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Jeszcze dwa lata temu stopy procentowe były najniższe w historii i wynosiły zaledwie 0,1 proc. Ludzie, którzy zdecydowali się wówczas na rekordowo tanie kredyty, dziś mogą mieć poważne problemy z ich spłatą. Stopy wzrosły bowiem w krótkim czasie do 6 proc. - to najwyższa wartość od
2008 roku.

Kredyt coraz droższy

ty banki nie oferują stałej raty przez
cały okres spłaty, a jedynie przez kilka pierwszych lat.

Pleśnie i grzyby są dość częstym zjawiskiem w
wielu domach. Ich obecność nie jest niczym niespotykanym w naszym warunkach klimatycznych, natomiast mogę stanowić spore zagrożenie dla naszego zdrowia. Głównym problemem są
unoszące się w pomieszczeniach, a niewidoczne
dla oka zarodniki. Warto zatem tematu nie bagatelizować.

Jak radzić sobie z grzybem i pleśnią?

- Klienci sami z siebie zaczynają pytać o stała stopę procentową.
Tylko takie kredyty dzisiaj też oferuję – mówi Fuzowski.

W 2020 roku Narodowy Bank
Polski ustalił stopy procentowe na
poziomie zaledwie 0,1 proc., a więc
najniższym w historii. Wszystko
spowodowane było pandemicznym
zastojem w gospodarce. Kredyty hipoteczne stały się wtedy tanie jak
nigdy wcześniej. Przełożyło się to
na wzrost zainteresowania hipotekami – zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej liczba udzielanych kredytów zaczęła gwałtownie
rosnąć na początku 2021 roku.
Od stycznia chętnych jest jednak wyraźnie mniej. Według BIK-u
mowa tu o spadku rzędu prawie 40
proc. w kwietniu względem tego samego miesiąca w roku ubiegłym.
Gwałtowna podwyżka stóp procentowych sprawiła, że coraz mniej
osób ma zdolność kredytową. Problem mają także ci, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie hipoteki w
ostatnich latach – ich rata w krótkim czasie wzrosła nawet o kilkaset
złotych.
- Zainteresowanie w Bełchatowie spadło o 70-80 proc. ze wzglę-

O szczegółowe dane na temat kredytów hipotecznych w naszym regionie zapytaliśmy PKO BP,
ale bank nie chciał nam ich przekazać. Jego przedstawiciele potwierdzają jednak, że taka tendencja wydu na wysoką cenę kredytu i wyso- stępuje.
kość raty w stosunku do dochodów
i oczekiwań klientów, a także brak
„Większość spłacanych krezdolności kredytowej. Czasy proce- dytów hipotecznych w PKO Bansowe w bankach na wydawanie de- ku Polskim to kredyty hipoteczne ze
cyzji kredytowych uległy skróce- zmiennym oprocentowaniem, jedniu do kilku dni ze względu na bar- nak w ostatnim czasie obserwudzo małą liczbę wniosków – mówi jemy zwiększone zainteresowanie
Jarosław Fuzowski z kancelarii Fin- kredytami ze stałą stopą procentodom zajmującej się kredytami hipo- wą (przez 5 lat) oraz zamianą oprotecznymi.
centowania kredytu hipotecznego
ze zmiennego na stałe (dot. klienJeśli mamy kredyt w wysoko- tów, którzy już posiadają kredyt ze
ści 300 tys. złotych na okres 20 lat, zmiennym oprocentowaniem)” – pito nasza rata wzrosła średnio o ok. sze w odpowiedzi Małgorzata Wit800 złotych – wynika z wyliczeń kowska z PKO BP.
Rzeczypospolitej. Dodatkowo o ile
Co przyniesie przyszłość? Wejeszcze w październiku ubiegłego
roku odsetki od hipoteki wynosiły dług Fuzowskiego jeśli w najbliżniecałą 1/3 wartości całego kredy- szym czasie nie uda się zmniejszyć
tu, tak obecnie jest to niemalże 300 inflacji, to stopy procentowe nadal
będą rosnąć. A na to jego zdaniem
tys. złotych.
się nie zanosi.
Nic zatem dziwnego, że klienci
- Stopy procentowe dalej będą
zwracają się ku hipotekom ze stałą
stopą oprocentowania. Choć może rosły ze względu na inflację, ale rząd
być ona w danej chwili wyższa niż w gasi pożar benzyną, stosując kolejprzypadku kredytu ze zmienną ratą, ne programy rozdawnicze powoduto gwarantuje większą stabilność jące dalszy wzrost inflacji – twierdzi
w dłuższej perspektywie. Nieste- Fuzowski. l

Zła cyrkulacja powietrza – to
właśnie ten problem leży u podstaw pojawienia się wykwitów na
ścianach domów i mieszkań. Rozwojowi tych organizmów pomagają ściany pokryte tapetami i farbami. Odpowiednie odgrzybianie jest
zatem konieczne, aby uchronić się
przed potencjalnymi problemami
zdrowotnymi.
Zanim złapiemy za pędzel
Warto wiedzieć, że nie można
tak po prostu nałożyć nowej warstwy farby na grzyby, czy pleśń,
aby zażegnać problem. Wbrew
obiegowej opinii, wcale nie trzeba
też skuwać tynku do gołej cegły.
Problemu grzyba na ścianie możemy się pozbyć poprzez miejscowe
zastosowanie odpowiednich preparatów grzybobójczych.

Przepis jest bardzo banalny. Nakładamy pierwszą warstwę preparatu i odczekujemy godzinę. Miejsce
powinno wyraźnie zblednąć. Później szorujemy daną powierzchnię,
by na końcu wymyć ścianę czystą
wodą. Dla pewności możemy ponownie potraktować miejsce środkiem grzybobójczym.
Ważna profilaktyka
W walce z grzybami możemy
użyć też specjalnych farb, zawierających środki biobójcze. Pamiętajmy,
że to tylko środki zapobiegawcze,
które nie eliminują głównego źródła problemu. Najlepszym środkiem
ochrony przed występowaniem pleśni i grzybów na ścianie jest właściwe wietrzenie mieszkania, by usunąć z pomieszczeń na zewnątrz wilgoć niezbędną do ich rozwoju. l
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Konflikt na Ukrainie spowodował drastyczny wzrost kosztów budowy dróg. W szybkim tempie rosną ceny materiałów, paliwa
i robocizny. Samorządy płacą nawet dwukrotnie więcej za inwestycje, a rozstrzygnięcia przetargów dużych inwestycji jak na
przykład obwodnica Bełchatowa, przekładane są bez końca…
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Inflacja i wojna na Ukrainie
to duży kłopot z budową dróg

MAMY POMYSŁ

ce firmy obawiają się poniesienia
zbyt wysokich kosztów niepewnej
sytuacji na rynku.
- Sytuacja międzynarodowa
wynikająca z wojny toczącej się
za naszą granicą doprowadziła

na Twój taras i balkon

OKNO-BUD
www.okno-bud.pl

okno-bud@okno-bud.pl

tel. 660 683 162

tuj i wybuduj - mówi Konrad Koc,
wójt gminy Bełchatów. - Przyznaję, że mieliśmy dylemat. Czy unieważnić przetarg i ogłaszać nowy,
ryzykując że nikt się nie zgłosi
albo cena jeszcze wzrośnie? Czy
też decydować się na przebudowę za tak wysoką cenę? Ostatecznie zdecydowaliśmy, że będziemy
Jak podkreślano we wnioskach drogę w Oleśniku budować - doprzesłanych do ZDW w Łodzi pod daje wójt.
koniec marca, rafinerie codziennie publikują nowe rosnące cenniInnym przykładem jest przeki asfaltu. Wskazywano też, że bebudowa drogi w Korczewie, rówtoniarnie i producenci prefabrykatów wstrzymują ofertowanie ma- nież w formule zaprojektuj i wyteriałów, ponieważ nie mogę za- buduj. W budżecie zabezpieczone
kontraktować cementu (proble- było na nią ok. 2,5 mln zł, po przemem jest nie tylko cena, ale jego targu okazało się, że koszt budobrak na rynku). Z kolei firmy pro- wy to ponad 4,7 mln zł.
dukujące bariery i oznakowanie
informowały o braku możliwości
- Rozumiem, że wykonawpozyskania stali do produkcji ele- cy muszą w ten sposób zabezpiementów.
czyć się przed wzrostem cen suFirmy startujące w przetargu rowców i usług, ale jeśli sytuacja
zwracały również uwagę, że mają się nie ustabilizuje, samorządy siłą
trudności z właściwym skalkulo- rzeczy będą musiały rezygnować z
waniem cen materiałów i usług części inwestycji - przyznaje Konniezbędnych do realizacji inwe- rad Koc.
stycji, a w związku z tym nie nie
mogą złożyć profesjonalnych
W związku z rekordowym
ofert. Dlatego wykonawcy planuwzrostem kosztów budów, wyjący wystartować w przetargu, zakonawcy inwestycji coraz częściej
wnioskowali o przesunięcie terminu składania ofert na później- chcą renegocjować finansowe waszy okres, aby mieli więcej czasu runki umowy. Tak było w przypadna odpowiedzialne skalkulowanie ku firmy, która remontuje ulicę
terminów i kosztów realizacji in- Kwiatową.
westycji.
- Wykonawca proponował
Szacowany koszt budowy 8 ki- zwiększenie kwoty za realizację
lometrów obwodnicy wschodniej
inwestycji uzasadniając to, m.in.
Bełchatowa to 124,8 mln zł z czewzrostem cen asfaltu, stali i pago rządowa dotacja to 62 mln zł.
Czy w związku z sytuacją na Ukra- liwa, co w jego przekonaniu bezinie może dojść do przesunięcia pośrednio wiąże się z konfliktem
terminu budowy? ZDW w Łodzi zbrojnym w Ukrainie - mówi Alekzapewnia, że nie ma takiego za- sandra Duda-Andrzejewska z bełgrożenia.
chatowskiego magistratu.
do momentu, w którym złożenie
rzetelnej oferty w postępowaniu
przetargowym stało się niemożliwe. Koszty wszystkich surowców
i walut wzrastają każdego dnia, a
wiele firm podwykonawczych dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert – napisała
jedna z firm.

Z trudną sytuacją, w której faktyczny koszt planowanych
inwestycji znacząco przerośnie
kosztorysy, muszą mierzyć się
też samorządy. Szczególnie dotyczy to inwestycji wieloletnich. Dosyć boleśnie przekonano się o tym
w gminie Bełchatów. Na przebudowę drogi w Oleśniku na odcinku
2,6 km, zabezpieczono w budżecie
ok. 3,5 mln zł.

Przypomnijmy, że według
podpisanej z miastem umowy,
wykonawca za przebudowę Kwiatowej otrzyma 5,5 mln zł. Okazuje
się, że przy obecnych cenach materiałów, według wykonawcy inwestycji, jest to kwota niewystarczająca. Jak na taką propozycję odpowiedział magistrat?

- Po przetargu okazało się, że
koszt tego zadania wyniesie ok. 10
mln zł, na dodatek zgłosiła się tylko jedna firma gotowa przebudować tę drogę w formule zaprojek-

- Miasto nie znalazło podstaw
do zmiany ustalonego wcześniej
wynagrodzenia i odmówiło aneksowania umowy - mówi Aleksandra Duda-Andrzejewska. l
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Wojna na Ukrainie, szalejąca
inflacja i rosną ceny paliwa spowodowały wzrost kosztów budowy dróg. Firmy startujące w przetargach coraz częściej obawiają
się strat po zawarciu kontraktów,
bo nie są pewne najbliższej przyszłości. Trudną sytuację na rynku
budowy dróg gołym okiem widać
również w regionie. Choć mamy
już połowę czerwca wciąż nie został wyłoniony wykonawca, który zbuduje obwodnicę wschodnią
Bełchatowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przetarg ogłosił
1 marca, a początkowo otwarcie
ofert zaplanowano na 4 kwietnia.
Termin przekładany był już czterokrotnie, a ostatnio postanowiono zrobić to po raz kolejny – najpytań od potencjalnych wykonawnowsza data to 20 czerwca.
ców oraz zmianami w przepisach
Marcin Nowicki, rzecznik ZDW dot. sankcji związanych z wojną na
w Łodzi, pytany o powód kolejnych Ukrainie i koniecznością wprowaprzesunięć, tłumaczył, że związa- dzenia ich do postępowania. Przene jest to z kwestiami formalnymi glądając dokumentację przetargoi przepisami, a także dużą ilością wą na jaw wychodzi, że startują-
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W życiu prawie każdego człowieka nadchodzi moment, kiedy zapragnie stworzyć swój zakątek zieleni. Czasem jest to duży
ogród, czasem niewielki przydomowy ogródek, a jeszcze innym razem musi wystarczyć balkon. Za każdym razem, kiedy chcemy urządzić swój własny ogród musimy zadać sobie pytanie: do czego jest on nam potrzebny? Inaczej go urządzimy z myślą
o własnych ekologicznych warzywach i owocach, inaczej, kiedy chcemy relaksować się podczas dbania o wymagające ciągłej pracy rośliny, a jeszcze inaczej, kiedy chcemy stworzyć miejsce nie wymagające wielu zabiegów, w którym odpoczniemy
z książką w ręku lub z przyjaciółmi przy grillu.

Aby ogród zachwycał cały rok!

Magazyn Budowlany 2022

W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy są mocno pochłonięci pracą i codzienną gonitwą, najlepszym rozwiązaniem dla wielu z nas są ogrody, które nie wymagają nadmiernej obsługi. Piękne efekty osiągnąć można stosując jako trzon ogrodu rośliny iglaste.
Ich niepodważalną zaletą jest to, że
są zimozielone, zdobią ogród przez
cały rok, są stosunkowo odporne na choroby i szkodniki, nie wymagają formowania i innych pracochłonnych zabiegów. Jednak aby
ogród był ciekawy o każdej porze
roku muszą pojawić się w nim też
rośliny liściaste np. magnolie, azalie, różaneczniki, pierisy, kiścienie,
klony palmowe, hortensje, lilaki, hibiskusy, powojniki, wiciokrzewy czy
berberysy. Niezbędne są też ozdobne bliny jak np. liliowce, funkie, piwonie, tawułki, żurawki, gaillardie,
jeżówki, rudbekie i wiele, wiele innych. Pamiętajmy, że ogrody urządzamy nie tylko dla siebie, ale także
dla ptaków i owadów zapylających,
dlatego nie możemy pominąć roślin
miododajnych.

Ramy ogrodu najlepiej wyznaczyć żywopłotem. Dzięki niemu nie
tylko odgrodzimy się od spojrzeń
sąsiadów, ale również od zimowych
wiatrów, dzięki czemu stworzymy
idealne warunki uprawy dla roślin
mniej odpornych w naszych warunkach klimatycznych, preferujących stanowiska osłonięte. Od wielu lat najlepszą, bezobsługową rośliną pozostaje żywotnik zachodni ‘Smaragd’. Alternatywą dla popu-

larnej thui może być świerk pospolity ‘Cupressina’ czy świerk kłujący
‘Iseli Fastigiate’. Myśląc o żywopłocie liściastym warto zwrócić uwagę na ligustry, pęcherznice, tawuły
szare, czy graby. Liściaste żywopłoty wymagają jednak cięcia przynajmniej 2 razy w sezonie.
Wybierając iglaki do ogrodu dobrze skupić się na ich cechach charakterystycznych i pokroju. W ogro-

Bełchatów, Ciepłownicza 11
biuro@k-stal.pl
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gotności gleby oraz nasłonecznienia stanowiska. Rośliny należy dobrać tak, aby o każdej porze roku w
ogrodzie działo się coś fascynującego: od kwitnienia wiosennych bylin (floksy szydlaste, żagwiny, skalnice), pierisów, różaneczników, magnolii, poprzez kwitnienie późniejszych bylin (np. gaillardie, gaury,
szałwie omszone, perowskie, kocimiętki), azali japońskiej i wielkokwiatowej, poprzez czerwone i żółte przyrosty oraz kolorowe szyszki iglaków, następnie poprzez kwitnienie letnich bylin (jeżówki, rudbekie, krwawniki, kłosowce, jarzmianki, barbule) i roślin jednorocznych, letnie kwitnienie hortensji i hibiskusów oraz jesiennych bylin (astry, dzielżany, zawilce), do jesiennych przebarwień liści klonów
i berberysów oraz żółtych wybarwień igieł sosen. Jeśli chcemy, aby
rabaty wyglądały lekko i zwiewnie
musimy wybrać odpowiednie odmiany traw (miskantów, rozplenic,
Wybierając rośliny musimy trzcinników, turzyc, kostrzew, konwziąć pod uwagę ich docelowe wy- walników, kortaderii, czyli traw pamiary, preferencje co do pH i wil- mapsowych).
dzie nie może zabraknąć form kulistych, jak np. sosna hakowata ‘Titus’ ani stożkowych jak np. świerk
pospolity ‘Tompa’. Nie może zabraknąć też odmian, które zachwycą czerwonym wiosennym przyrostem jak np. świerk pospolity ‘Rydal’, złotym wiosennym przyrostem jak np.: świerk biały ‘Dendrofarma Gold’, czy świerk kłujący ‘Białobok’, oraz zimowym żółtym wybarwieniem igieł, jak sosna
kosodrzewina ‘Winter Gold’. Każdy zwróci też uwagę na czerwone
szyszki odmiany świerka pospolitego ‘Wild Starwberry’, czy świerka kłującego ‘Hermann Naue’. Jeśli mamy odpowiednio dużo miejsca możemy pozwolić sobie na soliter, czyli wyjątkową roślinę rosnącą pojedynczo, skupiającą spojrzenia odwiedzających nasz ogród. Soliterem może być np. cyprysik nutkajski ‘Gloria Polonica’, czy magnolia ‘Satisfaction’.

tel. 44 635 33 99

ELEMENTY JEZDNE
DO BRAM

RYGLE, ZASUWY
KLAMKI

STAL KONSTRUKCYJNA | DOCINAMY BLACHY NA WYMIAR

Ograniczony metraż pokoju może być kłopotliwy podczas jego urządzania. Projektanci mają jednak pewne sprawdzone sposoby, aby niewielkie pomieszczenie stało się funkcjonalną i ciekawie wyglądającą przestrzenią. Oto kilka z nich.
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Te triki pomogą urządzić małe pomieszczenie
Pełnowymiarowe łóżko
w małym pokoju
Wstawienie łóżka z materacem jest często niemożliwe w małej
przestrzeni. Zazwyczaj korzystamy
wtedy z rozkładanej kanapy, która
jednak nie zawsze zapewni nam relaksujący sen. Poza tym dobrej jakości materac ma kluczowy wpływ na
zdrowie kręgosłupa. Z rewelacyjnym
rozwiązaniem przychodzą producenci półkotapczanów. Pomysł znany, bardzo popularny i sprawdzony
w krajach zachodnich od wielu lat, od
niedawna dostępny też u nas.
Rozłożony mebel przyjmuje formę łóżka z materacem i półkami w
miejscu zagłówka, na których możemy pokusić się o aranżację dekoracji.
Po złożeniu zmienia się w regał, dyskretnie skrywając miejsce do spania.
Meble tego typu dostępne są w różnych kolorach i wielkościach, więc z
pewnością będą pasować do wielu
lokali. Wyposażone są w energooszczędne oświetlenie, gniazdka elektryczne, pasy spinające pościel oraz
pneumatyczny mechanizm.

ci mechanizm otwierania. Nawet rozjaśniają mieszkanie, sprawiagdy nie zostanie on domknięty po- jąc, że odbieramy je jako dużo barprawnie, mebel sam się nie rozłoży. dziej przestronne. Dodatkowo, jeśli
meble, ściany i dodatki będą w zbliżonych do siebie kolorach, również
Jasne kolory-kolejny
sprawi to, że pokój optycznie wyda
trik projektantów
Chcąc optycznie powiększyć się większy.
pomieszczenie, warto urządzić je w
jasnych kolorach. Biele, beże szaCoś dla fanów
rości, te barwy są często stosociemnej kolorystyki
To, że jasne kolory są wręcz
Co ważne dla rodziców, takie wane przez projektantów, zwłasztapczany mają bezpieczny dla dzie- cza w małych pokojach. Pięknie stworzone dla małych pomiesz-

Oświetlenie kluczem
do sukcesu
Podobnie jak w przypadku jasnych kolorów, które powiększają optycznie pomieszczenie, dobre
doświetlenie również pozwoli nam
sprawić, że pokój, który urządzamy, stanie się bardziej przestrzenny. Najlepiej, jeśli przemyślimy to
jeszcze na etapie budowy i zaplanujemy w pomieszczeniu duże
okna, które pozwolą na wpuszczenie światła dziennego. Jeśli jednak
nie możemy skorzystać z tej opcji,
warto pomyśleć o dobrym oświetleniu. Najlepiej sprawdzą się kinkiety i lampy wiszące. Te stojące
nie będą najlepszym wyborem, poczeń, nie oznacza to jednak, że mu- nieważ zajmą dodatkowe miejsce,
simy ograniczać się tylko i wyłącz- którego i tak nie mamy za wiele.
nie do bieli. Są osoby, które źle czują się w pomieszczeniach urządzoAranżacja takiej przestrzeni
nych w jasnych barwach i zdecydo- nie należy do najłatwiejszych. Wywanie wolałby zachować mroczniejmaga kreatywności i zastosowaszą kolorystkę w swoich wnętrzach.
Tutaj idealnie sprawdzą się duże lu- nia innowacyjnych pomysłów, postra, które również są trikiem wyko- zwalających zagospodarować każrzystywanym przez projektantów i dy metr przestrzeni. Zastosowanie
świetnie powiększają optycznie na- tych kilku porad z pewnością uławet małe pomieszczenia.
twi to zadanie. l

www.meble-ociepek.pl

Bełchatów, ul. Lipowa 99 tel. 44 633 22 10

Idealny pomysł na aranżację
przestrzeni o mniejszych metrażach!
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Rodzaje pomp głębinowych
moc silnika jest zainstalowana. W
takim przypadku maksymalna ilość
pompowanej wody nie przekracza 80 litrów na minutę. W rzeczywistości nie jest to dużo. Klasyczna pompa hydroforowa wirnikowa
jest w stanie w tym samym czasie
pompować kilka razy więcej wodu.

Dla wielu osób zabezpieczenie posesji okalającej
dom lub budynek letniskowy ma ogromne znaczenie. Chodzi nie tylko o odpowiednie zabezpieczenie drzew czy roślin, ale także o właściwe zabezpieczenie ogrodzenia na czas jesienno-zimowy.

Jak zabezpieczyć metalowe
ogrodzenie na zimę?

Na co zwracać uwagę
kupując pompę głębinową?
Pytanie może wydawać się proste, ale w rzeczywistości takie nie
jest. Każdy, kto choć raz miał kupować pompę głębinową, może to
potwierdzić.
Pompa głębinowa
do pompowania wody
zanieczyszczonej piaskiem
Nie jest niczym niespotykanym, że nawet w studiach głębinowych będzie znajdować się woda
zanieczyszczona piaskiem. Ziarenka piasku stanowią śmiertelne zagrożenie dla klasycznej pompy, mogąc spowodować jej zatarcie. Aby
do tego nie doszło, zaleca się tzw.
pompy antypiaskowe. Są one wykonane ze specjalnych rodzajów
materiałów, odpornych na działanie ziarenek piasku. Wykonane z
nich powłoki na wewnętrznych elementach pompy idealnie ją zabezpieczają, znacząco przedłużając życie takiego urządzenia. Pompa antypiaskowa może być stosowana w

wewnętrznych instalacjach wodociągowych w domach jednorodzinnych oraz na potrzeby gospodarstw
zarówno domowych, jak i rolnych.
Wydajność pompy śrubowej
i jej przeznaczenie
Pompy hydroforowe mogą
również być wykonane w technologii śrubowej ślimakowej. Element ten zastępuje klasyczny wirnik i eliminując różnorodne problemy z wałem silnika. Pompy śrubowe mają wiele zalet — jest bardzo
wytrzymała, ma prostą budowę i
minimalistyczny wygląd. Jeśli natomiast chodzi o wydajność czerpania
wody, to niestety hydro vacuum nie
może pochwalić się spektakularnymi wynikami. Zależnie od tego, jaka

• Chłodzenie silnika — powietrzem czy wodą? Od tego zależy
maksymalny czas pracy pompy.
• Moc silnika — bardzo ważny
parametr przekładający się na
wartość ciśnienia cieczy transportowanej rurociągiem tłocznym.
• Zastosowanie — różne pompy
mogą mieć różne przeznaczenie: od małej gastronomii, przez
stosowanie w gospodarstwach
domowych, aż po bezawaryjną pracę w zakładach przemysłowych.

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ
I GALANTERII BUDOWLANEJ
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TEL. 603 565 647

impregnaty do kostki
i chemia budowlana
tarcze, młotki, miary
rekawice i inne
,

kostka brukowa
•
płyty tarasowe
ogrodzenia betonowe
•
obrzeza przemysłowe i dekoracyjne
odwodnienia kanalizacyjne i rury PCV
cement, piach i kruszywa dekoracyjne
.

•
•
•
•
•
•

UL. PIŁSUDSKIEGO 94, 97-400 BEŁCHATÓW

METALMIX

KOST-JACK@WP.PL

do pomalowania metalowego ogrodzenia wokół domu, należy pamiętać o tym, aby farba ta nadawała
się do użycia na zewnątrz Dodatkowo powinna to być farba odpowiednio odporna na wilgoć oraz zmienność warunków atmosferycznych.
Ponadto, należy zwracać uwagę na
rodzaj metalu, który chcemy pokryć farbą, Przykładowo nie wszystkie farby nadają się do malowania
ogrodzeń metalowych z elementaOdpowiednie
pokrycie
po- mi materiałów drewnopochodnych.
wierzchni metalu dobrym środkiem
Proces samego przygotowywaochronnym, pozwoli nam jak najlepiej
zadbać o nasze ogrodzenie czy bramę nia obiektów metalowych do malowjazdową. Co ważne im lepiej dobra- wania także powinien być starannie
ny preparat do metalu, tym rzadziej przygotowany. Przed pomalowatrzeba powtarzać czynność malowa- niem obiekt powinien być starannie
oczyszczony i dopiero pomalowany
nia farbą do metalu.
wybraną przez nas farbą.
Farba do metalu - poznaj
Farba podkładowa
farby metali żelaznych
a farby antykorozyjne
Chcąc pomalować coś z metaFarby podkładowe to często farlu nie możemy użyć zwykłej farby. Z
całą pewnością należy wykorzystać by antykorozyjne. Jednak należy to
do tego taki specjalistyczny produkt zawsze dokładnie sprawdzać. Najjak farba do metalu. Na rynku znaj- lepiej kupić farbę do metalu, która
dziemy szereg tego rodzaju produk- jednocześnie jest farbą podkładotów. Aby wybrać ten właściwy pre- wą i farbą pokrywającą o właściwoparat należy uwzględnić jego właści- ściach antykorozyjnych.
wości, rodzaj materiału, jakie chcemy
Do metalu z powodzeniem mopokryć oraz jego umiejscowienie. Nie
żemy wykorzysta nie tylko farbę do
wszystkie farby do metalu nadają się
malowania metalu, ale także emado przedmiotów znajdujących się na
lię do metalu czy farbę w sprayu do
otwartej przestrzeni.
metalu.
Chcąc zabezpieczyć nasze ogrodzenie przed zimą, szukajmy farb
do metali żelaznych, które zapewnią maksymalną ochronę na zimowy
czas. Jak wiadomo farby antykorozyjne chronią metalowe powierzchnie
przed korozją. Jednak niektóre składniki farby ulegają z biegiem lat procesowi utleniania, dlatego co jakiś czas
musimy ponawiać malowanie przedmiotów wykonanych z metalu.

Na co zwracać uwagę
w przypadku farb zewnętrznych?
Wybór farb do metalu jest bardzo szeroki, jednak poszukując farby

Bełchatów, ul. Czapliniecka 71

tel. 512 393 634, 507 761 826

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ BALUSTRADY KUTE
OGRODZENIA AUTOMATYKA DO BRAM BRAMY GARAŻOWE
Ogrodzenia na miarę Twoich potrzeb!
metalmix1@vp.pl

www.metalmix1.pl
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Oddział
Oddział w
w Bełchatowie
Bełchatowie

SPRAWDŹ
SPRAWDŹ ATRAKCYJNE
ATRAKCYJNE WARUNKI
WARUNKI NASZEGO
NASZEGO KREDYTU
KREDYTU HIPOTECZNEGO
HIPOTECZNEGO

•
•
•
•
•
•

długi okres kredytowania do 30 lat
indywidualne podejście do każdego klienta
szybka ścieżka decyzji kredytowej
możliwość spłaty części lub całości kredytu przed terminem
jasne i proste procedury
spłata kredytu w miesięcznych ratach równych lub malejących

ul.
14
ul. Piłsudskiego
Piłsudskiego 14
97-400
97-400 Bełchatów
Bełchatów
tel.
60
tel. 44
44 635
635 72
72 60
Oddział
Oddział w
w Zelowie
Zelowie

ul.
ul. Kościuszki
Kościuszki 44
44
97-425
Zelów
97-425 Zelów
tel.
tel. 44
44 635
635 72
72 78
78

belchatow@lodzkibs.pl
belchatow@lodzkisb.pl

pon.
pon. -- pt.:
pt.: 8:00
8:00 -- 15:45
15:45

Oblicz swoją
ratękredytu
kredytui sprawdź
i sprawdźzdolność
zdolnośćkredytową
kredytowąna
nawww.lodzkibs.pl
www.lodzkibs.pl
swoj ratę
Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie grzewcze, wykorzystujące energię cieplną zawartą w naturalnych pokładach gruntu, wody lub powietrza, zastępujące np. kocioł zasypowy. Zasada działania jest podobna jak w przypadku lodówki, ale zamiast
chłodzić- grzeje. Najważniejszymi elementami pompy ciepła są: parownik, sprężarka, skraplacz i zawór rozprężny. Oddawanie
lub pobieranie energii jest efektem zmiany stanu skupienia czynnika chłodzącego, za którego pośrednictwem przekazywane
jest ciepło.

Poznaj zalety i wady pomp ciepła

Pompa ciepła. Zalety
Do najważniejszych zalet pomp ciepła
należą:
• bezobsługowość;
• energooszczędność — niski
pobór energii elektrycznej;
• technologia przyszłości — ekologiczna i przyjazna środowisku;
• niskie koszty eksploatacji;
• w połączeniu z fotowoltaiką
zyskujemy niezależność
energetyczną i cieplną;
• długa żywotność urządzeń;
• możliwość zastosowania w budowanych i istniejących budynkach;
• wzrost wartości nieruchomości
wyposażonej w pompę ciepła;
• możliwość chłodzenia
pomieszczeń latem;
• możliwość uzyskania
dofinansowania na zakup.

Rozwiązanie takie, jak powietrzna pompa ciepła nie wymaga specjalnych zezwoleń na budowę, a rynkowa wartość nieruchomości wyposażonej w pompę ciepła wzrasta. Również dlatego, że oprócz funkcji ogrzewania, pompa ciepła w okresie letnim
z powodzeniem zastąpi nam klimatyzację, przynosząc ulgę w upalne dni.

ją na dużą wygodę korzystania z tego
rozwiązania, ponieważ sterowanie
i dbanie o komfort cieplny domowników nie przysparza żadnych trudności. Istotną oszczędność niesie ze
sobą brak konieczności budowania
kotłowni i komina. Nie musimy też
martwić się o magazynowanie opału
i sprzątanie.

Energooszczędność to również
mocna strona tego rozwiązania. Jest
Z całą pewnością dużą zaletą jest to ekologiczne źródło ciepła, pozybezobsługowość pompy ciepła. Opi- skujące nawet 75% zapotrzebowania
nie użytkowników, często wskazu- na energię z otoczenia. Niewielka ilość

energii elektrycznej potrzebna jest jedynie do prawidłowej pracy sprężarki.
Dodatkowo, łącząc pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną, dajemy swój
wkład w ochronę środowiska, a jednocześnie zyskujemy niezależność
energetyczną, Podwyżki cen energii elektrycznej przestają być dla nas
istotne. Niski eksploatacyjny koszt
pompy ciepła w zestawieniu z możliwościami uzyskania dofinansowania
z programu “Czyste Powietrze” czynią
z tego rozwiązania atrakcyjną technologię w porównaniu do tradycyjnych
metod ogrzewania budynków.

Wady pomp ciepła
Przeciwnicy pomp ciepła często
zwracają uwagę na cenę jako główną wadę pompy ciepła. Rzeczywiście
decyzja o montażu takiego rozwiązaniu łączy się ze sporym jednostkowym wydatkiem, ale trzeba to potraktować jako inwestycję w przyszłość,
która może przynieść duże oszczędności. Poza ceną, częstymi argumentami wskazującymi na wadę pompy
ciepła są:
• wymóg wypełnienia obowiązków
wynikających z ustawy F-gazowej
w przypadku powietrznej pompy ciepła typu SPLIT- rejestracja
urządzenia, wykonywanie obowiązkowych kontroli szczelności;
• konieczność optymalnego doboru pompy ciepła do potrzeb cieplnych budynku. W przypadku błęd-

nego wyboru mogą pojawić się
problemy z uzyskaniem komfortu
cieplnego oraz zbyt dużym poborem energii elektrycznej;
• hałas- niektóre osoby, wrażliwe
na odgłosy pracujących tego typu
urządzeń mogą odczuwać lekki
dyskomfort. Nowoczesne pompy
są jednak projektowane tak, aby
hałas był znikomy.
Pompa ciepła zamiast węgla
Biorąc pod uwagę wspomniane
zalety i wady, widać, że tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. Pompy ciepła, mimo początkowego wkładu finansowego, stają się coraz bardziej popularne i świetnie zastępują tradycyjne rozwiązania grzewcze,
wykorzystujące węgiel czy gaz, a przy
tym są świetną inwestycją w przyszłość pozwalającą zaoszczędzić na
rachunkach za prąd. Nieoceniony pozostaje za to wkład w ochronę środowiska wszystkich, którzy zdecydują się na użytkowanie pompy ciepła w
swoim domu.
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W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost popularności pomp
ciepła jako samodzielnego urządzenia do ogrzewania budynków i ciepłej
wody użytkowej.
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Rok 2022 nie pozostawia złudzeń, iż powinniśmy się przyzwyczaić do dynamicznych zmian. Wojna na Ukrainie, rosnące raty
kredytów, inﬂacja, a przecież dopiero wróciliśmy do normalności po pandemii.

Jak się wybudować i nie zwariować?
Podstawą do optymalizacji budżetu na
budowę jest korzystanie z 8% stawki VAT
na usługi wykonane z materiałem. To aż
15% oszczędności w porównaniu do budowy systemem gospodarczym. Dzięki współpracy z dekarzami z Everest Dachy można
od razu zamówić konstrukcję, pokrycie oraz
montaż.

Czy warto więc spełniać marzenia
o własnym domu?
Odpowiedź jest prosta - warto! Nazywam
się Łukasz Olejnik, prowadzę firmę “Dom bez
komina” i przedstawię Państwu mój punkt
widzenia i pomogę w zaplanowaniu budowy.

cja wymaga indywidualnego podejścia. Każdy budynek da się zoptymalizować nie tracąc
na jakości. Mamy ogromny wybór materiałów
i technologii, które potrafią różnić się ceną o
kilkadziesiąt procent, ale często przepłacamy zwracając uwagę na pozorne korzyści.
W doborze technologii i materiałów pomoże
nam sprawdzony architekt i kierownik budowy. Jest to najważniejsza po inwestorze osoba na budowie. Przy realizacji naszych projektów korzystamy z usług firmy ProHouse Bartłomiej Dębski. Kiedy mamy już projekt wymarzonego domu i oczekujemy na pozytywną decyzję pozwolenia na budowę możemy
zająć się rezerwacją terminów i materiałów.

Reklama

Od 2020 roku realizujemy kilkanaście
projektów budowlanych rocznie. Budujemy
domy, obiekty usługowe, hale i inne budowle w technologii szkieletowej. Technologia ta
wyróżnia się szybkością i precyzją. Nasza firma dodatkowo daje gwarancję niezmienności
ceny od podpisania umowy, aż do odbioru budynku, co byłoby niemożliwe gdyby nie grono sprawdzonych i godnych zaufania hurtowni i wykonawców. Tylko dzięki dobrej współPierwszym punktem na naszej liście popracy z poszczególnymi ekipami i niezawod- winno być zamówienie okien i pokrycia daności dostaw jesteśmy w stanie w 4 miesią- chowego, ze względu na problemy z dostępce budować domy do stanu deweloperskiego. nością surowców oraz dynamicznymi zmianami cen. W tym celu polecamy odwiedzić
Wydaje się, że dzięki dostępowi do inter- hurtownię pokryć dachowych Diament. Kanetu i czasopism budowlanych uda nam się rolina Bartczak jest najlepszym specjalistą
zaplanować naszą inwestycję od a do z, lecz od pokryć dachowych w regionie. Na miejscu
każdy, kto kiedykolwiek wybudował dom wie, wybiorą Państwo jeden z kilkudziesięciu wzoże jest to prawie niemożliwe. Każda inwesty- rów.

W sprawie stolarki okiennej i drzwiowej
warto udać się do firmy Okna i D-ach!. Na
miejscu otrzymają Państwo kompleksową
obsługę w zakresie stolarki aluminiowej i PVC.
Z czystym sumieniem można polecić tą firmę
ze względu na jakość produktów oraz przede
wszystkim montaż, który wyróżnia się na lokalnym rynku.

Pokryć Ci
Pokryć
Pokryć
Ci Ci
DACH?
DACH?
DACH?

780 090 645
Gdy mamy już projekty fundamentów oraz
przyłączy należy zarezerwować termin z wykonawcą robót ziemnych. Model-Trans Sylwester Wieteska wykonuje wszystkie prace
ziemne, których będą Państwo potrzebować.
Wykop fundamentów, przyłącza wodne, kanalizacja, przydomowa oczyszczalnia lub szambo, dowóz piachu, betonu, ziemi - to wszystko znajdziecie pod jednym numerem telefon.
Jeśli budujemy w technologii tradycyjnej
potrzebujemy jeszcze murarzy i po kilku miesiącach jesteśmy już na etapie stanu surowego zamkniętego. Co dalej? Firma Gawo Electric pomoże nam fachowo ogarnąć temat instalacji elektrycznej w naszym domu. Firma
prowadzona przez Wojciecha Grzejda posiada
ogromne doświadczenie w wykonywaniu in-

ul. Sadowa 2
stalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych. Poprowadzi was przez wszelakie aspekty instalacji elektrycznych od początku do końca.
Niezbędną kwestią jest również instalacja
wod-kan. Paweł Burasiewicz kompleksowo
wykona instalację wodną, kanalizacyjną oraz
grzewczą. Pomoże również w wyborze pompy
ciepła. Powyższy przepis na szybką i bezproblemową budowę domu do stanu deweloperskiego opiera się na naszym doświadczeniu i
współpracy z wieloma ekipami, które poradziły sobie z wysoko postawioną poprzeczką. Jeśli nie chcą Państwo martwić się poszczególnymi etapami, zachęcamy do skorzystania z
naszych usług. Kompleksowo zajmiemy się
budową waszych marzeń.

GAWO
GAWOElectric
Electric
Nowoczesne
Nowoczesneinstalacje
instalacjedladlaTwojego
Twojegodomu
domu

Bełchatów, Zdzieszulice Górne 7 | tel. 500 068 527
Usługi i instalacje hydrauliczne pompy ciepła, rekuperacja
Paweł Burasiewicz | tel. 506115287

Od połowy kwietnia można składać wnioski w czwartym naborze do programu „Mój Prąd”. Możliwe dzięki niemu jest uzyskanie nawet do 20 tys. złotych dofinansowania na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynami ciepła i energii.
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Dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku
Program „Mój Prąd” wystartował w 2018 roku. Jego celem było
zwiększenie produkcji energii elektrycznej z przydomowych instalacji
fotowoltaicznych.

tu. Jak wylicza NFOŚiGW, łącznie
otrzymać można nawet do 20,5
tys. złotych dofinansowania.
Niższe dotacje przysługują tym,
którzy korzystali już w przeszłości
z programu „Mój Prąd” - za panele fotowoltaiczną otrzymają oni do
2 tys. złotych zwrotu. Nie dotyczy
to jednak dodatkowych elementów służących do magazynowania
energii, na które przysługiwać będzie takie samo dofinansowanie,
jak w przypadku korzystania z programu po raz pierwszy.

Ubiegłoroczna edycja programu cieszyła się niezwykle dużą popularnością, a środki przeznaczone na ten cel wyczerpały się już
6 października. W tym roku nacisk postawiono na kwestię autokonsumpcji prądu wytworzonego
Nowy system rozliczeń,
przez prosumentów. Dlatego doczyli net-billing
finansowanie otrzymać można nie
Do 1 kwietnia tego roku prosutylko na same panele, ale także na
menci
mogli korzystać z net-metekomponenty służące do magazyringu,
szerzej
znanego jako system
nowania energii.
opustów. Polegał on na tym, że za
Z programu mogą skorzystać każdą kilowatogodzinę nadwyżki
zarówno osoby, które dopiero pla- oddanej do sieci mogli oni pobrać
nują zamontować instalację foto- 0,7-0,8 kWh (zależnie od zainstawoltaiczną, jak i ci, którzy pozyska- lowanej mocy).
li już dotacje w przeszłości. WarunRosnąca liczba instalacji fotokiem jest jednak przejście na nowy
woltaicznych
sprawiła jednak, że
system rozliczeń z dostawcą elektryczności, czyli tzw. net-billing. operatorzy zaczęli mieć problemy
Dotychczasowi prosumenci będą z lokalnymi przeciążeniami sieci,
natomiast mogli korzystać z obec- szczególnie w miesiącach letnich.
nego systemu opustów jeszcze Wprowadzony w tym roku net-bilprzez 15 lat.
ling ma zachęcić do magazynowa-

nia i wykorzystywania energii na
własne potrzeby.
Na czym zatem polega nowy
system? Wyprodukowaną nadwyżkę prosument sprzedaje operatorowi sieci po aktualnych cenach
rynkowych. Kiedy natomiast panele będą mniej wydajne, to kupuje
od niego brakujący prąd. Obecnie
trwa okres przejściowy, który zakończy się 1 lipca. Potem do końca czerwca 2024 roku rozliczenia
oparte będą o ceny miesięczne, a
później – ceny godzinowe.
Jak duże dofinansowanie
można uzyskać?

Jak skorzystać z programu?
W tej edycji programu nabór
wniosków odbywa się wyłącznie elektronicznie. Można je składać od 15 kwietnia do 22 grudnia,
o ile środki nie wyczerpią się wcześniej. Tegoroczny budżet ma wyJeśli inwestycja dotyczy tylko nieść 350 mln złotych.
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, to
Do wniosku należy dołączyć
kwota dotacji wyniesie maksymal- faktury za zakupione urządzenia.
nie 4 tys. złotych. W ramach pro- Dodatkowo operator sieci dystrygramu można jednak ubiegać się o bucyjnej musi wydać potwierdzedofinansowanie na dodatkowe elenie przejścia na net-billing i zamenty, które pozwolą na efektywświadczenie o przyłączeniu instaniejsze wykorzystywanie energii
lacji do sieci energetycznej. W przyna własne potrzeby.
padku zakupu magazynu energii
W takiej sytuacji kwota dota- lub systemu HEMS konieczne też
cji na instalację wzrośnie do 5 tys. będzie dołączenie protokołu odzłotych. Za magazyn ciepła do- bioru prac lub oświadczenia o sastać będzie można do 5 tys. zło- modzielnym montażu. Nie możtych, a za magazyn energii – do 7,5 na też zapomnieć o potwierdzeniu
tys. System zarządzania energią to pełnomocnictwa, jeśli w taki sponatomiast do 3 tys. złotych zwro- sób składamy ten wniosek. l

Mielczarskiego 10, Bełchatów

Zabezpiecz się
przed rosnącymi
cenami prądu!
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- Przy obecnych cenach energii elektrycznej czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę waha się od 9
do 10 lat. W przypadku ich wzrostu
okres ten może się skrócić nawet
do 6 lat. A musimy mieć na uwadze, że żywotność instalacji to 25
lat. Inwestycja zatem na pewno się
nam opłaci – mówi Szymon Woźniakowski z firmy Elion zajmującej
się instalacjami fotowoltaicznymi.
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Tegoroczne trendy wnętrzarskie zachwycają nieszablonowym podejściem do najbardziej lubianych i znanych stylów. Na salonach pojawia się odświeżone wydanie aranżacji japandii, minimalizm zyskuje industrialny charakter, a klasyka nabiera bardziej
wyrafinowanego charakteru. Jak w tym wszystkim prezentują się schody? Zobacz galerię zdjęć i daj się zainspirować.

Jakie schody wpisują się w trendy roku 2022?
Po drugie – schody
w stylu minimalistycznym
Zrównoważone podejście do
aranżacji wnętrz wpływa także na
popularyzację stylu minimalistycznego. W tym roku zyskuje on jednak
wyraźne, industrialne akcepty wyrażone surowym materiałem, monokolorystyką oraz prostą, geometryczną formą.

W tym roku jeszcze bardziej niż
wcześniej liczy się zrównoważone podejście do kwestii aranżacyjnych. Najbardziej trendy jest to, co trwałe i ponadczasowe, a nie to, co jest wykładnią chwilowej mody.
– Tegoroczne projekty modeli
schodów to połączenie nowatorskich
form konstrukcyjnych z nowoczesnym designem. To rozwiązania, które
wraz z upływem lat nie pozostaną w
tyle, ale wręcz przeciwnie, będą dopasowywały się do wciąż ewoluujących
trendów aranżacyjnych – mówi Andrzej Zbąski, ekspert z Rintal Polska.
Po pierwsze – schody
w stylu japandii
Współczesne wnętrza są pełne
komfortowych i funkcjonalnych rozwiązań. Nawet nieszablonowe rozwiązania cechuje nie tylko design, ale

i wygoda. Świetnym przykładem jest niem może być nowoczesna, szklana
japandii, który w 2022 roku zyskuje balustrada, oplatająca schody niczym
jeszcze większy kunszt.
wstęga. To z jednej strony skandynawska neutralność wyrażona ograWe wnętrzu japandii sprawdzą niczoną paletą barw, a z drugiej wysię schody wykonane z naturalne- razista forma charakterystyczna dla
go drewna dębowego. Ich dopełnie- orientalnej Japonii.

Kostka Brukowa
Ogrodzenia
-

BAS-BUD
CENTRUM SPRZEDAŻY

PŁYTY TARASOWE  BLOCZKI BETONOWE
KRUSZYWA DEKORACYJNE  TARCZE DO CIĘCIA
CEMENT, ZAPRAWY  OGRODZENIA BETONOWE
PĘDZLE, WAŁKI, FOLIE  GŁADZIE, KLEJE
SILIKONY, PIANKI  IMPREGNATY I CZYŚCIKI  RURY PCV
ODWODNIENIA KANALIZACYJNE  ART. METALOWE

W schodach w stylu loftowym liczy się szerokie wykorzystanie metalu. To ten materiał, w połączeniu z
ciemnymi barwami, wyznacza unikatowy charakter całej konstrukcji. Stopnie, zwykle drewniane, stanowią jedynie tło stalowej balustrady, która może
W schodach utrzymanych w mi- mieć prosty lub bardziej skomplikowanimalistycznej aranżacji liczy się nie- ny kształt.
skomplikowane podejście do efektu wizualnego. Każdy detal jest tu
Po piąte – schody
misternie zaprojektowany tak, aby
w stylu nowoczesnym
spotęgować wrażenie lekkości konW 2022 roku styl nowoczesny
strukcji. Oszczędna w formie, me- przyjmuje nowe oblicze. To z jednej
talowa balustrada utrzymana w od- strony minimalizm wyrażony skromcieniach szarości, połączona z bie- ną paletą barw, a z drugiej industrialonymi, drewnianymi stopniami to lizm podkreślony wykorzystaniem eleświetne rozwiązanie do tego typu mentów metalowych.
wnętrza.
Schody w stylu nowoczesnym to
Po trzecie – schody
jasne, monochromatyczne barwy, w
w stylu modern classic
tym przede wszystkim biel oraz natuModern classic to kolejny trend, ralny odcień drewna. Stylizacja jest raktóry w 2022 roku przeżywa swój czej chłodna i bazuje na prostych, georenesans. Ten gustowny mariaż tra- metrycznych formach. Zaletą takich
dycji z nutą nowoczesności, idealnie schodów jest ich przestrzenny charakpasuje do współczesnych, klasycz- ter, którego celem jest optyczne ponych wnętrz.
większenie i rozświetlenie wnętrza.

Bełchatów
ul. Pabianicka 72
(siedziba PGM)

tel. 661

- 937 - 265

SCHODY

Schody w wydaniu modern classic
to projekt czerpiący inspirację z tradycyjnych rozwiązań. W tej aranżacji dąży
się do podkreślania naturalnego drewna, ale utrzymanego w jasnych barwach, a nie jak wcześniejszych latach
– nawiązujących do vintage. To także finezyjność form poprzez zastosowanie charakterystycznych detali i dekorów, takich jak na przykład elementy kute.

2022 rok we wnętrzach będzie
przybierać różne oblicza, niemniej
dominować będzie jeden, wspólny mianownik. To bardziej odpowiedzialne i zrównoważone podejście do kwestii projektowych. - Dziś
w domach i mieszkaniach nie ma już
miejsca na sztuczne imitacje i niskiej jakości materiały. Wszystko to,
co się w nich znajduje, jest bowiem
wynikiem racjonalnego, ponadczasowego myślenia, a nie pochodPo czwarte – schody
ną tego, co jest modne wyłącznie
w stylu loftowym
przez chwilę – podsumowuje AnW nowoczesnym lofcie znajdzie- drzej Zbąski.
my wyrafinowane rozwiązania, podkreślające chłodny charakter aranżowanej przestrzeni. Wszystkie elementy techniczne, które zwykle staramy

BALUSTRADY
PARAPETY

NOWOCZESNY
Magazyn Budowlany 2022

się ukryć (jak na przykład rury czy belki konstrukcyjne), tu są na pierwszym
planie.

DESIGN

I KLASYCZNE
DREWNO

BUDAR
usługi budowlane

8 -17
Mzurki 32A, Wola Krzyszt. | Pn. - Pt. 9
tel. 512 220 767 | e-mail: biuro@best-wood.net
00

00

wylewki posadzki
tynki gipsowe izolacje pianą

607 378 288

Salon to często wizytówka domu i mieszkania. Zarówno wtedy, gdy pełni jedynie funkcję pokoju dziennego, jak i w sytuacji, w
której musimy w nim wygospodarować miejsce do spania, wspólnych posiłków czy pracy. To tam spędzamy najwięcej czasu w
ciągu dnia i tam przyjmujemy gości. Dlatego zależy nam na tym, aby była to przestrzeń wyjątkowa – piękna, funkcjonalna, bezpieczna. Skuteczną ochronę przed słońcem oraz poczucie prywatności skutecznie zapewnimy montując w oknach, np. nowoczesne żaluzje drewniane, które w połączeniu z innymi elementami aranżacji, dadzą także świetny efekt dekoracyjny. W galerii
zdjęć proponujemy połączenie drewna z kamieniem.
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Drewno i kamień to mocne trendy
piej podkreśla nawiązania do natury i co ociepla wizualnie każde wnętrze, czyli o zieleni i kwiatach, ciętych lub doniczkowych.

Nie ulega wątpliwości – w urządzaniu wnętrz wciąż dominują trendy nawiązujące do natury. Wszystko co kojarzy się nam z przyrodą,
żywiołami, wywołuje pozytywne
konotacje. Jednocześnie wiele osób
gustuje w bardzo nowoczesnych
rozwiązaniach. Swoje wnętrza chce
urządzać w nawiązaniu do stylów
glamour czy minimalistycznego,
który wykorzystuje połączenia różnych materiałów, faktur i struktur.
W te konwencje doskonale wpisuje się połączenie drewna i kamienia.
Aranżacja salonu, którą przedstawiamy w galerii to przede
wszystkim duża przestrzeń, w której drewno bardzo dobrze współgra właśnie z kamieniem. Elementy
wyposażenia wnętrza równoważą
się, dzięki czemu efekt wizualny jest
spektakularny, a przestrzeń bardzo funkcjonalna. We wnętrzu dominują duże okna, które niewątpliwe są źródłem naturalnego światła.
W wielu momentach dnia stanowi to zaletę, ale komfort możliwości sterowania natężeniem światła słonecznego bez konieczności
podnoszenia żaluzji jest bez dwóch
zdań bardzo pożądany. Dlatego doskonałym rozwiązaniem są nowoczesne żaluzje drewniane, które pełnią swoją funkcję bardzo precyzyjnie. W prezentowanym wnętrzu widzimy lamele w kolorze białym, o szerokości 70 mm. Doskonale wypełniają one przeszkloną przestrzeń okienną, ale nie przytłacza-

ją. Możemy ustawiać je pod dowolnym kątem nachylenia, samodzielnie sterując ilością wpuszczanego
do pomieszczenia światła, co doskonale widać na zdjęciach salonu.
O efekt wizualny dbają także detale
wykończeniowe nowoczesnych żaluzji drewnianych. Maskownica rynny górnej oraz rynna dolna żaluzji,
które są wykonane z drewna, a także dobrane w kontrastującym kolorze drabinki tekstylne stanowią idealne wykończenie produktu. W całym salonie mamy podłogę z drewnianych paneli, co podkreśla estetykę i spójność wnętrza.

we wnętrzu. Szara kanapa i szafka
rtv, a także szklany stolik, wypełniają subtelnie wnętrze i pozwalają zachować w nim harmonię. Nie
możemy zapominać także o bardzo
ważnym uzupełnieniu całej stylizacji wnętrza, którą są dodatki. Nowoczesna lampa sufitowa, świeczniki,
wazony, zegarki – wszystko w kolorze srebra, które współgra zarówno
z drewnem, jak i z kamieniem. Nie
zapominajmy także o tym, co najle-

Nowoczesne żaluzje drewniane
Nowoczesne żaluzje drewniane są obecnie jednym z najchętniej
wybieranych rozwiązań w aranżacji
okien. Dlaczego tak jest? Są przede
wszystkim modne, a przy tym bardzo praktyczne i uniwersalne. Bez
problemu dopasujemy je do wielu stylów. Zawdzięczamy to bogatej kolorystyce proponowanych w
ofercie Anwis rozwiązań, wysokiej
jakość ich wykonania oraz funkcjonalności. Drewniane osłony okienne występują w różnych rozmiarach lamel: 25 mm – które najlepiej
sprawdzą się w przypadku małych
okien, 50 i 70 mm – doskonałe do
dużych przeszklonych powierzchni, takich jak drzwi tarasowe. W zależności od preferowanego rozwiązania, nowoczesne żaluzje drewniane mogą być montowane w świetle
szyby, do ściany lub do sufitu. Waż-

nym ich elementem jest także drabinka, która może być praktycznie
niewidoczna w wersji sznurkowej
lub stanowić dodatkową ozdobę, w
formie tekstylnej taśmy. Na ostateczny wygląd żaluzji drewnianych
mają wpływ także wykończenia:
pokrętło, obciążnik sznurka czy maskownica rynny górnej. Co ważne,
te osłony okienne możemy zamontować zarówno w wersji z ręcznym
mechanizmem sterowania, jak i
elektrycznym. Jest to bardzo ważne
dla posiadaczy dużych okien, którym ciężar lamel może powodować
dyskomfort ręcznego podnoszenia
i opuszczania. Jak widzimy, możliwości ich konfiguracji jest naprawdę
sporo, dlatego warto rozważyć to
rozwiązanie i poszukać najlepiej pasujących do naszego wnętrza żaluzji
drewnianych, w odcieniu i wzorach,
które skomponowała sama natura.

Pomiędzy oknami znalazł swoje miejsce piękny kominek, wykończony dwoma odcieniami kamienia
– jasnym i ciemnym, które idealnie
komponują się z podłogą, lamelami,
a także – meblami znajdującymi się

TARTAK W.L.G.
DREWNO

KOMINKOWE I OPAŁOWE
BRYKIET, PELLET
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Nowy Swiat 4B
510 572 361
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Prysznic to wygodne rozwiązanie, które zda egzamin w niemal w każdej łazience, niezależnie od jej metrażu. Oferta kabin
prysznicowych jest jednak na tyle szeroka, że dobór tego najlepszego modelu może okazać się niemałym wyzwaniem. Jaki
prysznic wybrać i czym się kierować przy zakupie, by aranżacja była zarówno funkcjonalna, jak i stylowa?

Jak dobrać kabinę prysznicową do łazienki?
Mała łazienka z prysznicem –
jaką kabinę wybrać?
Z reguły najwięcej trudności
przysparza dobór prysznica do małej łazienki. Trudno się temu dziwić – niewielki metraż zwykle stawia pewne ograniczenia w zakresie
aranżacji przestrzeni. Kabina prysznicowa, która sprawdzi się w takim
pomieszczeniu, musi mieć zatem
starannie dopasowane wymiary i
odpowiednią konstrukcję. W przeciwnym razie korzystanie z prysznica będzie niekomfortowe lub może
on wizualnie przytłaczać wnętrze.
Jaki prysznic do małej łazienki najlepiej więc wybrać? Wbrew
pozorom możliwości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest niezwykle popularny od kilku sezonów
prysznic typu walk in. Od standardowej kabiny odróżnia go przede
wszystkim zazwyczaj brak tradycyjnego brodzika oraz ścianek. Odpływ wody jest zamontowany najczęściej bezpośrednio w posadzce,
natomiast od reszty pomieszczenia
natrysk jest oddzielony za pomocą przezroczystej, szklanej ścianki.
Dzięki takiej budowie kabiny, nawet
mała łazienka w bloku z prysznicem

okrągłym lub kwadratowym. Pierwsze z wymienionych to najczęściej
modele narożne, choć i drugie z nich
zazwyczaj stawia się w rogu pomieszczenia.

sprawia wrażenie większej i bardziej ści miejsca niezbędnej do otwierania
przestronnej.
drzwi kabiny.
Należy mieć tylko na uwadze, że
tego typu kabina co do zasady jest
pozbawiona drzwi, co nie wszystkim
może odpowiadać. Planując projekt
łazienki, można więc nieco zmodyfikować jej konstrukcję, wykorzystując w tym celu drzwi i ścianki prysznicowe. Za ich pomocą można stworzyć w pełni zabudowaną, ale wciąż
cechującą się lekkością kabinę, nie
tracąc na przestronności wnętrza. W
takiej sytuacji należy jednak pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilo-

Jaki prysznic do małej łazienki?
Kabina z brodzikiem
W wielu małych łazienkach dobrym rozwiązaniem będzie także
prysznic z brodzikiem. Na rynku nie
brakuje modeli o stosunkowo niewielkich wymiarach, które można z
powodzeniem włączyć do aranżacji nawet małego wnętrza. Na jaki
prysznic do łazienki o małym metrażu najlepiej się zdecydować? W takim przypadku sprawdzą się przede
wszystkim kabiny z brodzikiem pół-

SALON
PŁYTEK
ceramicznych i gresowych

Ważne jest jednak nie tylko
to, jaki wybrać prysznic. Dobierając kabinę do małej łazienki, zwróćmy uwagę między innymi na sposób otwierania się drzwi. By nie zabierać cennej przestrzeni, warto postawić na drzwi prysznicowe przesuwne. Dobrym rozwiązaniem może
być też kabina z drzwiami składającymi się do wewnątrz. We wnętrzach o niewielkiej powierzchni najmniej praktyczne zwykle okazują się
natryski z drzwiami otwieranymi na
zewnątrz – w takiej sytuacji należy
mieć pewność, że ograniczony metraż nie utrudni wchodzenia ani wychodzenia spod prysznica.

W takim przypadku nie musimy oczywiście ograniczać się wyłącznie do natrysku. Duża łazienka
z wanną i prysznicem to marzenie
wielu osób, a większa powierzchnia
sprzyja jego realizacji. W zależności
od układu pomieszczenia i faktycznego metrażu, możemy zdecydować się na tradycyjną wannę montowaną wzdłuż ściany, wannę narożną lub niezwykle w ostatnim czasie popularną wannę wolnostojącą. By całość prezentowała się harDuża łazienka z wanną
monijnie warto, by zarówno batei prysznicem? Czemu nie!
ria prysznicowa, jak i wannowa były
W najbardziej komfortowym poutrzymane w tym samym stylu.
łożeniu prawdopodobnie znajdują
się osoby, dysponujące większą powierzchnią – duża łazienka z prysznicem uchodzi za stosunkowo łatwą w aranżacji. Do pomieszczenia

Riviera white
mat 60x60

ul. Wojska Polskiego 147A
tel. 731 216 186
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OGRODY

trawniki z rolki lub siewu

systemy automatycznego nawadniania
EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW  SZAMBA BETONOWE
MONTAŻ KOMPLEKSOWY

535 448 610

biuro.aquagarden@op.pl

o sporym metrażu doskonale nadają się wszystkie wymienione wcześniej rodzaje kabin – a zatem prysznic typu walk in, z brodzikiem półokrągłym czy narożnym. Właściciele sporych łazienek mogą ponadto
wziąć pod uwagę prysznic z brodzikiem prostokątnym, które zapewniają większą przestrzeń kąpielową
niż jego kwadratowe odpowiedniki.

Wykwity na ścianach, odpadający tynk i kruszenie się murów - to tylko niektóre problemy, które mogą stać się następstwem
zawilgoconych ścian i fundamentów. Aby uniknąć tego typu problemów stosuje się poziomą hydroizolację umieszczoną w fundamentach. Niestety, w przypadku starszych budynków owa izolacja często jest w nienajlepszym stanie, przez co nie jest w
stanie efektywnie pełnić swojej funkcji. W takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie osuszania, np. poprzez podcinanie fundamentów.
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Podcinanie fundamentów jako metoda osuszania budynków
Znaczenie hydroizolacji
dla suchych murów
W murach znajdują się mikrokanaliki, które mogą stać się przewodami pozwalającymi na migrację
wody. Kapilarne podciąganie wód
gruntowych sprawia, że fundamenty oraz wyższe kondygnacje wilgotnieją. Zawilgocenie murów wiąże się
z widocznym pogorszeniem się stanu budynku. Degeneracja murów
nie tylko nieestetycznie wygląda,
ale również znacząco obniża jakość
mieszkania w takim budynku.
Zadaniem hydroizolacji, którą
umieszcza się w fundamentach budynku, jest zapobieganie kapilarnemu podciąganiu wody, a co za tym
idzie, ochrona murów przed wilgocią. Niestety, jeżeli na wczesnych
etapach budowy nie zadba się o zamontowanie takiej izolacji, to z biegiem lat mury z pewnością ulegną
zawilgoceniu. Ponadto stare izolacje
niskiej jakości z czasem często przestają działać efektywnie. Na szczęście istnieją metody pozwalające
na skuteczne osuszanie budynków.

Jedną z nich jest osuszanie poprzez materiału wykonano fundamenty,
podcinanie fundamentów.
które zamierzamy ciąć. Jest to bardzo istotne ze względu na konieczPodcinanie fundamentów i kolejne ność dobrania odpowiednich naetapy osuszania budynków
rzędzi. Piły łańcuchowe przeznaPodejmując decyzję o osusze- czone są do cięcia fundamentów
niu budynku z wykorzystaniem wykonanych z mniej twardych mapodcinania fundamentów, należy teriałów. Natomiast piły z liną diapamiętać o kilku kwestiach. Pierw- mentową dedykowane są do praszą z nich jest określenie, z jakiego cy z twardymi materiałami, takimi

jak np. beton. Diamenty zatopione w widii są niezwykle wytrzymałe, dzięki czemu bez problemu poradzą sobie z wytarciem każdego
materiału. Zawdzięczają to przede
wszystkim swojej niezwykłej twardości.

budynku, to pierwszym krokiem, zanim przystąpimy do jakichkolwiek
prac, jest sprawdzenie, czy w miejscach, w których zamierzamy ciąć
nie znajdują się np. kable lub inne
przeszkody. Sam proces podcinania
fundamentów ma na celu ponowne
zaizolowanie budynku, tak, by problem związany z wilgocią został rozwiązany i nie powracał. Osuszanie
ścian taką metodą jest bardzo skuteczne i pozwala na uzyskanie trwałych efektów. Warto to podkreślić,
że hydroizolacja to trwałe zabezpieczenie, dzięki któremu problem z zawilgoconymi murami nie będzie powracał. Po podcięciu fundamentów,
w powstałej szczelinie montuje się
wodoszczelną płytę, którą następnie przymocowuje się za pomocą
klinów. Na koniec szczelinę zamyka
się poprzez wypełnienie jej zaprawą
cementową.

Jeśli zaś chodzi o samo podcinanie fundamentów, w celu osuszenia

Usługi remontowo-budowlane
Świadczymy usługi
w zakresie:
• elektryki,
• hydrauliki,
• prac remontowobudowlanych.

KOSZTORYS INWESTORSKI

KARMEX
PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Drzwi
tarasowe HST

ul. Piłsudskiego 17
tel. 44 632 25 01

stworzone dla przestrzeni

Łask

W W W . O K N O P L A S T. C O M . P L / S W I A T

Bełchatów

ul. Kolejowa 6
tel. 43 675 22 12
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Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!
Tel.: 515 099 535 / e-mail: remonty@pgmbelchatow.com
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Jest wiele aspektów, które należy brać pod uwagę przy wyborze blachodachówki. Cena zwykle idzie w parze z wyglądem trwałością, czy właściwościami funkcjonalnymi. Nie jest to jednak reguła. Warto zatem mieć podstawową orientację, aby rozpoznać dobry jakościowy produkt, który będzie nam służył długie lata. Przedstawiamy kilka porad, które pozwolą wybrać dobrą
blachodachówkę

Jak wybrać dobrą blachodachówkę?
Kupując blachodachówkę, bierzemy pod uwagę przeróżne czynniki takie jak: cena blachodachówki, jej estetyczny wygląd, trwałość rozwiązania czy właściwości funkcjonalne. Jak
rozpoznać wysokiej jakości produkt,
który posłuży nam na lata? Który rodzaj blachodachówki powinniśmy
wybrać? Podpowiadamy.Czytaj dalej
Podstawowa, to dobry materiał
Rodzaj zastosowanego stalowego rdzenia przesądza o jakości blachodachówki. Na trwałość materiału
składają się takie parametry materiału jak twardość, sprężystość oraz
wytrzymałość, a także waga produktu. Równie ważna jest grubość blachy (rdzenia), która według obowiązujących norm powinna wynosić co
najmniej 0,5 mm. Razem parametry
te decydują o trwałości i szczelności
pokrycia – dlatego tak ważnym jest,
aby materiał pochodził od renomowanego producenta, ponieważ tylko to gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z naszymi oczekiwaniami.
Estetyka i odpowiednie
zabezpieczenie
Blachodachówka należy do najbardziej estetycznych pokryć dacho-

niu co najmniej 9-12°, przy czym stają
się one oczywistym wyborem przy nachyleniu przekraczającym 13°.

wych, ponieważ występuje w niemal całej gamie kolorów i modnych
kształtów. Kiedy wybierzemy już odpowiadający nam wizualnie model,
warto zwrócić uwagę, jakimi powłokami ochronno-dekoracyjnymi jest
pokryta blachodachówka lub inne
metalowe pokrycie dachowe. Im lepsza powłoka, tym jest większa odporność na warunki atmosferyczne i korozję. Grubość i skład powłoki przesądzają o trwałości produktu. Przed zakupem blachy ważne jest
zapoznanie się z warunkami gwarancji udzielanymi przez producenta.

Spadzistość
Jaka blachodachówka na twój dach
sprawdzi się najlepiej? Kąt nachylenia dachu to punkt wyjścia dla wszelkich rozważań o wyborze konkretnego rozwiązania dla naszego pokrycia
dachowego. W przypadku dachu płaskiego bądź lekko spadzistego, o nachyleniu poniżej 3° właściwym wyborem będzie blacha płaska. Dla dachów
o nieco większym nachyleniu (od ok.
5 do ok. 13°) właściwszym wyborem
będzie blacha trapezowa. Tradycyjne blachodachówki montuje się z kolei na dachach spadzistych, o nachyle-

www.twojdach.net
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DACHY
KOMPLEKSOWO
ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne
FOTOWOLTAIKA

zuje się większą niż blacha z arkusza
odpornością na naprężenia występujące w połaci, co przełoży się na nieco rzadsze uszkodzenia mechaniczne,
Kształt dachu
a w przypadku ich wystąpienia – reKształt dachu przekłada się na ła- mont pojedynczych elementów będzie
twość montażu pokrycia. Dachy pro- znacznie łatwiejszy. Mimo to, dopaste – pozbawione facjat i lukarn, jedsowywanie modułów na miejscu wiąno- lub dwuspadowe charakteryzuje
że się z większą produkcją odpadów –
łatwość krycia i w ich przypadku dobrych wyborem może być blachoda- część produktu nieuchronnie zmarnuchówka cięta na wymiar. Arkusze są je się nam podczas montażu.
precyzyjnie przycinane, co pozwala
Wysokość przetłoczenia
oszczędzić materiał i gwarantuje dużą
Podczas zakupu blachodachówki
prostotę ułożenia. Jeśli jednak dach
jest skomplikowany, ze znaczną licz- szczególną uwagę powinniśmy zwróbą zagięć (jak. np. dachy przyczółko- cić na profil przetłoczenia, którym bęwe i mansardowe), wybór blachy w ar- dzie charakteryzować się blachodakuszu może skutkować koniecznością chówka. Pokrycia dachowe o wysokich
docinania produktu na miejscu budo- i licznych przetłoczeniach są sztywwy. W takim wypadku dużo lepszym niejsze od tych o niższej fali, wygląwyborem okażą się blachodachów- dają także bardzo plastycznie. Paraki modułowe. Na potrzeby tego roz- metr ten wyrażany jest w milimetrach,
wiązania jedyna informacja konieczmoże przyjmować dowolne kształna dla projektanta pokrycia dachowety i rozmiary i jest kluczowy pod kągo to powierzchnia dachu. Transport
na miejsce budowy staje się znacznie tem tego, jak pokrycie dachowe będzie
prostszy – materiał na średniej wiel- odprowadzać nadmiar wody i śniegu;
kości dach zmieści się już na jednej eu- wpływa także na szczelność pokrycia.
Należy jednak pamiętać, że arkusze o
ropalecie.
głębokim profilu przetłoczenia mają
Oprócz oczywistych zalet, bla- mniejszą szerokość krycia – co skutchodachówka modułowa charaktery- kuje wyższą ceną rozwiązania. l

www.ocieplenianatryskowe.pl

dachów
poddaszy użytkowych
budynków inwentarskich

PIANY

PUR

WYPOŻYCZALNIA

MASZYN budowlane ogrodowe


8%VAT
montaz

Bełchatów, ul. Czapliniecka 51
tel. 44 633 44 55, 606 312 900

Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 28
tel. 44 648 50 50, 606 312 900

Warto sprawdzić meble rattanowe do Twojego ogrodu na sezon 2022. Meble ogrodowe na taras lub balkon to dobry wybór na
nadchodzący sezon. Jak rozpoznać dobry rattan?
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Meble rattanowe na taras i balkon
nowicie pod wpływem temperatury staje się niezwykle plastyczna. Z
tego powodu można z niej tworzyć
rozmaite kształty i ich plecionka z
tego powodu wygląda tak imponująco. Gdy rattan zastyga tworzy
spójną i silną konstrukcje, dlatego
rattanowe meble są tak wytrzymałe. Bez problemu można wrzucić je
na przykład na balkon bez obaw, że
zostaną zniszczone przez nieprzychylną pogodę.

Nadchodzą ciepłe dni więc powolutku już wszyscy zaczynamy myśleć jak urządzić swój taras czy balkon.
Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych rodzajów dodatków, jednak
na szczególną uwagę zasługują meble rattanowe. Ich ogromną zaletą jest
to, że są przede wszystkim ekologiczne oraz wykonane z naturalnych materiałów. Sam rattan jest także budulcem bardzo wytrzymałym i odpornym
na nacisk. Prawdopodobnie z tego powodu meble z rattanu stały się tak popularne na całym świecie jak i również
w Polsce.
Co to jest rattan?
Zanim w ogóle zaczniemy mówić
o meblach warto wspomnieć czym w
ogóle jest naturalny rattan. Jest on
często mylony z wikliną choć już na
pierwszy rzut oka łatwo rozpoznać

różnice. Rattan cechuje się trochę innym kolorem i układem włókien. Jest
często jaśniejszy z naturalnej postaci. On sam pochodzi od rodziny palm
zwanej rotongowej, które rosną w
Azji. Jest to jedna z najszybciej rosnących drzew, dlatego ich używanie do robienia mebli jest ekologiczne. Jest on pnącą rośliną o innych nazwach takich jak trzcina indyjska lub
hiszpańska. Jest bardzo popularna w Indiach i Cejlonie. Przed ścięciem wygląda jak silne pnącze o długich gałęziach i ciekawych liściach.
Jego naturalność sprawia, że wykonane z niego meble upiększą każde
wnętrze.

Ostatnimi czasy bardzo popularnym
zamiennikiem stał się technorattan. Jest
to syntetyczna odmiana swojego naturalnego kuzyna, która w wyglądzie go
przypomina. Trzeba przyznać, że komplet mebli wykonany z tego sztucznego
zamiennika może cechować się większą
odpornością na warunki atmosferyczne. Niestety jest pewien mankament.
Mianowicie od razu na oko widać, który z mebli jest naturalny, a który tylko go
udaje. Niestety aranżacja z tego rodzaju przedmiotów może nie wyglądać tak
okazale.

Meble ogrodowe - jakie wybrać?
Jeśli szukasz czegoś do twojego ogrodu powinieneś pomyśleć o jakiś większych meblach na przykład huśtawkach rattanowych, które zawieszoRattan jego zalety
ne na przykład na drzewie dadzą fajTa roślina nie bez powodu stała ny klimat. Meble rattanowe do ogrodu
się najpopularniejszym budulcem powinny cechować się wytrzymałością.
mebli. Ma ona ciekawą cechę, mia- Dodatkowo jeśli masz zamiar zostawiać

je na zewnątrz na przykład podczas padania deszczu, to warto pomyśleć o ich
zabezpieczeniu. Pamiętaj, że naturalny
wygląd możemy utrzymać tylko i wyłącznie dzięki odpowiedniemu dbaniu o
swoje przedmioty.
Zalety i wady mebli
rattanowych
Czasem wybór mebli stanowi nie
lada wyzwanie, dlatego warto poznać
plusy i minusy obu rozwiązań. Jako zaletę technorattanu na początku należy

Oferta ważna
od 28.06 do 09.07.2022 r.

40,46/36,94

Ceny obowiązują w dniach
28.06 - 02.07.2022

499

1 kg

cena z kartą
cena
bez karty

599

1 kg

Pomidory malinowe

sprzedaż i transport
BETONY
ZAPRAWY
STABILIZACJE

uznać, że są bardziej odporne na zjawiska atmosferycznie. Ich jednoczesnym
minusem jest to, że z powodu sztuczności nie wyglądają tak dobrze i nasz zestaw ogrodowy niestety nie będzie się
tak bardzo podobał naszym gościom.
Przy produkcji tego typu mebli zanieczyszczamy środowisko naturalne.

899

1 szt.

Kiełbasa wieprzowa
250 g, dwa rodzaje
cena za 1 kg = 35,96

799

799

350 g
cena za 1 kg = 22,83

1 litr

1 szt.

Coulommiers

1 szt.

Lemoniada
cytrynowa

leclerc.pl
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Zdzieszulice Górne 44A
77 777 9916, 600 574 871

Bełchatów, ul. Kolejowa 6
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Zelów, Kolonia Kociszew 18
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tel. 44 634 34 55
tel. 513 009 336
tel. 511 596 770

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

WYROBÓW HUTNICZYCH
PRĘTY ZBROJENIOWE
PROFILE
BLACHY
KĄTOWNIKI
CEOWNIKI
AKCESORIA BRAMOWE
RURY i inne
Bełchatów,
ul. Piłsudskiego 58

FACHOWA OBSŁUGA,
CIĘCIE NA WYMIAR
SZYBKI I PROFESJONALNY
TRANSPORT
www.kristal-belchatow.pl

tel. 534 408 662 / 44 633 21 20

8%
VAT

www.mluksus.pl
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