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Jak dobrać system rynnowy do stylu i charakteru budynku?
Wybór między rynnami widocznymi a ukrytymi ma bezpośred-
ni związek ze stylem architektonicznym obiektu. Te pierwsze 
stosuje się w budownictwie o tradycyjnej formie, gdzie zwykle 
występuje okap, z kolei domeną tych drugich są obiekty nowo-
czesne lub w kreatywny sposób reinterpretujące tradycję.

Mianem okapu określamy 
dolną, poziomą płaszczyznę da-
chu odsuniętą od elewacji poza 
obrys domu. Element ten pełni 
wiele istotnych funkcji, np. chro-
ni elewację przed wodą deszczo-
wą czy tą pochodzącą z topnieją-
cego śniegu, ale też zabezpiecza 
górną część ściany zewnętrznej 
przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Istnienie 
okapu narzuca inwestorowi kon-
kretny sposób mocowania rynny 
– montuje się je pod okapem, po-
niżej linii będącej przedłużeniem 
linii dachu, aby nie było zagroże-
nia, że uszkodzi je osuwający się 
śnieg.

Okapowy najpopularniejszy
System rynnowy montowa-

ny pod okapem to wciąż najczę-
ściej stosowane w naszym kraju 
rozwiązanie. Jego popularność 
znajduje odzwierciedlenie w 
ogromnej liczbie dostępnych na 
rynku produktów.

- Klienci, którzy chcieli-
by zamontować odwodnienie 
pod okapem, mogą wybierać 
wśród różnych materiałów, z 
których został wykonany sys-
tem – stwierdza Magdalena 
Buryło, specjalista ds. promo-
cji firmy Galeco. - Obok najbar-
dziej tradycyjnych stalowych 
rynien i odpływów, są też takie 
ze stali ocynkowanej z warstwą 
organiczną, blachy o zawarto-
ści cynku na poziomie 99,9%, a 
także tworzywa sztucznego. Ko-
lejną kwestią jest kształt rynny. 

Oprócz rynien o przekroju pół-
okrągłym, dostępne są też te o 
przekroju kwadratowym. Wresz-
cie kolor, którego dobór ma nie-
bagatelne znaczenie dla estetyki 
bryły budynku. Do popularnych 
barw należą ciemny brąz, biały, 
czarny, jasnopopielaty, grafitowy 
czy czekoladowy brąz.

- Do takich realizacji firma 
Galeco już w 2012 roku opra-
cowała jako pierwsza system 
bezokapowy – podkreśla specja-
listka. - Chcąc go zastosować, 
należy pamiętać o tym już na 
etapie powstawania projektu, 
ponieważ rury spustowe prowa-
dzone są w warstwie ocieplenia 
budynku i docelowo zakrywane 
tynkiem. Rynna natomiast mon-
towana jest tuż pod krawędzią 
dachu i zakrywana maskownicą. 
W systemie wykorzystano trzy 
rodzaje materiałów: stal, PVC i 
ocynk.

Bezokapowy niewidoczny
Nowoczesna architektura 

wymaga nowoczesnych rozwią-

zań. We współczesnych projek-
tach (szczególnie tych o formie 
tzw. nowoczesnej stodoły) często 
nie ma okapu, a dach przechodzi 
płynnie w elewację. Jest to za-
bieg stosowany w budynkach o 
minimalistycznych bryłach, po-
zbawionych ozdobników, akcen-
tujących duże przeszklenia, w 
których szczególnie istotne jest 
wrażenie czystości i prostoty 
formy. Przy identycznych kolo-
rach pokrycia dachowego i ścian 
można uzyskać efekt monolitu, 
doskonale komponującego się z 
otoczeniem czy ogrodową ziele-
nią.

System bezokapowy daje 

możliwość estetycznego scho-
wania rur odpływowych pod ele-
wacją i dostosowania instalacji 
do formy oraz wyglądu zarówno 
fasady, jak i pokrycia dacho-
wego. System cechuje wysoka 
jakość i trwałość wynikająca z 
ograniczonej ekspozycji na trud-
ne warunki atmosferyczne, a 
także stosunkowa łatwość mon-
tażu.
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Minimalistyczne sypialnie nadal są mocno w trendach
Ma być świątynią relaksu i oazą spokoju. Miejscem, gdzie od-
poczniemy po długim dniu w pracy. Najnowsze trendy wnętrzar-
skie odwołują się do tej naczelnej roli każdej sypialni – ma być 
klimatycznie, przytulnie, ale i funkcjonalnie.

Trendy sypialniane w tym 
roku będą przede wszystkim na-
wiązywać do minimalizmu – mi-
nimum rzeczy oznacza tu więcej 
przestrzeni na relaks. A ten bę-
dzie w sypialni grał nadrzędną 
rolę. Idealnie więc sprawdzą się 
tutaj wszystkie inteligentne roz-
wiązania technologiczne, które 
sprawią, że sypialnia będzie nie 
tylko funkcjonalna, ale i nie-
zwykle intuicyjna. Po co ruszać 
się z łóżka, by zapalić światło, 
skoro aplikacja zrobi to za nas? 
Poznajcie rozwiązania, które na-
prawdę ułatwią Wam życie!

Minimalizm w kolorze
W tym roku minimalistycz-

ne sypialnie nadal będą mocno 
w trendach. Zmienia się jednak 
jeden ważny szczegół – jasne 
i pastelowe barwy zastąpią moc-
ne, zdecydowane i ciemniejsze 
kolory. Zamiast szarości, beży 
i bieli pojawią się gustowne gra-
naty i szmaragdowe zielenie. Dla 
lubiących odważne rozwiązania 
dobry wyborem będzie modny 
antracyt na ścianach współgra-
jący z drewnianymi dębowymi 
meblami. Drewno samo w so-
bie nadaje ciepła, dlatego by 
jeszcze wzmocnić ten efekt, de-
koratorzy wnętrz umieszczają 

w pomieszczeniach dodatkowy 
element – lamele. – Taka sy-
pialnia, zwłaszcza w ciemnych 
i zdecydowanych kolorach, wy-
maga stosownych dodatków, 
oczywiście w korespondującym 
minimalistycznym stylu. Dobrze 
wpasują się tu okucia jak zawia-
sy czy uchwyty w ciemniejszych 
barwach i o surowym wykończe-
niu – mówi Michał Kichler, ma-
nager ds. doradztwa techniczne-
go i szkoleń Häfele.

Oświetlenie jest kluczowe
Odpowiednie światło ma klu-

czowe znaczenie w sypialni. Zbyt 
zimna barwa nie sprzyja odpo-
czynkowi. Źle dobrane oświetle-
nie główne lub punktowe będzie 
utrudniało czytanie książek, 
a w efekcie doprowadzi do wady 
wzroku. Światło w sypialni jest 
tak samo ważne, jak komforto-
we i wygodne łóżko. Nowoczesne 
rozwiązania pozwalają obec-
nie dostosować temperaturę 
i barwę światła do nastroju. I to 
od jednego kliknięcia w smartfo-
nie. – Dzięki połączeniu techno-
logii Bluetooth Mesh z naszym 
systemem oświetlenia Loox 5, 
możemy dostosowywać zarów-
no natężenie jak i temperaturę 
światła, dosłownie nie wycho-

dząc z łóżka. System Bluetooth 
Mesh działa bowiem z poziomu 
aplikacji na smartfonie, tablecie 
czy też przy pomocy dedykowa-
nych przełączników ściennych 
lub pilota – mówi Michał Kichler 
i dodaje, że najbardziej pożąda-
ną temperaturą barwową świa-
tła w sypialni jest ta od 2700 do 
3000 Kelwinów. – Ta temperatu-
ra barwowa jest najbardziej zbli-
żona do ognia, dlatego też wpły-
wa pozytywnie na nasz nastrój 
i pozwala się zrelaksować.

Oświetlenie, którym może-
my sterować, można zaplanować 
jako system punktowy lub linio-
wy. Taśma LED idealnie spraw-
dzi się przy wezgłowiu łóżka, ale 
też i na cokole tuż nad podłogą 
– dając niezwykle klimatyczną, 
ale też i funkcjonalną poświatę. 
Dodatkowo możemy skorzystać 
z inteligentnego systemu światła 
z czujnikiem ruchu, czyli Loox 
Led 2028 – system wyczuwa ruch 
w ciemności i uruchamia deli-
katne oświetlenie, które rozjaśni 
nam drogę z sypialni do łazienki 
lub do przedpokoju.

Inteligentne meble
Standardowe sypialnie, 

zarówno w mieszkaniach jak 
i w domach, to te o powierzchni 
od 10 do 15 mkw. Warto tu zwró-
cić uwagę nie tylko na modne, 
ale i funkcjonalne rozwiązania. 
– Jednym z takich „sprytnych” 
meblowych gadżetów, które po-
trafią nam zaoszczędzić sporo 

miejsca, jest system Tavoletto, 
który pozwala jednym ruchem 
zmienić łóżko w obszerne biurko. 
W czasach home office i niewiel-
kich powierzchni sypialnianych, 
takie rozwiązanie jest bardzo 
pożądane – zwraca uwagę Mi-
chał Kichler. Miejsce w sypialni 
oszczędzi nam również system 
windy do telewizora, dzięki któ-
remu możemy wysunąć telewi-
zor z komody, gdy tylko mamy 
ochotę obejrzeć ulubiony serial.

Małe pomieszczenia sypial-
niane powiększymy, stosując trik 
z lustrami – wystarczy umieścić 
je na drzwiach garderoby. Całość 
będzie wyglądała jeszcze bar-
dziej efektownie i estetycznie, 
gdy zastosujemy w szafie garde-
roby drzwi przesuwne, które po 
zamknięciu są w jednej linii, na 
co pozwalają nam system Finet-
ta.

Ostatnim gadżetem, który 
przyda się z pewnością w sypial-
ni, to specjalna lampa na stolik 
nocny. Dlaczego specjalna? Bo 
wyprzedza potrzeby właściciela 
i pozwala mu spokojnie zasnąć, 
zamiast nerwowo szukać łado-
warki – system Loox Led 2034 to 
bowiem lampka z wbudowanym 
portem USB.

Inteligentne rozwiązania 
będą w nadchodzącym czasie 
coraz odważniej wkraczać do 
naszych sypialni – spełniają bo-
wiem jedną podstawową cechę 
– pozwalają na relaks z poziomu 
łóżka.

Źródło: PR Expert/ 
 budnet.pl



Twój informator branżowy

REKLAMA

REKLAMA



DODATEK BUDOWLANY 2022

Navy blue – granat w modnej odsłonie w pokoju nastolatka
Rodzice nastolatków wiedzą doskonale, jak ciężko spełnić 
oczekiwania młodzieży co do aranżacji ich wnętrza. Wydaje się, 
że największym wyzwaniem jest urządzanie pokoju dla młodego 
mężczyzny, który chciałby już poczuć się dorosło, ale zachowu-
jąc swoją nutę fantazji i zamiłowania do gadżetów. Wybór koloru 
– to kolejna bolączka. W końcu nie może być zbyt dziecinnie. 
Najlepiej też zrezygnować z przytulnych dodatków, takich jak 
poduszki, firany, zasłony, żeby było prosto, ale z klasą. Prezen-
tujemy aranżację pokoju dla nastolatka w industrialnym i bardzo 
minimalistycznym stylu, gdzie dużą rolę odgrywa kolor navy 
blue i szare rolety rzymskie.

Wszelkie odcienie niebieskie-
go i granatu na ogół podobają się 
chłopcom i mężczyznom w każ-
dym wieku. Ubrania w tych kolo-
rach zajmują dużą część męskiej 
garderoby. Dlatego też są bardzo 
bezpiecznym i lubianym rozwiąza-
niem stosowanym we wnętrzach. 
Jednym z najmodniejszych odcie-
ni ostatnich lat jest navy blue. Jak 
możemy go wykorzystać i z czym 
połączyć? Jakie triki wnętrzarskie 
zastosować w pokoju nastolatka?

• Mocny akcent na ścianie, 
czyli pomalowanie jednej strony 
pokoju na intensywny niebieski 
odcień. Wyróżni wnętrze, a także 
optycznie zmieni jego ułożenie.

• Narzuta na łóżko w kolorze 
navy blue – bardzo praktyczny do-
datek, który zaakceptuje z pew-
nością każdy młody mężczyzna. 
Będzie stanowić wspaniałe uzu-
pełnienie wnętrza.

• Kolor rolet rzymskich może 
odegrać w takim lekko industrial-
nym pomieszczeniu kluczową 
rolę. Odcienie w tej samej tonacji 
co ściany sprawdzą się idealnie. 
Może to być szary, może być także 
granatowy. Same rolety rzymskie 
ocieplą delikatnie wnętrze, ale 
bez nadania mu przytulnego cha-
rakteru.

• Świetnym akcentem w po-
kojach nastolatków jest wieszanie 
na ścianach ulubionych sprzętów 

i gadżetów. Rower, deskorolka, 
rolki, kask – dlaczego nie! Wystar-
czą odpowiednie zamocowanie, 
które wytrzyma ciężar i możemy 
cieszyć się nietypową aranża-
cją ściany w bardzo praktycznej 
formie. W końcu nie w każdym 
mieszkaniu czy w bloku, jest na 
tyle przestrzeni, aby swobodnie 
postawić i zabezpieczyć rower.

• Świetnym i bardzo męskim 
uzupełnieniem koloru navy blue 
są wszelkie odcienie szarości. Po-
łączenie tych barw na pewno za-
dowoli młodego mieszkańca. Bę-
dzie sprzyjało także wyciszeniu, 
odpoczynkowi i nauce.

• Nie możemy zapominać tak-
że o bardzo ważnym uzupełnie-
niu całej stylizacji wnętrza, którą 
jest oświetlenie. O to naturalne 
zadbają rolety rzymskie – regu-
lując ich wysokość możemy sa-
modzielnie manewrować ilością 
dostarczonego światła. Podobnie 
ważne będzie światło sztuczne 
a zarazem ozdoba pokoju – lam-
py. Sprawdzą się te geometryczne 
oraz takie, w których główną rolę 
odgrywa widoczna żarówka deko-
racyjna.

Rolety rzymskie
Rolety rzymskie są chęt-

nie wybieranym rozwiązaniem 
w aranżacji okien. Tę popular-
ność zawdzięczają swojej uni-

wersalności. Są modne, stylowe 
i eleganckie, a przy tym bardzo 
praktyczne. Możemy sterować 
nimi przy pomocy mechanizmu 
łańcuszkowego bądź elektrycznie. 
Mogą być instalowane do ściany 
lub do sufitu.  Dużą zaletą jest 
także system RVS – czyli montaż 
w świetle szyby, który zapewni 
swobodę w przesłanianiu wybra-
nej części okna. Rynny takiej ro-
lety można dowolnie przesuwać 
wzdłuż listwy przyszybowej (za 
pomocą uchwytów sterujących), 
uzyskując w oknie efektowne za-
kładki, które doskonale prezen-
tują się w pokojach dziennych, 
sypialniach i kuchniach. Rolety 
rzymskie Anwis, dzięki wykona-
niu z najnowszej kolekcji tkanin, 
są także ekologiczne, zawierają 
bowiem, m. in. włókna z recyklin-
gu. Dla wielbicieli przytulnych 
i ciepłych wnętrz doskonałe będą 
nowe materiały velvetowe oraz 
nowy model szycia – z fiszbinami 
umiejscowionymi z przodu lub 
z tyłu osłony.

Dla pragmatyków, ważną za-
letą będzie łatwy sposób czysz-
czenia rolet rzymskich, a dla 
wzrokowców – możliwość zakupu 
poduszek oraz zasłon w tej samej 
tkaninie.

Źródło: Commplace/ 
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Jaka elewacja będzie dobrze się prezentować w przypadku domu „kostki”?
Wybór elewacji dla domu ma duże znaczenie, wszak odpowied-
nio dobrana elewacja dodaje stylu, klasy, ale może też odmienić 
nawet nudą geometrię domu. Nie ma się co oszukiwać, że każda 
elewacja jest tak samo stylowa czy, że sprawi, iż dom nabierze 
charakteru. Dodatkowo musicie też pamiętać, że elewacja do-
mów typu „kostka” wymaga szczególnego przemyślenia, wszak 
te domu wizualnie prezentują się bardzo prosto. Oczywiście 
jeżeli cenicie minimalizm to wystarczy tylko jego powierzchnie 
wytynkować np. szarym tynkiem typu baranek, a następnie na-
malować białe pasy. Już estetyka będzie zdecydowanie lepsza. 
Ale możecie też za pomocą elewacji uzyskać efekt „wow”. Po-
znajcie więc pomysły na ciekawe elewacje dla domów „kostka”.

Domy „kostka”–  
kilka przydatnych  
informacji

Domy typu „kostki” były 
trendem lat 80-tych i 90-tych, bo 
dzięki nim można było uzyskać 
całkiem dużą przestrzeń użytko-
wą przy mniejszych nakładach. 
Potem do mody weszły domy 
z dużą ilością spadów, które 
rzeczywiście może prezentowa-
ły się lepiej, ale za to ich koszty 
budowy były znacznie wyższe. 
Obecnie znowu powraca się do 
minimalizmu i znowu wśród 
projektów dużym uznaniem cie-
szą się te przedstawiające domy 
„kostki”. Jeżeli więc chcecie, aby 
wyróżniały się one pod kątem de-
signu i prezentowały się napraw-
dę stylowo, to warto pomyśleć 
nad wykonaniem odpowiedniej 

elewacji, która sprawi, że dom 
będzie przyciągał uwagę, ale też 
zachwycał w każdym, nawet naj-
mniejszym centymetrze. Jedno-
cześnie dom w takich kształcie 
ma też dużą zaletę, a mianowicie 
możecie wybrać naprawdę ultra 
ciekawe elewacje i nie będą one 
wcale trudne w wykonaniu. Na-
sze pomysły dobrze sprawdzą 
się nie tylko na nowe budynki, 
ale też to zdecydowanie starsze. 
Zatem czas najwyższy przejść do 
konkretnych propozycji.

Top 1: elewacja z dibondu
Czasami elewacje są tak sty-

lowe, że trudno jest odwrócić od 
nich wzrok i jeżeli chcecie, aby 
i wasza taka była to ciekawym 
wyborem będzie dibond, czyli 
warto wykonać elewacją z płyt 
dibondowych. Ale zacznijmy 

od początku, czyli czym jest di-
bond i w czym tkwi jego sekret. 
Płyta kompozytowa dibondowa 
jest wykonana z dwóch warstw 
aluminium. Następnie zostają 
one połączone rdzeniem, któ-
ry wykonany jest z polietylenu. 
I tutaj duże znaczenie ma fakt, 
że jest to polietylen o niskiej gę-
stości. Dzięki temu wszystkie-
mu dibond wykazuje naprawdę 
dużą odporność mechaniczną, 
a także jest niezwykle trwały. 
Zmienne warunki atmosferycz-
ne w żadnym wypadku go nie 
uszkadzają, ale też nie zmniej-
szają trwałości. Do tego jeszcze 
musicie wiedzieć, że jest on od-
porny na mróz i promienie UV, 
pod których wpływem w żadnym 
wypadku nie płowieje. Zatem na-
prawdę warto się na niego zdecy-
dować. Kropką nad „i” jest fakt, 
że świetnie się prezentuje i moż-

na z niego wykonać naprawdę 
modną elewację. Oczywiście 
musimy jeszcze wspomnieć, że 
dibond dostępny jest w różnych 
kolorach. My polecamy Wam pły-
ty w kolorze szarym albo mato-
wej bieli. Gwarantujemy, że efekt 
przerośnie Wasze oczekiwania 
w każdym, nawet najmniejszym 
centymetrze. Elewacja nowocze-
snego domu będzie prezentować 
się tak samo dobrze, nawet po 
wielu latach.

Top 2: elewacja  
nowoczesnego domu  
w boniach

Jeżeli chcecie, aby elewacja 
Waszego domu prezentowała się 
klasycznie, stylowo, a przy tym 
nowocześnie, to mamy dla Was 
naprawdę ciekawą propozycję. 

Otóż polecamy Wam dom w bo-
niach. Jednak, aby efekt wizual-
ny był naprawdę świetny pole-
camy cały dom w boniach, a nie 
tylko elementy narożne. W ten 
prosty sposób zyskacie dizajn, 
ale też nutę glamour. Aby jeszcze 
go wzmocnić warto zdecydować 
się na bonie w kolorze białym, 
które mogą tworzyć efekt 3D. 
W takim przypadku warto wyko-
nać je w styropianie.

Top 3: cegła klinkierowa  
na elewacji

To nadal nie koniec możli-
wości, bo warto też wykorzy-
stać możliwości, jakie daje cegła 
klinkierowa. Jak wygląda każdy 
z Was wie. My polecamy Wam 
taką w kolorze szarym, ewen-
tualnie można zdecydować się 
na cegłę z rozbiórki, która doda 
całości jeszcze więcej unikalnego 
charakteru. W jednym i drugim 
przypadku możecie te materiały 
układać klasycznie, ale też wyko-
nać każdą ścianę w innym kolo-
rze cegły klinkierowej.

Każdy z naszych pomysłów 
jest wart uwagi. A wam, który 
szczególnie przypadł do gustu?

Źródło: Artykuł zewnętrzny/ 
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5 praktycznych wskazówek jak czyścić i pielęgnować blaty z konglomeratu
Konglomerat kwarcowy to materiał, który coraz częściej wybie-
ramy na blat kuchenny. Posiada podwyższoną odporność na 
plamy, zarysowania, jest wodoodporny, prosty w utrzymaniu 
czystości i cieszy się dobrą opinią użytkowników. Jak sprawić, 
aby służył nam przez długie lata i bez niespodzianek przetrwał 
kolejne, pełne krojenia, gotowania i pieczenia przygotowania do 
świąt? Oto 5 wskazówek, które sprawią, że nawet po świątecz-
nym gotowaniu blat nadal będzie wyglądał jak nowy!

Usuwaj plamy na bieżąco
Blat z konglomeratu kwar-

cowego jest wysoce odporny na 
plamy i bakterie. Niezależnie, 
czy pobrudzimy go czerwonym 
barszczem, pomidorowym so-
sem, winem czy sokiem z cy-
tryny, pozbędziemy się każdej 
z plam. Warto jednak usuwać je 
na bieżąco, ponieważ im dłużej 

plama znajduje się na blacie, tym 
trudniej będzie się jej pozbyć.

Używaj właściwych środków 
czyszczących

Do codziennej pielęgnacji 
blatów z konglomeratu kwar-
cowego wystarcza ciepła woda 
z mydłem lub płynem do mycia 

naczyń. Przydać może się także 
płyn do mycia szyb lub uniwer-
salny, kuchenny odtłuszczacz, 
szczególnie w przypadku trud-
nych do usunięcia plam. Nie 
używamy za to środków mocno 
kwaśnych, na przykład z kwa-
skiem cytrynowym czy zasado-
wych, ponieważ one nie służą 
kamieniom. Wybierajmy środki 
o odczynie obojętnym.

Uwaga na gorące
Jeśli chcesz postawić na blat 

gorące naczynie, blaszkę do pie-
czenia wyjętą z piekarnika czy 
garnek, który przed chwilą znaj-
dował się na kuchence gazowej, 
pamiętaj, że konglomerat kwar-
cowy jest odporny na tempera-
turę do 120 °C. Gorące naczynia 
o wyższej temperaturze powinny 
być stawiane na podkładkę. Co 
stanie się, jeśli o tym zapomnisz? 
Materiał jest odporny na ciepło, 
nie ulegnie więc roztopieniu, ale 
może pozostać na nim niechcia-
ne przebarwienie.

Pamiętaj o desce  
do krojenia

To prawda, że blaty z kon-
glomeratu kwarcowego posia-
dają wysoką odporność na za-
drapania, ale mimo wszystko, 
producenci nie zalecają krojenia 
nożem bezpośrednio na blacie. 

Krojenie może pozbawić blat 
połysku, a wielokrotny kontakt 
tego samego miejsca z ostrym 
przedmiotem może być przyczy-
ną porysowania płyty. Krojenie 
bezpośrednio na blacie może 
przyczynić się także do stępienia 
ostrzy noża.  Zawsze używaj de-
ski do krojenia, która zabezpie-
czy blat przed ostrzem i ciesz się 
materiałem przez długie lata.

Impregnuj, jeśli potrzeba
Blaty z konglomeratu kwar-

cowego dostępne są zwykle 
w paru rodzajach wykończenia. 
Do najbardziej popularnych na-
leży wykończenie w polerze. Ten 
rodzaj powierzchni jest najła-
twiejszy w utrzymaniu czysto-

ści i wymaga najmniej pracy. Co 
jednak, gdy posiadamy matowy 
blat? Musimy pamiętać o im-
pregnacji. Pierwsza powinna 
nastąpić tuż po montażu blatu 
w naszej kuchni, następną na-
leży powtórzyć za rok i powta-
rzać o tej samej porze. Impre-
gnację możemy przeprowadzić 
samodzielnie lub przy pomocy 
doświadczonego kamieniarza. 
Wybierając środek do impregna-
cji, zawsze sprawdzajmy listę 
preparatów polecanych przez 
producenta.
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Jak bawić się kolorami mebli i ścian w aranżacji wnętrz?
Wybór odpowiedniej kolorystyki do pomieszczenia ma zna-
czący wpływ nie tylko na jego wystrój, ale też funkcjonalność. 
Jak zatem wprowadzić kolor do wnętrza, by miał wpływ na jego 
charakter? Podpowiadamy!

We wnętrzach, jak w modzie 
– trendy wyznaczają kierunek. 
W tym roku niewątpliwie rządzić 
będzie kolor, czego zapowiedzią 
jest ogłoszony przez Instytut 
Pantone kolor roku 2022 Very 
Peri. To barwa, która ma zachę-
cać do odważnej kreatywności 
i twórczej ekspresji. Oczywiście 
magię „koloru roku” warto trak-
tować z przymrużeniem oka i ra-
czej jako wskazówkę na temat 
nastrojów czy palet do których 
warto sięgać.

Pamiętajmy jednak, że 
wpływ barw na nasze życie i sa-
mopoczucie jest udowodnionym 
naukowo faktem. Dlatego kolory 
pełnią ważną rolę we wnętrzach. 
Wpływają na wygląd pomiesz-
czenia, jego charakter, a także 
samopoczucie mieszkańców. 
Nie tylko mogą je optycznie po-
większyć czy rozświetlić, ale też 
ocieplić jego wystrój. Energe-
tyczne barwy dodają dynamiki 
i pobudzają do działania, zaś 
stonowane, utrzymane w chłod-
nej palecie sprzyjają relaksacji 
i wypoczynkowi.

Stonowane tło
Najbardziej powszechnym 

i przyjętym sposobem na wpro-
wadzanie koloru do wnętrz jest 
pomalowanie jednej ze ścian 
w pomieszczeniu. To dość bez-

pieczne rozwiązanie, zwłaszcza 
gdy postawimy na jasną, stono-
waną kolorystykę. Możemy jed-
nak pójść o krok dalej i zamiast 
eksponowania jednej ze ścian, 
wybrać zabudowę meblową 
w kolorze. Takie możliwości daje 
system Heliodor marki Koman-
dor. Duże, gładkie powierzch-
nie drzwi przesuwnych, bez wi-
docznych ram,  w naturalnych 
stonowanych kolorach z palety 
RAL tworzą jednolite tafle, któ-
re pięknie odbijają światło i roz-
świetlają całe pomieszczenie. 
W razie potrzeby przysłaniają 
też strefę telewizyjną, budując 
minimalistyczną scenerię ideal-
ną do wypoczynku.

Ciekawy efekt wizualny uzy-
skamy także, gdy zamiast kolo-
rowej ściany postawimy na sufit 
w zdecydowanym odcieniu, np. 
granatu. To rozwiązanie do-
skonale sprawdzi się w pokoju 
dziecięcym czy młodzieżowym 
na poddaszu. Aby jednak nieco 
rozświetlić wnętrze, warto wte-
dy zdecydować się na zabudowę 
ze szklanymi frontami, które od-
bijają światło. Niewysoka szafa 
na wymiar w systemie Szafir de-
dykowana pod skosy doskona-
le sprawdzi się w tej roli. Drzwi 
przesuwne Komandor idealnie 
nadają się dla tego typu zabu-
dów i wyglądają naprawdę cieka-
wie z każdym wypełnieniem. Tak 

niewiele trzeba, aby stworzyć 
wymarzone miejsce zarówno do 
pracy, jak i relaksu.

Mocny akcent
Przez wiele lat aranżacje 

wnętrz zdominowane były przez 
jasne kolory i odcienie bieli. 
Z biegiem czasu w naszych do-
mach zaczęło się pojawiać coraz 
więcej barw o bardziej zdecydo-
wanym charakterze. W ostatnim 
okresie niezwykłą popularność 
zdobyły m. in. butelkowa zie-
leń i głęboki granat. Nasycone 
kolory przełamują monoto-
nię neutralnych barw, dodając 
wnętrzom pazura. Należy jednak 
stosować je z umiarem, tak by 
nie przytłoczyć pomieszczenia. 
Dlatego doskonale sprawdzają 
się one w postaci dodatków de-
koracyjnych – zasłon, poduch, 
czy zdobnych detali. To jednak 
bardzo asekuracyjne rozwiąza-
nie i dlatego warto pójść o krok 
dalej. Mocny, ekspresywny kolor 

we wnętrzach może stanowić je-
den, ale zdecydowany stylistycz-
nie akcent.

Śmiało może nim być kolo-
rowa sofa w salonie. Gdy jednak 
zdecydujemy się na taki mo-
tyw we wnętrzu, warto zadbać 
o odpowiednią scenerię, do jego 
wyeksponowania. W tej roli do-
skonale sprawdzi się system 
meblowy, który poza funkcją 
estetyczną stanowić też będzie 
praktyczne miejsce do prze-
chowywania. Piękna zabudo-
wa z podświetlanymi witryna-
mi z oferty Komandor stworzy 
wyrafinowany klimat wnętrza. 
W drzwiach uchylnych zastoso-
wany został system Opal, który 
pozwala na kreowanie wyjątko-
wych frontów. Meble wykonane 
są z najnowocześniejszych mate-
riałów wykończeniowych, tworzą 
ekscytujące połączenia struktur, 
a niesymetryczne rozmieszcze-
nie przeszkleń sprawia, że sku-
tecznie przyciągają wzrok.

Baw się kolorem!
Coraz większa popularność 

kolorów sprawia, że chętniej 
także bawimy się nimi we wnę-
trzach. Zachęcają do tego ak-
tualne trendy, które nawiązują 
do barwnej stylistyki retro. Do 
zabawy modnymi inspiracjami 
w nowoczesnym wnętrzu wyko-
rzystać można charakterystycz-
ne motywy, materiały i właśnie 
kolory. I choć przyjęło się, iż te 
ostatnie we wnętrzach należy 
stosować bezpiecznie, w po-
mieszczeniach inspirowanych 
stylem retro czy modern, śmia-
ło można mieszać i łączyć ze 
sobą barwy, tworząc ekscytujące 
kompozycje. Kolory bowiem oży-
wiają i rozweselają przestrzeń. 
Coraz częściej na powierzchni 
ściany pojawia się kilka różnych 
odcieni, a całość uzupełniają 
równie wyraziste meble. Także 
szafa z drzwiami uchylnymi na 
całej długości sypialni nie musi 
być nudna. Odpowiednia kolory-
styka, detale w postaci nietuzin-
kowych uchwytów i funkcjonal-
ne wnętrze z akcesoriami Mocca 
z oferty Komandor sprawią, że 
z pozoru zwykły mebel, nabie-
rze zupełnie nowego charakte-
ru. A jeśli dodatkowo sypialnię 
dopieśćmy kolorami i tkaninami 
oraz komfortowym łóżkiem, uzy-
skamy wnętrze, w którym każdy 
dzień będzie zaczynał się wyjąt-
kowo.
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Jakie dofinansowanie możemy uzyskać w rządowym programie Czyste powietrze?
Termoizolacja to od lat najcenniejsza inwestycja budowlana. 
Obniża zużycie energii niezbędnej do ogrzania domu, zapewnia 
oszczędność pieniędzy oraz utrzymanie optymalnej tempera-
tury i zdrowego mikroklimatu w jego wnętrzu. Obecna, trudna 
sytuacja geopolityczna spowoduje kolejny wzrost cen energii, 
dlatego eksperci przekonują, że ocieplenie domu jest obecnie 
jeszcze bardziej opłacalne. Uwaga! W 2022 roku można skorzy-
stać z dotacji do 69 tys. złotych na termomodernizację w pro-
gramie „Czyste Powietrze” oraz z ulgi termomodernizacyjnej 
pozwalającej odliczyć od dochodu 53 tys. zł.

Wojna na Ukrainie i zwią-
zane z nią problemy wpłyną na 
wzrost cen energii,  które i tak 
już poszybowały na początku 
roku. Dotychczas średnie opła-
ty za ogrzewanie nieocieplanego 
domu wynosiły nawet 70 procent 
wszystkich kosztów jego eks-
ploatacji.  Eksperci są zgodni, 
jeśli nie ocieplimy domu, to bę-
dziemy musieli płacić za „ciepły 
dom” gigantyczne rachunki.

Program Czyste Powietrze
Wykonując termomoderni-

zację domu możemy skorzystać 
z państwowej dotacji  w ramach 
programu „Czyste Powietrze” 
oraz z ulgi termomodernizacyj-
nej przy rozliczaniu rocznego 
PITa.  Budżet programu „Czyste 
Powietrze”  na dotacje wynosi 
ponad 100 mld złotych, a maksy-
malna kwota wsparcia to nawet 

69 tys. złotych. Każdy zakwali-
fikowany do Programu zostaje 
przydzielony do jednego z pro-
gów dofinansowania zależnie od 
miesięcznego dochodu na osobę. 
Program skierowany jest do wła-
ścicieli i współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych.  Szczegółowe 
informacje dotyczące m.in. moż-
liwości ubiegania się o datacje 
znajdują się stronie: https://czy-
stepowietrze.gov.pl/.

– Prawidłowo wykonana izo-
lacja cieplna domu jednorodzin-
nego z zastosowaniem materiału 
o  odpowiedniej grubości oraz  
parametrach takich jak np. naj-
cieplejszy styropian Termonium 
Termo Organika, przynosi realne 
korzyści gwarantując oszczęd-
ność energii liczoną nawet w ty-
siącach złotych rocznie – mówi 
Krzysztof Krzemień, dyrektor 
ds. technicznych Termo Orga-
niki –  Wykonanie termoizolacji  

ścian kompletnym system ocie-
pleń Termonium pozwala sku-
tecznie poprawić efektywność 
energetyczną budynków. Możesz 
to zrobić w ramach programu 
Czyste Powietrze. Twój dom bę-
dzie zużywał mniej energii, a Ty 
zapłacisz mniejsze rachunki za 
ogrzewanie.  Nie zapominajmy, 
że w pakiecie zachęt jest jeszcze 
ulga termomodernizacyjna.

Zapłać mniejszy podatek
Pamiętajmy, by przy rozlicza-

niu PIT 2021 nie zapomnieć sko-
rzystać z ulgi termomoderniza-
cyjnej. Dowodem poniesionych 
wydatków jest faktura VAT. Ulga 
przysługuje podatnikowi, który 
jest właścicielem lub współwła-
ścicielem domu jednorodzinne-
go, już wybudowanego. Właści-
ciele domów jednorodzinnych 
tak jak w poprzednich latach 
mogą skorzystać z ulgi termo-
modemizacyjnej.  Pozwala ona 
odliczyć od dochodu 53 tys. zł 
(a w przypadku małżonków roz-
liczających się wspólnie – 106 
tys. zł)  wydatków poniesionych 
na  termomodernizację oraz wy-
mianę okien, drzwi, zakup paneli 
fotowoltaicznich, itp.  Więcej na 
stronie: https://www.podatki.
gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwol-
nienia/ulga-termomodernizacyj-
na/

Nie każdy wie, że najwięk-
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szymi trucicielami powietrza 
w Polsce nie są wcale samocho-
dy czy przemysł, ale nieocieplo-
ne budynki ogrzewane za po-
mocą przestarzałych pieców, 
w których spala się niskiej ja-
kości materiały. Sama wymiana 
źródła energii powoduje olbrzy-
mi wzrost ogrzewania domu. 
Dlatego kompleksowa termo-
modernizacja jest najlepszym 

sposobem na organicznie smogu 
i zapewnienie komfortu cieplne-
go w domu w optymalnej cenie.  
To kolejny argument za jej prze-
prowadzeniem.
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 doradztwo techniczne
 projektowanie sieci 

wodno-kanalizacyjnych
 kosztorysowanie

Realizujemy zadania w zakresie: 
 sieci wodociągowych
 kolektorów deszczowych i sanitarnych
 separatorów, pompowni oraz 

zbiorników retencyjnych
 gazowych zewnętrznych instalacji 

niskiego ciśnienia

Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny
INST-BUD Józef Ziętarski
Kutno, ul. Rzemieślnicza 5
tel./fax: 24 254 37 92
e-mail: biuro@instbudkutno.pl WWW.INSTBUDKUTNO.PL
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i sanitarnych
 separatorów, pompowni oraz 

zbiorników retencyjnych
 wewnętrzne instalacje przemysłowe

Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny
INST-BUD Józef Ziętarski
Kutno, ul. Rzemieślnicza 5
tel./fax: 24 254 37 92
e-mail: biuro@instbudkutno.pl WWW.INSTBUDKUTNO.PL

Wykonywaliśmy kompleksowe instalacje technologiczne, pompownie oraz separato-
ry fi rmy Ecol-Unicon, stacje podnoszenia ciśnienia, sieci wodno-kanlizacyjne, stacje 
uzdatniania wody na Zakładach: Pini Polonia (inwestor z Włoch), Pini Hamburger (inwe-
stor z Włoch), Pini Polska (inwestor z Włoch), Lampre Polska (inwestor z Włoch), Libner 
Polska (inwestor z Francji).

30 lat doświadczenia!

SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ PRZEMYSŁOWE

Braliśmy udział przy realizacji inwestycji:
• budowa mroźni New Cold w Kutnowskiej Strefi e Ekonomicznej (wykonanie sieci 

przeciwpożarowej oraz wodociągu konsumpcyjnego)
• wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, separatorów 

oraz pompowni przy budowie 
hal produkcyjnych – 6 inwestycji na KSE

• budowa autostrady A-1 odcinek: Sójki-Krzyżanów (wykonanie sieci wodociągowych, 
kolektorów sanitarnych oraz przewiertów horyzontalnych)

• budowa MOP na odcinku drogi S-8 Wieruszów (wykonanie sieci wodno-kan. 
oraz separatorów)

• budowa Aquaparku w Kutnie (wykonanie sieci wod.-kan.)
• montaż separatorów lamelowych (PSW lamela) na wlotach kanalizacji deszczowej 

do rzeki – Urząd Miasta Kutno
• instalacja technologiczna na Wysypisku Śmieci w Krzyżanówku
• instalacja technologiczna na SUW w gminie Stryków
• budowa sieci wod.-kan. i p.poż. dla zakładu produkcyjnego Konimpex w Kole
• budowa sieci wod.-kan., p.poż. i gazowych na budowie Deveris w Turku
• budowa instalacji p.poż. wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornika retencyjnego 

– Cargill Dobrzelin
• przebudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych PKP 

na odcinku Kutno-Koło, jako podwykonawca dla Budimex i Strabag
• Budowa Ubojni Drobiu w gminie Daszyna (sieci wod-kan, gaz, separatory i pompownie 

fi rmy Ecol-Unicon, instalacje technologiczne na oczyszczalni ścieków fi rmy Nijhuis 
Industries w technologii Inox dla fi rmy Animex) 

• - budowa sieci wodociągowej konsumpcyjnej w Krośniewicach dla Urzędu Miejskiego
• - budowa zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu podnoszenia 

ciśnienia na Kopalni Soli w Kłodawie

Wykonywaliśmy prace wod.-kan. jako podwykonawca dla Firm: 
Budimex, Strabag, Skanska, Bogl a Krysl, Hochtief, Alstal.
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oraz pompowni przy budowie 
hal produkcyjnych – 6 inwestycji na KSE

• budowa autostrady A-1 odcinek: Sójki-Krzyżanów (wykonanie sieci wodociągowych, 
kolektorów sanitarnych oraz przewiertów horyzontalnych)

• budowa MOP na odcinku drogi S-8 Wieruszów (wykonanie sieci wodno-kan. 
oraz separatorów)

• budowa Aquaparku w Kutnie (wykonanie sieci wod.-kan.)
• montaż separatorów lamelowych (PSW lamela) na wlotach kanalizacji deszczowej 

do rzeki – Urząd Miasta Kutno
• instalacja technologiczna na Wysypisku Śmieci w Krzyżanówku
• instalacja technologiczna na SUW w gminie Stryków
• budowa sieci wod.-kan. i p.poż. dla zakładu produkcyjnego Konimpex w Kole
• budowa sieci wod.-kan., p.poż. i gazowych na budowie Deveris w Turku
• budowa instalacji p.poż. wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornika retencyjnego 

– Cargill Dobrzelin
• przebudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych PKP 

na odcinku Kutno-Koło, jako podwykonawca dla Budimex i Strabag
• Budowa Ubojni Drobiu w gminie Daszyna (sieci wod-kan, gaz, separatory i pompownie 

fi rmy Ecol-Unicon, instalacje technologiczne na oczyszczalni ścieków fi rmy Nijhuis 
Industries w technologii Inox dla fi rmy Animex) 

• - budowa sieci wodociągowej konsumpcyjnej w Krośniewicach dla Urzędu Miejskiego
• - budowa zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu podnoszenia 

ciśnienia na Kopalni Soli w Kłodawie

Wykonywaliśmy prace wod.-kan. jako podwykonawca dla Firm: 
Budimex, Strabag, Skanska, Bogl a Krysl, Hochtief, Alstal.

Wykonywaliśmy kompleksowe instalacje technologiczne, pompownie oraz separato-
ry fi rmy Ecol-Unicon, stacje podnoszenia ciśnienia, sieci wodno-kanlizacyjne, stacje 
uzdatniania wody na Zakładach: Pini Polonia (inwestor z Włoch), Pini Hamburger (inwe-
stor z Włoch), Pini Polska (inwestor z Włoch), Lampre Polska (inwestor z Włoch), Libner 
Polska (inwestor z Francji).

32 lata doświadczenia!

SIECI WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ PRZEMYSŁOWE

Braliśmy udział przy realizacji inwestycji:
- budowa mroźni New Cold w Kutnowskiej Strefi e Ekonomicznej
 (wykonanie sieci przeciwpożarowej oraz wodociągu konsumpcyjnego)

- wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, separatorów 
 oraz pompowni przy budowie hal produkcyjnych – 6 inwestycji na KSE

- budowa autostrady A-1 odcinek: Sójki – Krzyżanów
 (wykonanie sieci wodociągowych, kolektorów sanitarnych oraz przewiertów horyzontalnych)

- budowa MOP na odcinku drogi S-8 Wieruszów
 (wykonanie sieci wodno-kan. oraz separatorów)

- budowa Aquaparku w Kutnie (wykonanie sieci wod.- kan.)
- montaż separatorów lamelowych (PSW lamela) na wlotach kanalizacji deszczowej do rzeki-        
 Urząd Miasta Kutno

- instalacja technologiczna na Wysypisku Śmieci w Krzyżanówku
- instalacja technologiczna na SUW w gminie Stryków
- budowa sieci wod.-kan. i p.poż. dla zakładu produkcyjnego Konimpex w Kole
- budowa sieci wod.-kan., p.poż. i gazowych na budowie Deveris w Turku
- budowa instalacji p.poż. wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornika retencyjnego - Cargill Dobrzelin
- przebudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych PKP na odcinku Kutno-Koło, jako     
 podwykonawca dla Budimex i Strabag

- budowa Ubojni Drobiu w gminie Daszyna (sieci wod-kan., gaz, separatory i pompownie fi rm 
 Ecol-Unicon, instalacje technologiczne na oczyszczalni ścieków fi rmy Niijhuis Industries 
 w technologii Inox dla fi rmy Animex)

- budowa sieci wodociągowej konsumpcyjnej w Krośniewicach dla Urzędu Miejskiego
- budowa zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu podnoszenia ciśnienia na       
 Kopalni Soli w Kłodawie

- budowa zewnętrznych sieci wod-kan i p.poż. na Zakładach Ceramiki Tubądzin z Generalnym     
 Wykonawcą Firmą Budowlaną Anna-Bud

- budowa zewnętrznej kanalizacji technologicznej w Zakładach OSM Łowicz w Łowiczu oraz Toruniu
- budowa zewnętrznych instalacji wod-kan na terenie galerii przy ul. Żwirki i Wigury w Kutnie z Generalnym  
 Wykonawcą JMS

- budowa zewnętrznych instalacji wod-kan na terenie Zakładu Ciepłowniczego ECO w Kutnie

Wykonywaliśmy prace wod-kan. jako podwykonawca dla Firm: 
Budimex, Strabag, Skanska, Bogl a Krysl, Hochtief, Alstal, PWiK Kutno, Firma Budowlana Anna-Bud, 
Eksa, PRD Kutno
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dla mieszkańców Kutna

W  Przedsiębiorstwie Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z  o. o. 
w Kutnie funkcjonuje Laboratorium z siedzibą w budyn-

ku przy ul. Przemysłowej 4.  Jego głównym zadaniem jest cią-
gły monitoring jakości wody produkowanej i dystrybuowanej 
przez Przedsiębiorstwo. 
Regularnej kontroli poddawana jest woda:
– eksploatowana z  ujęć głębinowych zasilających Stacje 
Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej i  ul. Metalowej oraz 
studni awaryjnych utrzymywanych w  celu zabezpieczenia 
mieszkańców w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych 
– po poszczególnych etapach procesu technologicznego 
(kontrola procesu uzdatniania i dezynfekcji wody)
– uzdatniona wtłaczana do sieci wodociągowej oraz u odbior-
ców usług w ramach nadzoru producenta nad jakością wody 
z  częstotliwością i  zakresem zgodnym z  harmonogramem 
pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z Państwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie (Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 
2017 poz. 2294)
– w miejskiej sieci wodociągowej, po przeprowadzonych na-
prawach, awariach i konserwacjach systemów dystrybucji.
Laboratorium PWiK Sp. z   o.o. w Kutnie pobiera próbki i wy-
konuje badania wody na potrzeby własne Przedsiębiorstwa 
i w ramach zleceń od klientów zewnętrznych. 
Zakres świadczonych usług obejmuje badania:
– fizyko-chemiczne 
– mikrobiologiczne wody łącznie z  pobieraniem próbek do 
badań.
(Zakres badań wraz z cennikiem  znajduje się m.in.: na stronie 
www.pwik.kutno.pl).

Dla klientów zewnętrznych oferuje wykonanie badań, m.in:
    • z indywidualnych ujęć wody,
   • parametrów objętych monitoringiem grupy A dla produ-
centów wody (tj. ujęcia wody i systemy dystrybucji w ościen-
nych gminach),
    • na potrzeby odbiorów przyłączy wodociągowych, odbio-
rów lokali użyteczności publicznej wymaganych przez  PIS, 
Nadzór budowlany itp.  
Laboratorium  prowadzi badania wody w oparciu o  referen-
cyjne metody, Polskie normy oraz procedury badawcze speł-
niające wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 
prawa. Dbając o  poprawność przebiegu badań, stosuje cer-

tyfikowane wzorce i materiały odniesienia, dba o zachowanie 
spójności pomiarowej oraz bierze udział w  międzynarodo-
wych porównaniach międzylaboratoryjnych. Laboratorium 
zapewnia swoim klientom wysoką jakość świadczonych 
usług. Dysponuje kadrą certyfikowanych próbkobiorców, 
specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i wykwalifiko-
wanym personelem. 

Jako jedyne w powiecie kutnowskim posiada wdrożony sys-
tem zarządzania prowadzonych badań wody zgodny z normą:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczą-
ce kompetencji laboratoriów badawczych i  wzorcujących” 
potwierdzony Certyfikatem Akredytacji AB 1793 wydanym 
przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzeniem Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, co 
pozwala na wykonywanie badań próbek wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi uznawanych w  obszarze regulowa-
nym prawnie oraz przez organy inspekcji sanitarnej i admini-
stracji (art. 12, ust. 4, 12a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w  wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Dz. U. 2020 
poz. 2028). 
Mając na uwadze najlepszą jakość usług świadczonych dla   
klientów, Laboratorium stale doskonali i  unowocześnia me-
tody i  techniki badawcze, pracownicy podnoszą swoje kwa-
lifikacje uczestnicząc w  szkoleniach, a  swoje kompetencje 
w wykonywaniu badań potwierdzają w badaniach biegłości 
i porównaniach miedzy laboratoryjnych.

PWiK Sp. z o.o. jest firmą, prowadzącą racjonalną gospodarkę. 
Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowuje infra-
strukturę techniczną, wzbogacając majątek Spółki o  najno-
wocześniejsze urządzenia. Jednocześnie stara się, aby świad-
czone usługi utrzymać na wysokim poziomie i by ich jakość 
odpowiadała oczekiwaniom klientów.
Przedsiębiorstwo jako jedyne w Kutnie i  jedno z nielicznych 
w województwie łódzkim oferuje swoim klientom usługi 
w zakresie diagnostyki kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
ogólnospławnej w  zakresie średnic rur od 150 mm do 800 
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mm. Usługa wykonywana jest przez specjalnie przeszkolony 
zespół, profesjonalnym, najnowszym sprzętem niemieckiej 
firmy iPek Spetzial-TV zabudowanym na samochodzie Citroen 
Jumper, zdalnie sterowaną kamerą Rovver z obrotową głowi-
cą rejestrującą kolorowy obraz. Kamera umożliwia inspekcję 
w następującym zakresie:
    • lokalizacja uszkodzeń kanałów, 
    • sprawdzenie jakości połączeń,
    • lokalizacji połączeń,
    • infiltracji wód gruntowych,
    • sprawdzenie stanu czystości kanałów,
    • pomiaru spadków.  

Przedsiębiorstwo eksploatuje dwa samochody (Volvo, Mer-
cedes) ze specjalistyczną zabudową do udrażniania i  czysz-
czenia rur w systemie kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. 
Czyszczenie kanałów odbywa się metodą hydrodynamicz-
ną. Metoda ta polega na wprowadzaniu do kanału poprzez 
studnię rewizyjną węża ciśnieniowego zakończonego odpo-
wiednią głowicą z  dyszami. Rodzaj głowicy jest dobierany 
w  zależności od średnicy kanału i  stopnia zanieczyszczenia. 
Wąż wprowadza się przez studnie niżej położoną względem 
spadku kanału. Czynnikiem napędzającym ruch głowicy 
w górę kanału jest woda wypływająca z dysz zamontowanych 
na głowicy, wypływająca woda czyści kanał. Po dojściu do 
kolejnej studni następuje ruch powrotny głowicy powodując 
porywanie osadów i przepychanie ich w kierunku studni na 
której pracuje pojazd. Jednocześnie do tej studni wprowa-
dza się wąż ssawny, który wypompowuje osad do zbiornika. 
Jeden z samochodów jest wyposażony w system recyklingu 
polegający na odzyskiwaniu wody z osadu co pozwala na wie-
lokrotne wykonywanie czynności czyszczenia kanalizacji bez 
konieczności zjazdu z miejsca pracy w celu uzupełniana wody. 
Metoda hydrodynamiczna jest przyjazna dla środowiska po-
nieważ nie używa się w niej żadnych środków chemicznych, 
a tylko czystą wodę. Dodatkowo system recyklingu pozwala 
na oszczędzanie wody i  minimalizowanie nieefektywnego 
czasu pracy specjalistycznego sprzętu.

W mieście istnieje sieć kanalizacji rozdzielczej, odprowadzającej 
ścieki bytowe i  komunalne. Poprzez systematyczne rozwijanie 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej PWiK chce sprostać 
potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. po-

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numer kontaktowy:
24 251 07 56 lub 24 254 35 54. 
W razie awarii prosimy się kontaktować z numerami: 
w dni robocze w godzinach 6:00-15:00 tel. 24 251 07 69 lub 24 254 74 61  
w pozostałych dniach i godzinach: 24 254 29 46

dejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez: mo-
nitoring i badania sieci wodociągowej w celu lokalizacji i mi-
nimalizacji wycieków oraz wymianę awaryjnej, nieszczelnej 
sieci i przyłączy wodociągowych. Na bieżąco prowadzone są 
działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń 
odprowadzających wody opadowe i roztopowe do kanaliza-
cji sanitarnej. Racjonalne zużycie wody i odprowadzanie ście-

ków leży zarówno w interesie Spółki, jak i odbiorców usług.
Dla mieszkańców, którzy planują się podłączyć do sieci wodo-
ciągowej i  kanalizacji sanitarnej, pierwszym krokiem jest wy-
pełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wod– kan , druki są dostęp-
ne na  stronie internetowej www.pwik.kutno.pl.
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PEŁNY ZAKRES USŁUG 
ELEKTROINSTALACYJNYCH

Instalacje elektryczne 
wykonanie, serwis, naprawy
Pomiary i badania elektryczne
Instalacje RTV i SAT
Domofony

Zakład Elektroinstalacyjny „Elektrobud” Grzegorz Zielinkiewicz
Kutno, ul. Zdrojowa 18, tel. 607-875-266, 692-523-544 

e-mail: grzesiek3083@o2.pl 

Tel. 501 760 788
ul. Wilcza 30,99-300 Kutno
e-mail: markazkutno@op.pl

www.sprzatanie-kutno.pl

Usługi porządkoweUsługi porządkowe
i ogrodnicze m.in.:i ogrodnicze m.in.:
• • sprzątanie ręczne i mechanicznesprzątanie ręczne i mechaniczne

placów i chodnikówplaców i chodników
• • zakładanie terenów zielonychzakładanie terenów zielonych
• • koszeniekoszenie
• • wertykulacja i aeracja trawnikówwertykulacja i aeracja trawników
• • odśnieżanieodśnieżanie

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Niebawem rusza przebudowa Wysockiego. 
Będzie kosztować ponad pół mln zł
Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się przebudowa ul. Wysockiego. Miasto Kutno podpisało już 
umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Będzie nim Przedsiębiorstwo 
Budowlano- Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Tecław sp. j.

W ramach inwestycji na dłu-
gości ok 250 m. wykonane zosta-
ną: chodnik jednostronny, nowa 
nawierzchnia asfaltowa, zjazdy 
do posesji. Przekazanie placu 

budowy nastąpi 29 marca br. 
(wtorek).  Przewidywany termin 
zakończenia zadania to począ-
tek lipca br.

W ostatnich latach w tym re-

jonie zostały wykonane nowe na-
wierzchnie w ulicach Morcinka i 
Peowiackiej.

Koszt przebudowy ul. Wysoc-
kiego wyniesie 516 600,00 zł.
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Kutno, ul. Piwna 2
pon – pt od 7:00 - 17:00
sob 7:00 - 13:00

NOW
A

NOW
AHURTOWNIA

ELEKTRYCZNA
W KUTNIE!

• kable, przewody
• oprawy oświetleniowe
• aparatura modułowa
• źródła światła
• osprzęt elektroinstalacyjny

530-085-857
669-370-629 
(24)355-00-82 

pstryk.2@o2.plNISKIE 
CENY

Zapraszamy!

REKLAMA

Jakie schody wpisują się we wnętrzarskie trendy roku 2022?
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 pre-
zentują się schody? 

W tym roku jeszcze bardziej 
niż wcześniej liczy się zrównowa-
żone podejście do kwestii aran-
żacyjnych. Najbardziej trendy 
jest to, co trwałe i ponadczaso-
we, a nie to, co jest wykładnią 
chwilowej mody.

– Tegoroczne projekty mode-
li schodów to połączenie nowa-
torskich form konstrukcyjnych 
z nowoczesnym designem. To 
rozwiązania, które wraz z upły-
wem lat nie pozostaną w tyle, 
ale wręcz przeciwnie, będą do-
pasowywały się do wciąż ewolu-
ujących trendów aranżacyjnych 
– mówi Andrzej Zbąski, ekspert 
z Rintal Polska.

Po pierwsze –  
schody w stylu japandii

Współczesne wnętrza są peł-
ne komfortowych i funkcjonal-
nych rozwiązań. Nawet niesza-
blonowe rozwiązania cechuje nie 
tylko design, ale i wygoda. Świet-
nym przykładem jest japandii, 
który w 2022 roku zyskuje jesz-
cze większy kunszt.

We wnętrzu japandii spraw-
dzą się schody wykonane z na-
turalnego drewna dębowego. 
Ich dopełnieniem może być 
nowoczesna, szklana balustra-
da, oplatająca schody niczym 
wstęga. To z jednej strony skan-
dynawska neutralność wyra-
żona ograniczoną paletą barw, 
a z drugiej wyrazista forma cha-
rakterystyczna dla orientalnej 
Japonii.

Po drugie – schody w stylu 
minimalistycznym

Zrównoważone podejście do 
aranżacji wnętrz wpływa także 
na popularyzację stylu minima-
listycznego. W tym roku zyskuje 
on jednak wyraźne, industrialne 
akcepty wyrażone surowym ma-
teriałem, monokolorystyką oraz 
prostą, geometryczną formą.

W schodach utrzymanych 
w minimalistycznej aranżacji 
liczy się nieskomplikowane po-
dejście do efektu wizualnego. 
Każdy detal jest tu misternie 
zaprojektowany tak, aby spo-

tęgować wrażenie lekkości kon-
strukcji. Oszczędna w formie, 
metalowa balustrada utrzymana 
w odcieniach szarości, połączona 
z bielonymi, drewnianymi stop-
niami to świetne rozwiązanie do 
tego typu wnętrza.

Po trzecie – schody w stylu 
modern classic

Modern classic to kolejny 
trend, który w 2022 roku przeży-
wa swój renesans. Ten gustowny 
mariaż tradycji z nutą nowocze-
sności, idealnie pasuje do współ-
czesnych, klasycznych wnętrz.

Schody w wydaniu modern 
classic to projekt czerpiący in-
spirację z tradycyjnych rozwią-
zań. W tej aranżacji dąży się do 
podkreślania naturalnego drew-
na, ale utrzymanego w jasnych 
barwach, a nie jak wcześniej-
szych latach – nawiązujących 
do vintage. To także finezyjność 
form poprzez zastosowanie cha-
rakterystycznych detali i deko-
rów, takich jak na przykład ele-
menty kute.

Po czwarte – schody w stylu 
loftowym

W nowoczesnym lofcie znaj-
dziemy wyrafinowane rozwiąza-
nia, podkreślające chłodny cha-
rakter aranżowanej przestrzeni. 

Wszystkie elementy techniczne, 
które zwykle staramy się ukryć 
(jak na przykład rury czy belki 
konstrukcyjne), tu są na pierw-
szym planie.

W schodach w stylu loftowym 
liczy się szerokie wykorzystanie 
metalu. To ten materiał, w połą-
czeniu z ciemnymi barwami, wy-
znacza unikatowy charakter ca-
łej konstrukcji. Stopnie, zwykle 
drewniane, stanowią jedynie tło 
stalowej balustrady, która może 
mieć prosty lub bardziej skom-
plikowany kształt.

Po piąte – schody w stylu 
nowoczesnym

W 2022 roku styl nowoczesny 
przyjmuje nowe oblicze. To z jed-
nej strony minimalizm wyrażony 

skromną paletą barw, a z drugiej 
industrializm podkreślony wyko-
rzystaniem elementów metalo-
wych.

Schody w stylu nowocze-
snym to jasne, monochroma-
tyczne barwy, w tym przede 
wszystkim biel oraz naturalny 
odcień drewna. Stylizacja jest 
raczej chłodna i bazuje na pro-
stych, geometrycznych formach. 
Zaletą takich schodów jest ich 
przestrzenny charakter, którego 
celem jest optyczne powiększe-
nie i rozświetlenie wnętrza.

2022 rok we wnętrzach bę-
dzie przybierać różne oblicza, 
niemniej dominować będzie je-
den, wspólny mianownik. To 
bardziej odpowiedzialne i zrów-
noważone podejście do kwestii 
projektowych. – Dziś w domach 
i mieszkaniach nie ma już miej-
sca na sztuczne imitacje i niskiej 
jakości materiały. Wszystko to, 
co się w nich znajduje, jest bo-
wiem wynikiem racjonalnego, 
ponadczasowego myślenia, a nie 
pochodną tego, co jest modne 
wyłącznie przez chwilę – podsu-
mowuje Andrzej Zbąski.
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Najmodniejsze materiały, tkaniny i osłony okienne w 2022 roku
Trendy wnętrzarskie w 2022 roku to coraz gorętszy temat, a mi-
łośnicy dobrego stylu już nie mogą się doczekać, by poznać ten-
dencje dominujące w najbliższym czasie. Czy zmieni się wiele? 
Jakie kolory staną się modne? Jak dobrać osłony okienne, aby 
wnętrze wyglądało modnie? Te pytania pojawiają się na ustach 
wszystkich, którzy uwielbiają podążać za nowymi kierunkami 
designerskimi.

Nowe kolory  
w modnych wnętrzach

Znany wszystkim Instytut 
Pantone określił już kolor roku 
2022. Zaszczytny tytuł otrzymał 
odcień Very Peri, czyli subtelny 
i delikatny fiolet. Nie jest to je-
dyna ścieżka, jaką mogą podą-
żać miłośnicy dobrego stylu, bo 
w nadchodzącym roku królować 
będą także barwy ziemi, które 
wprowadzają spokój i harmonię 
do wnętrza. Naturalne kolory 
mogą wyglądać zarówno świeżo, 
jak i elegancko. Sprawdzą się na 
ścianach, ale też jako element 
dekoracji, którą mogą być osłony 
okienne i domowe tekstylia.

Oprócz tego, wśród modnych 
kolorów znajdzie się błękit, który 
nadaje pomieszczeniom świeżo-
ści i natychmiastowo je ożywia. 
Osoby poszukujące mocniej-
szych barw chętnie skorzystają 
z czerwieni, która również będzie 
modna w 2022 roku. Tak inten-
sywna barwa świetnie sprawdza 
się w roli dodatków. Nie możemy 
zapominać również o subtel-
nych odcieniach szałwii i oliwki, 
które przywodzą na myśl nieco 
prowansalskie klimaty i wnętrza 
w stylu retro.

Osłony okienne to jeden 
z najlepszych sposobów, aby 
wykorzystać we wnętrzu kolo-

ry modne w 2022 roku. Czasem 
to najłatwiejszy sposób, aby 
przystosować je do panujących 
trendów. Przeprowadzanie grun-
townych remontów jest czaso-
chłonne. Za to wymiana osłon 
czy przemalowanie ścian jest 
znacznie prostsze i może przy-
nieść zdumiewające efekty. Co 
więcej, osłony okienne nie muszą 
być stricte w tych najmodniej-
szych kolorach. Wystarczy, że 
wybierzemy te o zbliżonej tona-
cji kolorystycznej.

– W 2022 roku marka An-
wis stawia mocno na różnorod-
ność dostępnych barw. Chcemy 
podkreślać, że warto z pomocą 
rolet i żaluzji odświeżać i mody-
fikować wnętrze. Wśród osłon 
królować będą, m. in. żaluzje 
drewniane oraz osłony mate-
riałowe wykonane chociażby 
z miękkich velvetów, naturalne-
go lnu czy wysokogatunkowej 
bawełny. Wiemy, jak dużą rolę 
w urządzaniu wnętrz odgrywa-
ją tkaniny z recyklingu. Z tego 
powodu wprowadziliśmy je do 
nowej kolekcji rolet rzymskich 
i zasłon. W przyszłości chcemy 
jeszcze mocniej podążać w zgo-
dzie z nurtem ekologii i posze-
rzać ofertę tkanin z grupy eko 
w naszych produktach – mówi 
ekspertka marki Anwis, Agniesz-
ka Gołębiewska.

Style dominujące  
w 2022 roku

Nie ulega wątpliwości, że 
w najbliższym czasie skupimy 
się na minimalizmie w nieco od-
świeżonej formie. Wnętrza urzą-
dzone z dużym przepychem nie 
staną tym, czego miłośnicy do-
brego stylu będą szukać. Osło-
ny okienne świetnie wpisują się 
w ten trend, zwłaszcza jeśli zre-
zygnujemy z tych mocno akcen-
tujących wystrój i pozwolimy, 
aby stały się raczej jego spójnym 
dopełnieniem.

Dzięki różnorodności pro-
duktów, które mamy w swojej 
ofercie, z pewnością odpowiemy 
na potrzeby wszystkich planu-
jących remont , urządzanie czy 
odświeżenie mieszkania, wpisu-
jąc się też w ich gust i ulubiony 
styl. Rolety rzymskie będą do-
skonałym wyborem do minima-
listycznych wnętrz, w których 
chcemy zaakcentować tylko je-
den element dekoracyjny. Rolety 
materiałowe w różnych swoich 
wydaniach świetnie wyglądają 
w każdej przestrzeni, są bar-
dzo funkcjonalne, a dzięki sze-
rokiej ofercie tkanin i kolorów, 
dopasują się do każdego wnę-
trza. Żaluzje drewniane ocieplą 
i urozmaicą wnętrze w bardziej 
rustykalnym klimacie, ale będą 
też modnym dodatkiem we wnę-
trzach łączących modny marmur 
z drewnem – podkreśla ekspert-
ka marki Anwis.

Osłony okienne w delikat-
nych i stonowanych barwach, ta-
kich jak beż, ciepły brąz czy sub-
telny oliwkowy odcień doskonale 

podkreślają najważniejsze cechy 
modnych pomieszczeń. Nie tylko 
stanowią element dekoracyjny, 
ale są też funkcjonalne i zapew-
niają duży komfort. Łączą w so-
bie wszystkie te wartości, jakimi 
powinny wyróżniać się modne 
wnętrza w 2022 roku. Doskonale 
komponują się ze stylem boho 
i japandi, które podkreślają swój 
związek z naturą.

Najmodniejsze materiały 
i tkaniny, a osłony okienne  
– jak wybrać odpowiednie?

Wraz z nadejściem nowych 
trendów zmienia się też wybór 
materiałów i tkanin, które zdo-
minują wnętrza. Wśród tych naj-
częściej poszukiwanych będzie 
z pewnością  drewno i bambus, 
które są w pełni naturalnym su-

rowcem. Len, sklejka, czy ratan 
znów znajdą się na topie. Osłony 
okienne powinny również swoim 
wyglądem nawiązywać do natu-
ralności.

Do podkreślenia ogólnego 
wystroju wnętrza możemy wy-
korzystać osłony okienne wła-
śnie z drewna i te bambusowe. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zdecydować się na osłony okien-
ne materiałowe, np. dzień i noc. 
Delikatne i subtelne tkaniny są 
w stanie równie dobrze wpaso-
wać się w minimalistyczny wy-
strój wnętrza i wykorzystanie 
naturalnych surowców.
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