwa okna na dwóch
elewacjach.

PAMAX
PAGACZ
www.pamaxpagacz.pl

OKNA
PREZENCIE*
2020 r.

DRZWI + OŚCIEŻNICA

GRATIS*

* promocja dotyczy zamówień złożonych w lipcu od 4klp. drzwi lub od 4szt. okien
ul. Pabianicka 8
Bełchatów
tel. 44 635 01 81 do 82
biuro@pamaxpagacz.pl

Pl. Wolności 16d
Bełchatów
tel. 44 635 02 39
biuro2@pamaxpagacz.pl

Pl. Dąbrowskiego 13
Zelów
tel. 44 634 39 07

MAJSTER PLUS
ul. Piłsudskiego 15
Bełchatów
tel. 44 632 30 99
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Coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji w domu. Perspektywa odpoczynku w komfortowym chłodzie, podczas gdy na zewnątrz temperatura osiąga niebotyczny poziom, wydaje się bardzo kusząca. Wiele osób
neguje jednak sens montażu klimatyzacji w domu, sugerując, że może być
ona szkodliwa dla zdrowia. Dzisiaj przyjrzymy się kilku mitom dotyczącym
klimatyzacji.

Fakty i mity na temat
klimatyzacji

Magazyn Budowlany

ms-house.pl
ms.house@wp.pl

Czy klimatyzacja jest szkodliwa
dla zdrowia?

CENTRUM MEBLOWE

Raty 0%
ul. Wojska Polskiego 73 | tel. 533 312 042
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(budynek dawnego Czardasza)

kbfmeble.pl

Tak naprawdę każde urządzenie, jeśli
jest niewłaściwie użytkowane, może
mieć negatywny wpływ na nasze
zdrowie. Klimatyzacja nie jest pod
tym względem wyjątkiem. Szczególnie w sytuacji, kiedy zaniedbamy jej
regularny serwis, czyszczenie i odgrzybianie. Okresowy przegląd klimatyzacji warto zlecić fachowcom.
Próby samodzielnego czyszczenia
są zazwyczaj mało efektywne. Aby
uniknąć negatywnego wpływu klimatyzacji na zdrowie, nie można dopuszczać do zbyt dużej różnicy temperatury między pomieszczeniem
klimatyzowanym a jego otoczeniem. Na pewno też nie należy ustawiać nawiewu bezpośrednio na siebie. Bardzo szybko może to wywołać
przeziębienie. Podobny efekt może
przynieść pozostawienie włączonej
klimatyzacji na całą noc.
Czy klimatyzacja powoduje
drastyczny wzrost rachunków
za prąd?

go pomieszczenia, może doprowadzić do spadku efektywności działania i wzrostu kosztów użytkowania.
Trzeba pamiętać, że na koszt schładzania pomieszczenia składa się
wiele czynników niezależnych od samego urządzenia, w tym:

• Wystawa okien
Kupując każde nowe urządzenie za- • Posiadanie żaluzji
silane z sieci elektrycznej, musimy li- • lub rolet w oknach
czyć się z większym poborem prą- • Lokalizacja mieszkania (kondygnacja)
du. Niemniej jednak nie oznacza to,
że rachunki muszą drastycznie wzro- Mieszkania położone wyżej są cieplejsze. Ich schłodzenie jest zatem
snąć. Wszystko jest uzależnione od
trudniejsze. Podobnie w przypadku
klasy urządzenia, które kupimy. Dla
odsłoniętych okien, które są usytuporównania różnica w zużyciu ener- owane od strony słonecznej. Długa
gii między klasą energetyczną A i B ekspozycja na silne promieniowanie
może wynosić nawet 10%. Ważny podnosi temperaturę w pomieszczejest także odpowiedni wybór mocy niu i zmusza klimatyzator do bardziej
klimatyzatora. Przyjmuje się za stan- wytężonej pracy. A to przekłada się
dard, że na każde 10 m2 pomiesz- na koszt zużytej energii elektrycznej.
czenia musi przypadać 1 kW mocy
chłodniczej. Zakup klimatyzatora, Czy klimatyzacja jest głośna?
który nie jest dostosowany do dane- Wiele osób przed zakupem klimaty-

KLIMATYZACJA

komercyjna i przemysłowa | w domu lub w ﬁrmie

WENTYLACJA/REKUPERACJA
AGREGATY WODY LODOWEJ
INSTALACJE CHŁODNICZE
POMPY CIEPŁA
513 377 888

biuro@rw-klima.pl

zacji zastanawia się czy głośność pracy urządzenia nie będzie przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Długotrwałe narażenie na hałas jest przecież niebezpieczne. Tym
bardziej, że po całym dniu w pełnym
zgiełku biurze możemy po prostu
chcieć odpocząć w ciszy. Odpowiedź
na temat głośności wybranej klimatyzacji da nam ta sama etykieta, na
której umieszczona jest klasa energetyczna urządzenia. Tam również
znajduje się informacja na temat głośności pracy klimatyzacji wyrażona w
decybelach. Na szczęście producenci są świadomi oczekiwań Klientów i
dlatego wdrażają rozwiązania redukujące hałas. W klimatyzatorach typu
split jego poziom jest równy 19 dB,
co odpowiada szumowi lasu.

Każdy kolejny rok przynosi nowe trendy w aranżacjach kuchennych. Podobnie jest również i w tym roku, w których królować
będzie prostota i minimalizm. Trendy kuchenne 2020 to również ukłon w stronę miłośników spędzania wspólnego czasu z rodziną i przyjaciółmi, a to wszystko za sprawą otwartych przestrzeni, które znów powracają do łask. Swoje „pięć minut” w aranżacjach kuchennych 2020 będą miały odważne kolory, faktury, które w połączeniu z ponadczasową klasyką będą prostym przepisem na modną i stylową kuchnię. Zatem jak urządzić modną kuchnię 2020?
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Planujesz remont kuchni?
Kuchenne trendy 2020

Modna kuchnia 2020 – kuchnia
otwarta na salon i jadalnię
Rozwiązanie aranżacyjne w postaci
kuchni połączonej z salonem i jadalnią znane jest nam już od dobrych kilku lat, jednak modna kuchnia 2020 powinna tworzyć spójną, harmonijną całość z salonem czy jadalnią. Trendy kuchenne w 2020 roku mocno skupiają się na ujednoliceniu odcieni i faktur
mebli, jak również pokryć ściennych
czy podłogowych. Jakie zatem rozwią-

nie, gdy szukamy sposobu na subtelne
połączenie części kuchennej z pozostałą częścią aranżacji mieszkania. Wbrew
pozorom wyspa kuchenna sprawdzi
się nie tylko w dużej kuchni, ale również w nieco mniejszych pomieszczeniach o sprzyjającym rozkładzie. Trendy kuchenne 2020 to wyspy kuchenne minimalistyczne, wykonane z materiałów surowych o neutralnym odcieniu. W tym roku warto postawić na kamienne wykończenia – dobrze sprawdzi się marmur czy granit, dzięki czemu
design wyspy kuchennej będzie imitować kamienny blok. Aby nadać wyspie
jeszcze bardziej nowoczesnego charakteru, można pokusić się o drewniane, szklane lub metolowe dodatki wykończeniowe.

zania zastosować, żeby uzyskać efekt
spójnej aranżacji kuchni, salonu i jadalni? Wystarczy zastosować ten sam rodzaj wykończenia podłogi jak np. deski
czy płytki. Niezwykle istotne, by odejść
od przestarzałego już trendu wyraźne- Kuchenne trendy 2020
go zaznaczania granicy między anek- – minimalizm przede wszystkim
sem kuchennym i wypoczynkowym.
W tym roku kuchenne trendy zakładają absolutny minimalizm i oszczędność
Kuchnia 2020 – funkcjonalna
w eksponowaniu dużej ilości sprzętów
wyspa kuchenna
kuchennych. Dlatego też decydując się
Wyspa kuchenna to świetne rozwiąza- na remont kuchni warto poważnie roz-

ważyć montaż szafek kuchennych od
podłogi aż po sufit. Dzięki temu nie
tylko zwiększymy funkcjonalność pomieszczenia, ale również nadamy mu
nowoczesnego charakteru. Producenci mebli kuchennych 2020 stawiają na
duże powierzchnie frontów kuchennych, które dzięki jednolitej fakturze
i odcieniu potęgują wrażenie otwartej, ale i uporządkowanej aranżacji kuchennej.
Aranżacje kuchenne 2020 – matowe
wykończenia mebli kuchennych
Jeszcze do niedawna projektanci mebli
kuchennych mocno stawiali na wysoki
połysk, szczególnie frontów szafek kuchennych. W tym roku ten trend ulega
dość poważnej modyfikacji – modne
meble kuchenne w 2020 roku to mat,
mat i jeszcze raz mat. Jeśli zawsze marzyliście o kuchni z ciemnymi szafkami kuchennymi o matowych frontach,
jednak nigdy nie mieliście na to odwagi
– 2020 to idealny moment, żeby spełnić swoje wnętrzarskie fantazje. Jeśli
chodzi o fronty szafek kuchennych, cie-

kawą alternatywą dla tradycyjnych materiałów będzie naturalny kamień czy
też metal – styl nieco przypominający
styl industrialny, jednak bardziej przystosowany do użytku kuchennego.
Trendy kuchenne 2020
– wnęka kuchenna
Tradycyjny model kuchni znany nam
od kilkudziesięciu lat to podział szafek
kuchennych na rząd górny i rząd dolny.
W tym roku będzie to wyglądać nieco
inaczej – ściany kuchenne będą zabudowane szafkami niemal w całości. Zatem gdzie miejsce na blat kuchenny?
Projektanci stawiają na wnęki kuchenne, dzięki którym zyskujemy przestrzeń
roboczą tak potrzebną w czasie gotowania, a dzięki zabudowie szafkami kuchennymi możemy schować wszystkie
sprzęty małego AGD.

Magazyn Budowlany
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Wąska łazienka stanowi nie lada wyzwanie aranżacyjne, ale nikt nie powiedział, że jest ono nie do przejścia. Tutaj kreatywność
jest w cenie i odpowiednio zastosowana może sprawić, że z małego i wąskiego pomieszczenia, zrobimy bardzo funkcjonalną
przestrzeń.

Wąska łazienka: pomysły na jej aranżację
Wąska łazienka, a aranżacyjne triki
Jest kilka sprawdzonych trików, które doskonale odnajdą się w wąskich
pomieszczeniach. Wszystko po to,
aby sprawić, że pomieszczenie stanie się optycznie większe. Z pomocą przyjdą tu lustra, które dodadzą
łazience głębi. Bardzo dobrze sprawdzą się zwłaszcza w postaci jednorodnej tafli, która posłuży jako wykończenie dłuższej ściany. Nie bez
znaczenia pozostają także geometryczne wzory oraz motywy, które
odwrócą uwagę od małego metrażu.

.2020 r.
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Wąska łazienka –
kolory mają znaczenie
Aranżując wąskie pomieszczenie
jednym z najważniejszych czynników, jakie powinniśmy wziąć pod
uwagę, jest odpowiedni wybór kolorów. Łazienka o niewielkim metrażu powinna być przede wszystkim jasna i przejrzysta. Postawmy na
biele, pastele, błękity, beże oraz szarości. Jak ognia unikajmy ciemnych
tonacji w całym pomieszczeniu, jeśli
nie chcemy stworzyć „klitki”. Możemy je zastosować na krótszych ścianach. To sposób na optyczny trik,

który sprawi, że pomieszczenie nie
będzie kształtem przypominało tunelu.

Podłoga w wąskiej łazience
Projekt podłogi ma ogromny wpływ
na to, jak postrzegamy dane pomieszczenie. Naszym celem jest to,
aby osiągnąć efekt poszerzenia go.
Aby tak się stało, musimy wybrać odpowiednie płytki. Zminimalizujmy
ilość fug, a tym samym sprawimy,
że podłoga wyda się jednolita, bez
podziałów. Płytki układajmy w szachownicę lub postawmy na podłużne ułożone w poprzek. Taki zabieg
powiększy optycznie łazienkę.

W większości wąskich łazienek doskonale odnajduje się lubiany od lat
styl skandynawski w którym dominują gładkie powierzchnie oraz proste kształty. Minimalizm odnajdzie
się tu bardzo dobrze, a przy tym
sprawi, że pomieszczenie będzie po
prostu komfortowe. Często mniej,
znaczy więcej. W przypadku małej, Łazienka wygodna i funkcjonalna,
wąskiej łazienki, sprawdza się ono powstaje przede wszystkim po opaznakomicie.
nowaniu trudnej sztuki kompromi-

sów. Często pojawiający się konflikt
interesów musi zostać zażegnany na
rzecz osiągnięcia pomieszczenia w
którym po prostu będzie wygodnie.
To dotyczy zarówno wyboru kolorystyki, decyzji w sprawie odwiecznego problemu pt. wanna czy prysznic,
a także armatury.

liwe, czyli zmieszczenie na takiej
powierzchni wanny, umywalki i sedesu, okazuje się realne do wykonania. Podsuwamy kilkanaście ciekawych pomysłów na wąskie łazienki.

Wąska łazienka – inspiracje
Często, to co wydawało się niemoż-

DBAJ O KANALIZACJĘ W SWOIM DOMU!
Całodobowe pogotowie techniczne PGM Sp. z o.o. 44 635 03 85
Stres, kłopoty i poniesione koszty • Kości, odpadów kuchennych,
obierek, tłuszczów i olejów, któzwiązane z naprawami to nieliczne
re pod wpływem zimnej wody tępowody, dla których powinniśmy zażeją w rurach i zmniejszają ich
dbać o stan naszej kanalizacyjne.
średnicę.
*tłuszcze (wiele osób wylewa po
Jak prawidłowo dbać o nią dbać?
ugotowaniu do zlewu-nie ma w
Co robić, aby udrażnianie rur nie
tym nic złego jeśli odpływ dobyło potrzebne?
kładnie przepłuczemy ciepłą
Najczęstszą przyczyną wezwań serwodą, tak aby wypłukać pozowisu hydraulicznego jest niedrożna
stałości zalegającego tłuszczu na
kanalizacja. Rury zapychają się z różściankach rur. Należy również stonych powodów. Już samo osadzanie
sować odpowiednie środki udrażkamienia i tłuszczu w przewodach
niające.
powoduje zmniejszenie średnicy rur.
Do tego dochodzi jeszcze wrzucanie • Resztek jedzenia (powodują zatory oraz namnażanie się szczurów)
do nich nieodpowiednich odpadów.
Zarówno w toalecie, łazience czy • Włosów, bandaży, materiałów
opatrunkowych, rajstop, które
kuchni. Skutkami naszych działań
zwijają się w zwartą masę
jest cofanie się ścieków czy kapanie
i uniemożliwiają swobodny przez połączeń rurowych. Jedno i drugie
pływ ścieków
powoduje, że dochodzi do zalania
naszych pomieszczeń a w przypad- • Odpadów płynnych; farb; innych
chemikaliów niż używanych poku budynków wielorodzinnych rówwszechnie środków czystości
nież sąsiadów.. Zjawisko to powoduje ogromne straty materialne, jest
uciążliwe dla mieszkańców i równie Pierwsze niepokojące symptomy
szkodliwe dla środowiska. Dlatego mogące wskazywać na problem z
lepiej zapobiegać i stosować się do kanalizacją to: wolno spływająca lub
cofająca się woda; nieprzyjemny zakilku ważnych wskazówek:
pach z syfonów; bulgotanie w ruDO KANALIZACJI
rach.
NIE WOLNO WRZUCAĆ:
• Zużytych środków higienicznych NIE CZEKAJ AŻ DOJDZIE DO PO(pampersów, tamponów, podpa- WAŻNEJ AWARII, DZIAŁAJ PROFILKsek, nawilżanych chusteczek, pa- TYCZNIE I ZAPOBIEGAJ TAKIM SYTUtyczków do uszu itp.)
ACJIOM W SWOIM DOMU !

Profilaktyka kanalizacji:
StoSuj naturalne preparaty, które eliminują problem zatykania rur,
szybko się rozpuszczają, są całkowicie bezpieczne dla urządzeń sanitarnych i systemu kanalizacji, likwidują nieprzyjemne zapachy.
Pomyśl o założeniu na odpływy specjalnych sitek, chroniących
przed przedostaniem się do kanalizacji włosów (szczególnie w wannie i prysznicu) oraz perlatorów na
krany w umywalce i w zlewie
Wybieraj preparaty udrażniające przeznaczone do kuchni i do łazienki osobno.
Pogotowie kanalizacyjne jest nieocenione w przypadku, gdy dojdzie do całkowitego zapchania rur.
Jest to bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy nie przebywamy
w mieszkaniu większość dnia. Gdy
coś niepokojącego dzieje się w naszej łazience- nie zwlekaj, bo po
powrocie do domu może okazać
się, że została zalana cała łazienka
lub nawet mieszkanie sąsiada.
Właśnie dlatego warto zadbać
o kompleksową i systematyczną ochronę systemu kanalizacyjnego-nim będzie za późno oraz
dodatkowo ubezpieczyć się od
skutków awarii.

Domy wolnostojące oraz mieszkania na parterach stają się coraz częst- Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie do któreszym celem włamywaczy. Warto uzbroić się w wiedzę, jakie okna wybrać, go trzeba się dobrze przygotować. Mowa szczególnie o
kosztach, ale równie ważne jest zatrudnienie odpowiedaby nawet przygotowany złodziej uznał wyższość

Jak wybrać okna
dla Twojego domu

Jednym z rozwiązań jest zamontowanie krat przed oknami, jednak
nikt z nas nie chce oglądać świata zewnętrznego w taki sposób. Na szczęście producenci profili okiennych
oraz okien dobrze wiedzą, jak pokrzyżować plany włamywaczom.
Europejska klasa odporności RC
Kupując okna warto zapoznać się z
europejskimi klasami odporności - w
skrócie RC. Okna klasy RC1 zapewniają, że okno nie otworzy się poprzez kopanie, uderzanie bądź wyrywanie. Certyfikat klasy RC2 stanowi jeszcze większe wyzwania dla włamywaczy. Śrubokręty, a nawet łom
nie są straszne oknom z tym certyfikatem.
Co wpływa na odporność
okien przed włamaniem
Sposobów na włamanie jest wiele.
Niektórzy używają metody na sznurek. Wystarczy lekko uchylone okno,
aby złodziej nawinął klamkę na sznurek i dostał się do środka. Poniżej
znajdziesz elementy, które wpływają
na bezpieczeństwo okien.
Wzmocnione profile okienne
Jednym z warunków, który trzeba

spełnić, aby otrzymać klasę odporności RC to wzmocnione profile okienne.
Elegant – producent profili okiennych
stosuje stalowy rdzeń, który pozwala osiągnąć klasę RC2 w oknach, które
wykorzystują jego technologię.
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nich specjalistów oraz zapewnienie dobrej jakości materiałów budowlanych. Co powinien zawierać dobrze przygotowany kosztorys budowlany, aby przejść przez każdy etapów domu w miarę bezboleśnie? Podpowiadamy.

całe okucie okna. Dlatego okna antywłamaniowe wyposażone są w specjalne zaczepy, które wzajemnie się
zazębiają podczas próby podważenia
okna.
Hałas, największy wróg złodzieja
Jedną z najskuteczniejszych metod
odstraszania złodziei jest hałas. W
okuciu okna można zainstalować system alarmowy. Alarm reaguje na podważania, ruch klamki oraz wiercenie.
Otworzenie okna bez uruchomienia
uzbrojonego alarmu jest niemal niemożliwe.

Kosztorys
budowlany

Kosztorys budowlany
– co powinien zawierać?
Mówiąc o kosztorysie budowlanym
należy wziąć pod uwagę przede
wszystkim wstępny harmonogram
wykonywanych prac budowlanych
i wszystkie wydatki z jakimi się one
wiążą. W tym celu najlepiej jest po
prostu podzielić budowę na poszczególne etapy – od przygotowania do niej, po wykonanie fundamentów oraz wykończenie nieruchomości. Na każdym z nich trzeba uwzględnić następujące wydatki: formalności dotyczące budowy
i przyłączy, koszt budowy do stanu surowego, koszt budowy dachu, koszt ocieplenia lub wykonania elewacji, koszt wykończenia
domu, stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa.

Klamka z kluczykiem lub przyciskiem
Aby zapobiec metodzie na sznurek,
którą opisaliśmy wcześniej, warto kupić klamki z kluczykiem bądź przyciskiem. To zabezpieczenie blokuje
możliwość poruszania klamką, bez jej
odblokowania. Proste, ale bardzo skuteczne. Takie klamki mogą również
pomóc przy opiece nad bardzo ciekawskimi dziećmi, które lubią otwie- To tylko niektóre sposoby, które wykorzystywane są do zabezpieczenia
rać okna bez opiekuna w pobliżu.
okien. Warto również pamiętać o staranności podczas montażu, aby profiZabezpieczanie
le okienne zostały dobrze zakotwiczoprzed
ne w ścianie. Niestety nigdy nie mamy
rozwiercaniem
Niektórzy złodzieje zamiast sznurka, stuprocentowej gwarancji bezpieużywają wiertarek, aby dostać się do czeństwa, jednak korzystając z wielu
mechanizmu klamki. Aby się przed zabezpieczeń, skutecznie niwelujemy
tym ustrzec, wystarczy dodatkowa szansę włamywaczy na sukces.
wkładka antyrozwierceniowa umieszczona w okuciu.
Informacje o kosztach
Skąd należy czerpać informacje
Kreatywność złodziei ograniczona jest
o kosztach poszczególnych prac?
wyłącznie przez motywację, dlatego
Przede wszystkim trzeba wiedzieć,
mogą próbować również podważyć
że nie wystarczy sprawdzić oferty

poszczególnych marketów budowlanych. Najlepiej, jeśli sami roześlemy zapytania do producentów oraz
firm budowlanych i spośród nich
wybierzemy najlepsze propozycje.
Poza tym zawsze można liczyć na
atrakcyjne rabaty, darmową dostawę tudzież otrzymanie jakiegoś towaru gratis przy większym zamówieniu. To już jest kwestia indywidualna, ale zazwyczaj zawsze można jakoś porozumieć się i skorzystać
na samodzielnym działaniu.
Ważne jest także to, aby rozeznać
się w kosztach ekip budowlanych.
Rozpiętość w tym zakresie jest naprawdę duża. Nie bez znaczenia są
także opinie znajomych – najlepiej,
jeśli sami będziemy mogli ocenić
efekty poszczególnych prac.

Magazyn Budowlany

FOTOWOLTAIKA
darmowy nadzór podzespołów
i monitoring uzysków

uzyskaniu dotacji „Mój prąd”

ZADZWOŃ: 607 103 001

m.puchalski@epg.eco
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Sofa w salonie to meble niemal oczywisty. Jednak wybór sofy obwarowany jest kilkoma zasadami, które warto poznać, zanim
wybierzemy się na zakupy. Zobacz, jak wybrać sofę do salonu.

Sofa do salonu. Jak wybrać
i dlaczego jedna to za mało

Sofa do salonu –
jak wybrać styl i kolor
Kolor sofy to właściwie pierwsza
rzecz, jaką bierze się pod uwagę przy
wyborze. Trudno tu dyskutować,
czy najważniejsza, jednak niewątpliwie sam wygląd sofy jest istotny, bo
wpływa na odbiór salonu jako całości.

Magazyn Budowlany

Na ogół wybierając meble do salonu,
wiemy już, w jakim stylu i kolorystyce
chcemy go urządzić. To duże ułatwienie, ale też trzeba pamiętać, że sofę
wybiera się nieco inaczej niż łóżko do
sypialni. Podczas gdy łóżko niewątpliwie jest najważniejszym meblem
w sypialni i ma prawo wyróżniać się
na jej tle, z sofą jest inaczej. Ona powinna się wtopić w aranżację salonu
jako całości, komponując się bez wybijania na pierwszy plan.

Sofa z funkcją spania –
kiedy warto taką kupić?
W zasadzie zawsze, bo dobrze mieć w
domu możliwość przenocowania gości inaczej niż na podłodze. Jednak
decydując się na taką sofę, warto się
zastanowić, czy mamy w salonie dość
miejsca, by ją rozłożyć.
Innym przypadkiem, w którym sofa z
funkcją spania może okazać się bardzo przydatna, jest małe mieszkanie,
w którym nie ma wyodrębnionej sypialni. Wówczas to właśnie sofa będzie łóżkiem do spania na co dzień. W
takim przypadku oprócz funkcji spania sofa powinna posiadać też pojemnik na pościel.

Pojedyncza sofa z funkcją spania dobrze sprawdzi się w pokoju dziecinnym. Nie tylko jako łóżko dla naszego
dziecka, ale też jako łóżko gościnne.
Sofa do salonu. Jak wybrać
Dzieci chętnie zapraszają na noc koi dlaczego jedna to za mało?
legów, ale spanie w jednym łóżku nie
Dobrym zwyczajem jest dobór kolo- jest dobrym rozwiązaniem.
ru obicia sofy do koloru obić krzeseł,
całość wygląda wówczas jak jeden Sofa z funkcją spania –
komplet. Innym sposobem (gdy np. jak dobrać rozmiar powierzchni
w salonie nie ma krzeseł) jest dobra- spania
nie sofy do koloru zasłon lub dekora- Rozmiar sofy i rozmiar powierzchni do
cyjnych dodatków.
spania nie są ze sobą tożsame. Szerokość sofy podaje się razem z podłoStyl sofy to styl wnętrza. Trzyma- kietnikami, rozmiar powierzchni spając się tej zasady, do minimalistycz- nia zawsze jest węższy. Warto zwrócić
nego salonu wybierzemy sofę gład- na to uwagę, bo można się oszukać.
ką, utrzymaną w formie bryły geometrycznej. Do salonu urządzone- Sofy na ogół są oznaczone jako jedno,
go z większym przepychem możemy dwu lub trzyosobowe. Jednak trzewybrać sofę z szerokimi ozdobnymi ba pamiętać, że dotyczy to osób siepodłokietnikami i pikowanym opar- dzących. W nocy lubimy mieć więcej
ciem. W salonie urządzonym w stylu przestrzeni i dlatego dla dwóch osób
retro i mieszczańskim ładnie zapre- lepsza będzie sofa trzyosobowa.
zentuje się sofa na nóżkach.
Jeśli chodzi o długość powierzchni
spania, to obowiązuje ta sama zasa-

Sofa czy narożnik?
Sofa jawi się jako pojedyncze proste
siedzisko, tymczasem często pod hasłem „sofa” kryje się właśnie narożnik.
Warto rozważyć taką opcję, jeśli szukamy uniwersalnego mebla, który nie
tylko nada się na łóżko gościnne, ale
też będzie wygodnym meblem do siedzenia dla większej liczby osób. Taki
narożnik dobrze sprawdzi się w saloRozmiar sofy a rozmiar salonu
nie średniej wielkości. Przed nim ustaRzecz niby oczywista, ale nie do koń- wiamy stolik kawowy i mamy ładnie
ca. Wiadomo, że sofa musi się w salo- zaaranżowany kącik do przyjmowanie zmieścić. Idąc tym tropem, moż- nia gości.
na założyć, że w dużym salonie panuje dowolność, możemy wybrać taką Sofa-narożnik może występować w
sofę, jaka nam się podoba. Pozornie różnych odmianach. Tym, na co na
jest to prawda, ale mała sofa w dużym pewno trzeba zwrócić uwagę, jest
salonie zniknie lub będzie wyglądała oparcie, które nie zawsze występuje
dość groteskowo. Jeśli mamy miejsce na krótszym boku. Bardzo często krót– nie oszczędzajmy go. W dużym salo- sze fragmenty narożnika są go pozbanie z powodzeniem możemy ustawić wione, co niestety dyskwalifikuje medużą wygodną sofę z szerokimi pod- bel jako wygodne siedzisko.
łokietnikami. Jeśli salon jest naprawdę duży, sofa nie musi stać pod ścia- Narożnik nie musi, ale może mieć
ną. Można ją ustawić w pobliżu stolika większą powierzchnię spania niż pojekawowego lub kominka, tym samym dyncza sofa. Jeśli ta kwestia ma dla nas
wydzielając strefę wypoczynkową od znaczenie, koniecznie trzeba ją wziąć
miejsca, w którym stoi duży stół.
pod uwagę.
da, co przy dobieraniu materaca. Powierzchnia spania musi być minimum
dwadzieścia centymetrów dłuższa od
wzrostu najwyższej osoby, która będzie spała na sofie. Co prawda trudno
to przewidzieć, jeśli sofa ma być łóżkiem gościnnym, ale można założyć,
że długość 190 – 200 cm będzie uniwersalna.

W małym salonie niestety nie postawimy dużej sofy. Nawet jeśli znajdziemy na nią miejsce, wnętrze wyda się
ciasne i nieproporcjonalne. Mała sofa
w niedużym salonie raczej stanie pod
ścianą niż na środku pomieszczenia. Dyskusyjne jest, pod którą ścianą ją ustawimy. Jeśli w salonie jest kominek, jest niemal oczywiste, że sofa
powinna stać do niego przodem. Jeśli go nie ma, najlepiej ustawić sofę
prostopadle do ściany z oknem. Będzie dostatecznie dobrze doświetlona, ale słońce nie będzie nikogo raziło w oczy.

Jak wyczyścić sofę?
Nie lubimy o tym myśleć przy wyborze sofy, a szkoda. Trudno przypuszczać, że sofa przez wiele lat zachowa niezmienny wygląd i że nigdy nie
przydarzy nam się nieprzyjemny wypadek.

Najtrudniej może być z sofą tapicerowaną tkaniną obiciową. Tu niestety
nie da się łatwo zetrzeć plamy z obicia. Co nie znaczy, że takie sofy należy z marszu dyskwalifikować. Jest wiele detergentów, które pomogą uporać
się z zabrudzeniami, przyda się też parownica do odświeżania mebli tapicerowanych. Jeśli mamy obawy, czy uda
nam się utrzymać sofę w czystości, zawsze możemy rozważyć położenie dekoracyjnej narzuty.
Ile sof kupić do salonu?
Jeden salon – jedna sofa? Może tak
być, ale wcale nie musi. Wszystko zależy od tego, ile mamy miejsca i jak
chcemy zaaranżować wnętrze. Niejakim wyznacznikiem jest też styl, w jakim urządzamy salon. W we wnętrzu
urządzonym minimalistycznie w zupełności wystarczy jedna sofa. We
wnętrzach stworzonych głównie z
myślą o odpoczynku (tu wyróżnia się
styl Hampton jako typowo wakacyjny)
można ustawić więcej sof. Wybór najczęściej pada na dwie ustawione naprzeciwko siebie z niskim stolikiem na
środku lub ustawione prostopadle do
siebie, wówczas zazwyczaj są otwarte
na kominek.

Rzadko bierze się to pod uwagę, ale
liczba sof w salonie powinna być dopasowana do liczby domowników. Jeśli mamy dużą rodzinę, mieszkamy w
domu wielopokoleniowym lub prowadzimy otwarty dom i często przyjNajmniej kłopotliwe są sofy tapicero- mujemy gości, jedna sofa na pewno
wane pokryciem imitującym skórę. okaże się niewystarczająca.
Można je po prostu przecierać wilgotną ściereczką. Sofy skórzane powinny być czyszczone specjalnymi preparatami do skóry, ale z nimi też nie ma
większego problemu.

.
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NOWE,NIEUZYWANE

MEBLE!

awangardowe kolekcje

znanych, zagranicznych producentów
ul. Staszica 22 | 577-817-742 | facebook.com/smumegaoutlet
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Panele tapicerowane to jedno z najczęściej wybieranych w ostatnim czasie
rozwiązań wnętrzarskich. Sprawiają, że każda przestrzeń staje się przyjemniejsza oraz bardziej komfortowa. Jeśli sypialnia bądź inny pokój potrzebuje przytulnego odświeżenia, takie urozmaicenie idealnie wkomponuje się w
Twoje cztery kąty.
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Dekoracyjne panele
tapicerowane

ul. Kolejowa 4

Magazyn Budowlany

Niekiedy czujemy potrzebę zmiany,
jednakże nie chcemy gwałtownych
rozwiązań, raczej subtel-nej metamorfozy. Szukamy tego „czegoś”, co
uzupełni nasze wnętrze. Designerska lampa lub obraz na ścianie nie
wystarczają, a przemeblowanie salonu i nowy kolor ścian nie wchodzą w grę? Złotym środkiem mogą
okazać się niezwykle efektowne
panele tapicerowane szybki sposób na zmianę oblicza wnętrza. Panele montuje się na ścianie, a ich
ogromną zaletą jest łatwość montażu. Firma Stegu niedawno poszerzyła swoją ofertę o panele Mollis z efektem 3D aż w 12 kolorach, o
różnych kształtach, co umożliwia
tworzenie oryginalnych i spersonalizowanych przestrzeni w mieszkaniu. – Bogata kolorystyka otwiera
możliwości do oryginalnych aranżacji. Co ważne, szybki montaż typu
DIY pozwala na sprawną aplikację
na ścianę bez pomocy fachowca.

Oferta ważna od 23.06 do 04.07.2020 r.

.2020 r.

Przytulnie
i stylowo

0 0099
29
1 szt.1 szt.

DYWAN HAVANA/
POLIAMIDOWY
Omega
95 x 133 cm/80 x 150 cm
Poliamidowy 120 x 160 cm - 47,99
Bombaj 160 x 230 cm - 89,99

OFERTA SPECJALNA

099

439

1 szt.

JOGURT
NATURALNY
PRIMO
Zott
180 g
cena za 1 kg = 5,50

leclerc.pl

1 opak.

HERBATA PIRAMIDKI LIPTON
Unilever
28 g - 36 g/20 tor., mix rodzajów
cena za 1 kg = 156,79 - 121,94

foto.e-leclerc.pl

849
1 szt.

MLECZKO
DO CZYSZCZENIA
RÓŻNYCH
POWIERZCHNI CIF
Unilever
780 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 10,88

Panele mogą być mocowane za pomocą kleju montażowego lub na
rzepach – mówi Robert Szybiak,
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Stegu i dodaje: pomimo, że faktura
kojarzy się z domowym zastosowaniem, nasza nowa propozycja doskonale sprawdzi się także w biurach, hotelach czy restauracjach. Jeśli jednak nie wykluczamy większych zmian w pomieszczeniu, warto wziąć pod uwagę szereg nietuzinkowych możliwości w zakresie aranżacji ścian. Jednym z rozwiązań w
sypialni są panele tapicerowane w
towarzystwie grafitowego kamienia
dekoracyjnego. Dzięki umieszczeniu paneli nad łóżkiem oraz kontrastowi kolorów, główne miejsce
naszego odpoczynku stanie się wyodrębnioną strefą relaksu. Miękkie zagłówki czy oparcia to nie tylko komfortowe i przytulne, lecz również bezpieczne oraz ergonomiczne
rozwiązanie. Jeśli jesteś zwolenni-

kiem minimalizmu, nie oznacza to,
że panele nie będą dla Ciebie dobrym wyborem. Połączenie jednolitego modułu ze stonowa nym kolorem ścian wciąż wpisze się w zasadę „mniej znaczy więcej”, ale przy
tym do surowości doda nutę ciepła. Myślisz o urozmaiceniu przestrzeni biurowej? To również świetny
pomysł, a może i sposób na lepsze
zaklimatyzowanie się pracowników.
W końcu nasze miejsce pracy można określić „drugim domem”, dlatego ważne jest, aby otoczenie wywoływało w nas pozytywne emocje.
Panele tapicerowane znajdą zastosowanie w każdym pomieszczeniu, wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie 44 ary dojazd drogą
asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

27ar oraz 1.03ha w miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660,
661-371-826

Pilnie sprzedam działkę w Bełchatowie przy ul.
Brzozowej pow. 1500m2
z dwóch stron droga dojazdowa, bardzo ładna
okolica otoczona lasem.
Cena 140tys.do negocjacji.
Działka ujęta w miejskim
planie zagospodorowania
przestrzennego.
Tel. 791-012-334

Sprzedam dom w centrum
Bełchatowa obok hotelu
Santin. Dostępne wszystkie
media.
Tel. 607-887-626,

Sprzedam działkę Lubaniec
przy stawach 0,5ha lub działkę Lubaniec 33ary.
Tel. 797-258-241

Sprzedam działkę ok. 32ar
gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

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 o pow. 0,86ha Bujny
Księże przy Zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
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. Istnieje możliwość
zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Bujny
Książe przy Zalewie „Patyki”
o pow. 0,85ha
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę rekreacyjną na ROD Zielony Gaj. pow.
4ary, ładnie zagospodarowana. Altana murowana o wym.
[5x5]m cena 55 tys. zł
Tel. 500-347-483
po godz. 16
Wynajmę lokal biurowy pow.
15m2 na piętrze, ul. Wojska
Polskiego 23a naprzeciwko
targowiska. Cena 500zł -mc
Tel. 508-214-230

Magazyn Budowlany

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz
działkę leśną o pow. 21ar,

Sprzedam działkę budowlaną w Łobudzice przy trasie Bełchatów - Zelów, pow.
3939 m2 cena 64800 zł, media: Wod-Kan, Prąd, wymiary:
szerokość 26 m,
długość 150 m.
Tel: 500-540-000

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 30ar (30x100), położona w Bełchatowie, ul.
Graniczna. Działka uzbrojona: woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664,
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e-mail: elektrosklep.5a@gmail.com

SPRZEDAŻ
SERWIS
USŁUGI

sprzedaż i montaż
osprzęt
elektroinstalacyjny
kable i przewody

tel. 575 184 423

FOTOWOLTAIKA
automatyka
aparatura modułowa

oświetlenie LED
oprawy
oświetleniowe
pompy ciepła

ul. Czapliniecka 5a OTWARTE: pn-pt: 8:00-17:00, sob: 8:00-12:00
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Bełchatów, ul. Czapliniecka 120A

tel. 731 60 70 80, 732 60 70 80 www.budomar.net.pl

OKNA DRZWI BRAMY ROLETY ŻALUZJE
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