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Domy jak stodoły, czyli minimalizm
i oszczędność

D

omy wyglądające jak stodoły, zbudowane na planie
prostokąta z dwuspadowym dachem, są bardzo
funkcjonalne. W ostatnich
latach pojawia sie ich coraz
więcej w naszym krajobrazie.
– Zwarta bryła w prostokącie może
się komuś podobać lub nie, ale z pewnością taka powierzchnia pozwala
optymalnie zorganizować domową
przestrzeń. Można sobie pozwolić na to,
by w środku nie było podpór konstrukcyjnych. Stropy i dach można oprzeć
na ścianach zewnętrznych– mówi Piotr
Koński, architekt z biura projektowego
K2 w Lesznie.
Taka konstrukcja oznacza też niższe koszty utrzymania niż domów o tej
samej powierzchni w innym kształcie.
Modeli domów „stodół” jest bardzo
wiele, ale wszystkie łączy minimalizm i praktyczne zagospodarowanie
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przestrzeni. Nie ma tu zbędnych pomieszczeń, a budynek pozbawiony jest
wykuszy, balkonów i innych ozdobników. Najczęściej takie domy utrzymane
są w klasycznej kolorystyce, gdzie biel
łączy się z ciemniejszym dodatkiem.
Na rynku funkcjonują specjalizujący
się w projektowaniu takich domów architekci, a hasło „nowoczesna stodoła”
wpisane w internetową wyszukiwarkę
nie przekierowuje na portale rolnicze,
lecz na strony związane z projektami.
„Nasze projekty-stodoły udowadniają, że budując nowocześnie, nie trzeba
wyrzekać się przywiązania do tradycji i odgradzać się od natury. Liczne
przeszklenia, które zastosowaliśmy
w domach z kolekcji korespondują z otoczeniem i przełamują minimalizm środków wyrazu, a ponadto dodają bryłom
lekkości oraz zacierają granicę między
wnętrzem a ogrodem – czytamy na stronie archipelag.pl

FOT. KAB

SĄ NOWOCZESNE, CHOĆ PRZYPOMINAJĄ WYGLĄDEM OBIEKTY Z WIEJSKIEGO KRAJOBRAZU

Domy zbudowane na planie prostokąta z dwuspadowym dachem są bardzo funkcjonalne
Jak przekonują projektanci takich
domów, nowoczesne stodoły pasują
do każdej przestrzeni – od sielskiej, wiejskiej na nowoczesnej, zwartej miejskiej
zabudowie kończąc.
– Wynika to z minimalizmu. To największy urok takich rozwiązań – zauważa Piotr Koński. – Zainteresowanie tego
typu projektami rośnie powoli od około
trzech lat.
Przychylnym okiem na takie rozwiązania spoglądają nie tylko prywatni
inwestorzy, ale także gminy, które potrafią myśleć perspektywicznie. Przykładowo w Kościanie samorząd buduje

przedszkole wraz ze żłobkiem, które
kształtem przypomina właśnie stodołę.
To budowla energooszczędna, oparta
o nowoczesną technologię. Koszt inwestycji to ponad 6 mln. zł, a pierwszy
wykonawca, który odpowiedzialny był
za I etap prac, wykonał ocieploną grzewczą płytę fundamentową w technologii
pasywnej. Ten etap budowy zakończył
się w październiku 2017 roku. Przedszkole i żłobek mają zostać oddane
do użytku w 2018 r.
Dom w typie stodoły może
się podobać lub nie. To kwestia gustu, ale z pewnością

budownictwo w tym stylu wiąże się
z energooszczędnością.
– Przede wszystkim od południa domy stodoły mają duże okna lub wręcz
przeszklone ściany. Takie rozwiązania
nadaje budynkowi charakteru, a przede
wszystkim zimą, dzięki słońcu, wspomaga ogrzewanie domu. Latem przeszklenia na ścianie południowej trzeba
osłonić markizą, żaluzją lub poziomym
odgrodzeniem. Na ścianie północnej
najlepiej, aby w ogóle nie było okien,
bo słońce tam nie operuje i nie dogrzeje nam zimą pomieszczenia. Tę stronę
budynku wykorzystuje się na garaż czy
pomieszczenia gospodarcze – tłumaczy
Piotr Koński.
Wiele projektów domów stodół już
w standardzie posiada pompę ciepła,
wentylację mechaniczną z rekuperacją,
a także system solarny. To wszystko
oznacza zdrowy klimat we wnętrzu
i niższe rachunki. Te „najmądrzejsze”
domy nie tylko oszczędzają energię,
ale i pozyskują ją z naturalnych źródeł:
słońca, ziemi i wody. Z myślą o naszej
planecie i własnej kieszeni warto inwestować w panele solarne i ogniwa
fotowoltaiczne.
Koszt budowy domu stodoły może być tańszy lub droższy
od standardowego.
– Wszystko zależy do przyjętych rozwiązań sprzyjających energooszczędności. Z pewnością jednak prędzej czy
później ten wydatek nam się zwróci
– zapewnia leszczyński architekt.
W domach „stodołach” najczęściej
parter to część wypoczynkowo-gospodarcza, a na poddaszu projektowane
są sypialnie. W internecie znajdziemy
wiele ciekawych projektów poczynając od ofert dla rodzin dwuosobowych,
poprzez klasyczne 2+2 na domach dla
liczniejszej familii kończąc. Wynika
z nich, że szacunkowy koszt budowy
domu o powierzchni 90 m2 w stanie surowym zamkniętym to około 130 tys. zł.
Natomiast zdecydowanie większa „stodoła” – o powierzchni 160 m2 z wentylacją mechaniczną i rekuperacją będzie
już kosztować około 250 tys. zł. Kab

3

www.otopanorama.pl4.4.2018PANORAMA LESZCZYŃSKA

Zalety ogrzewania
na poczerwień
PANELE GRZEWCZE DZIAŁAJĄCE NA PRĄD NIE WPRAWIAJĄ
POWIETRZA W RUCH I NIE OSUSZĄ ŚCIAN

O

grzewanie na podczerwień
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, szczególnie wśród osób, które
po raz pierwszy wybierają
sposób ogrzewania domu.
Jest to jeden z nowocześniejszych sposobów, na które można się zdecydować.
Na czym polega to ogrzewanie i czym
różni się od tradycyjnego?
– Główną różnicą jest sposób rozchodzenia się ciepła. Zazwyczaj grzejniki
działają przez konwekcje, tzn. ogrzewają powietrze poprzez wprawianie
go w ruch, co skutkuje ogrzaniem ścian,
podłóg i całego pomieszczenia. Rozkład
temperatury nie jest równomierny, ponieważ ciepło unosi się do góry i przechodzi na drugi koniec pomieszczenia,
gdzie opada i wraca dołem. Efekt jest
taki, że przy suficie jest cieplej niż nad
podłogą – wyjaśnia Bartosz Skrzypczak,
elektryk z Leszna.
Natomiast ogrzewanie na podczerwień działa na zasadzie promieniowania
w postaci fal elektromagnetycznych.
W pomieszczeniu panuje równomierna temperatura bez względu na to czy
jest to sufit czy podłoga. Zawdzięczamy

to falom podczerwonym, które ogrzewają jednakowo wszystkie elementy
pomieszczenia. Dzięki temu w pomieszczeniach nie odczujemy różnicy
temperatur.
Inną zaletą ogrzewania na podczerwień jest to, że nie powoduje ono ruchu
powietrza. Oznacza to m.in., że kurz
nie unosi się w powietrzu, a suche nie
jest powietrze tylko ściany. Dzięki temu
w pomieszczeniu nie pojawią się pleść
czy grzyby.
– Poza tym jest to system bezobsługowy, bo panele grzewcze działają na prąd
i są łatwe w montażu. Te też dobry
sposób na zaoszczędzenie przestrzeni,
gdyż nie trzeba korzystać z kotłowni
i budować komina. To wygodny i komfortowy sposób ogrzewania – mówi
Bartosz Skrzypczak.
Wybierać możemy spośród: grzejników panelowych lub płytowych, luster
czy szklanych paneli grzewczych bądź
nawet ozdobnych, na których można
zamieścić np. zdjęcie czy inna ozdobną
grafikę.
Minusem ogrzewania na podczerwień jest brak możliwości podgrzewania wody. Jest to też drogi system,

ponieważ wykorzystuje prąd. Koszty
eksploatacji są jednak zależne od wielu czynników, m.in. szczelność okien,
wielkość pomieszczeń czy rodzaju
ocieplenia budynku. Średnio wynoszą
one około 100 zł/m² za sezon grzewczy,
a miesięczne koszty ogrzewania nie
przewyższają tych wykazywanych przy
ogrzewaniu gazowym.
Najlepszym miejscem na zamontowanie paneli grzewczych jest sufit,
ponieważ tam ogrzewanie osiągnie
najlepszą wydajność. Można też zamontować je na ścianach. Jedno jest
pewne: ciepło odczujemy prawie natychmiast po uruchomieniu grzejnika, ponieważ nie potrzebuje on czasu
na rozgrzanie. Przez akumulowanie
ciepła w ścianach czy przedmiotach
znajdujących się nieopodal panelu
w trakcie jego działania możemy zredukować częstotliwość jego uruchamiania. Dzięki temu zaoszczędzimy
nieco energii.
Na zakup oraz instalację promienników do mieszkań o pow. 50 m² wydamy ok. 6-7 tys. zł. Natomiast za dom
o powierzchni 150 m² cena wyniesie
ok. 17- 20 tys. zł. Natalia Kurpisz

Każdy może założyć biuro
pośrednictwa nieruchomości
 Od 2014 roku, czyli od czasu gdy nastąpiło uwolnienie zawodów, pośrednik nieruchomości nie musi posiadać
licencji zawodowej. Praktycznie każdy
może dziś założyć biuro pośrednictwa
nieruchomości. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza
lub spółka. Niezbędne będzie jedynie
wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem
czynności pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami.
Czy takie ułatwienie na rynku nieruchomości to dobre rozwiązanie?
Z pewnością taki ruch pozwala na szersze samozatrudnienie, daje narzędzia
do pracy osobom przedsiębiorczym
bez specjalistycznego wykształcenia
i licencji. Pytanie czy klient na tym
zyskuje?
– Kiedyś potrzebne było wykształcenie w postaci studiów podyplomowych
oraz praktyka u pośrednika z wieloletnią licencją. O ile wiedza teoretyczna
czasem miała się nijak do praktyki,
o tyle doświadczenie miało ogromne
znaczenie, szczególnie w dobie, gdy
internet dopiero raczkował. Ja, aby
jak najszerzej chronić klienta, szukałem rozwiązań i podpowiedzi w kodeksach. Dziś wzory różnorodnych
umów dostępne są w internecie – mówi

Krzysztof Kubiak, pośrednik z biura
Jardom w Lesznie.
Jak zauważa K. Kubiak, jednoosobowa firma pośrednictwa nieruchomości,
bez siedziby i dodatkowego personelu,
to duża oszczędność w kosztach utrzymania firmy, Taki pośrednik może zaproponować niższa prowizję, ale już nie
zajmie się klientem tak kompleksowo
jak biuro, które ma biuro, zatrudnia
specjalistów i ma partnerów także
za granicą.
– My doradzamy i pośredniczymy
nawet w inwestowaniu wolnych środków. Przychodzi do nas przedsiębiorca i mówi, że ma wolnych 250 tys. zł
i chce zainwestować w nieruchomości.
Doradzamy mu, że ma do wyboru trzy
opcje zakupu mieszkania: w Lesznie
o powierzchni 60 m2, bez gwarancji
stałego wynajmu z prognozą zwrotu
inwestycji w ciągu 15-16 lat, w Poznaniu o powierzchni 30 m2, praktycznie
z gwarancją stałego wynajmu i szybszym zwrotem inwestycji niż w Lesznie albo też np. apartamentu Hiszpanii
z gwarancją zwrotu inwestycji za 7 lat.
Nasze biuro współpracuje ze stroną
hiszpańską i prawnikiem, który czuwa
nad wszelkimi procedurami – mówi
K. Kubiak.
Jednoosobowej firmie, człowiekowi bez doświadczenia, wykształcenia

i siedziby z pewnością trudniej byłoby
nawiązać takie międzynarodowe kontakty biznesowe.
Nie da się ukryć, że złote czasy dla
tej branży dawno minęły. Kiedyś klient
musiał iść do pośrednika lub dawał
ogłoszenie w gazecie. Dziś powstają
kolejne portale sprzedażowe, w tym
dedykowane nieruchomościom. Ludzie
chętnie z nich korzystają.
– Można w taki sposób zawierać
umowy, ale kto zagwarantuje bezpieczeństwo jednej czy drugiej stronie?
Kto sprawdzi wszystkie dokumenty?
Można się bardzo zdziwić, szczególnie
gdy nie chodzi o kupno i sprzedaż, lecz
wynajem. Prawo lokatorskie chroni najemców, a nie właścicieli. Naszym zadaniem jest zabezpieczyć ich jak najlepiej
i robimy to. Jako ciekawostkę podam,
że w Wielkiej Brytanii nie da się kupić
nieruchomości bez pośrednika. Jak
widać, co kraj to obyczaj – przekonuje
K. Kubiak.
Obecnie na leszczyńskim rynku
funkcjonuje około 40 firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami.
Wiele nowych znika z krajobrazu równie szybko jak się pojawiło. Innym się
udaje. Rynek sam weryfikuje jakość
usług. Zostają profesjonaliści, którym
zadowoleni klienci dają zielone światło. Kab
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Aktualne trendy
w dekorowaniu okien

FOT. ARCHIWUM

FIRANY CZĘSTO SĄ ZASTĘPOWANE PRZEZ ROLETY
PASUJĄ ONE DO NOWOCZESNYCH I KLASYCZNYCH WNĘTRZ

Drewniane żaluzje chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewniają intymność i nadają wnętrzu klimat

O

kna domów i mieszkań
zdobią dziś nie tylko firany. Współczesne trendy
w dekorowaniu idą przede wszystkim w kierunku
rolet i żaluzji. Które z nich
wybrać? Jakie są ich zalety i wady?
Najpopularniejsze na pewno są rolety. Na rynku zajdziemy co najmniej
kilka rodzajów. Najtańsze i najprostsze
w konstrukcji są klasyczne rolety, czyli
te zawijane na wałek. Można je przytwierdzić do ściany, sufitu lub bezpośrednio do okiennej ramy. Do wyboru
mamy setki kolorów i tkanin, z których
mogą być wykonane. Na dodatek, jeśli
w naszym domu jest okno o nietypowym rozmiarze bez problemu zamó- Dużą popularnością cieszą się też rolety typu „dzień i noc”
wimy roletę pod wymiar. A co z ich wadami? Cóż, nie najlepiej komponują się Z pewnością zawdzięczają to swojej nasłonecznieniem i zapewniają intymz eleganckim wnętrzem.
funkcjonalności, bo pozwalają na sa- ność, to jeszcze nadają wnętrzu klimat.
Co innego rolety rzymskie. One modzielną regulację stopnia przepusz- Dzięki naturalnemu materiałowi, z któz pewnością spełnią wymagania osób czania światła. Z tej racji, że wykonuje rego są wykonane, pasują do klasyczceniących estetykę. Technicznie rzecz się je z bardzo różnych tkanin i w wielu nych i nowoczesnych aranżacji, a nawet
biorąc roleta rzymska także podnoszo- kolorach pasują w zasadzie do wszyst- tych rustykalnych. Warto dodać, że robi
na jest za pomocą specjalnego mecha- kich wnętrz. Jedynym ograniczeniem się je z drewna odpornego na działanie
nizmu sterowanego łańcuszkiem, ale może być zasobnoś portfela klienta, te czynników atmosferycznych, nieoduniesiona do góry układa się w pozio- z najwyższej półki do tanich nie należą kształcającego się i polakierowanego
me zakładki tworząc – w zależności – zaznacza Daniel Biernaczyk, właści- niepłowiejącymi lakierami.
od rodzaju tkanin, z której ją zrobiono ciel leszczyńskiego sklepu Przemko,
Żaluzje łatwo też utrzymać w czy– niebanalne drapowania i marszczenia. oferującego tapety i rolety oraz sklepu stości. Przyda się jedynie wilgotna
Do tego może mieć kilka rodzajów internetowego www.otostyl.pl.
ściereczka lub odkurzacz, bo drewno
wykończenia m.in. proste, z falbaną
Dodajmy, że rolety typu „dzień i noc” już na etapie produkcji zostaje zaimprelub z falbaną z falą. Stąd rolety rzym- mają charakterystyczną budowę. Skła- gnowane. Niemniej jednak, najwiękskie są dekoracją same w sobie i nadają dają się z ułożonych naprzemiennie szą zaletą drewnianych żaluzji jest
pomieszczeniom stylowego wyglądu. prześwitujących oraz pokrytych tkani- możliwość kontrolowania kierunku
Pasują zarówno do salonu, sypialni, ną pasów. To właśnie pozwala na wspo- wpadania i natężenia światła – lamele
kuchni, łazienki, jak i pokoju dziecię- mnianą regulację stopnia zaciemnienia mogą być obracane o 180°, pod różnycego. Zrezygnować z nich powinni jedy- pomieszczenia. Możemy wpuszczać mi kątami. Obsługiwane są zazwyczaj
nie alergicy ze względu na osiadający do wnętrza rozproszone promienie sło- ręcznie, ale część producentów oferuje
na nich kurz. Warto też dodać, że nie- neczne, częściowo przesłaniając okno, również ich automatyczne sterowanie,
zbyt dobrze wyglądają na wąskich ok- zaciemnić je, bądź całkowicie odsłonić. na przykład za pomocą pilota.
nach, takich które mają mniej niż 2
Szukając ponadczasowej i eleganDo tej beczki miodu trzeba dołożyć
metry szerokości.
ckiej ozdoby okna na pewno warto jednak łyżkę dziegciu. Niestety, obec– Bardzo dużą popularnością cie- wziąć pod uwagę drewniane żaluzje. nie jest to najdroższy z wariantów deszą się też rolety typu „dzień i noc”. Nie dość, że chronią przed nadmiernym korowania okien. mach

FOT. PP
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Płytki czy panele –
co wybrać?
WIELE ZALEŻY OD WIELKOŚCI MIESZKANIA I UPODOBAŃ
TAKŻE OD TEGO, CZY KTOŚ LUBI CZĘSTE ZMIANY

FOT. DOMKORKOWY.COM

B

udowa domu czy zakup
mieszkania zawsze jest dużym wyzwaniem. Równie
wielkie przedsięwzięcie
stanowi jego wyposażenie.
Jedno z podstawowych pytań,
jakie należy sobie zadać, brzmi: płytki
czy panele? Nie ma reguły. Są zwolennicy montowania płytek w całym
mieszkaniu. Inni stawiają w całości
na panele, sięgając po nie również
podczas urządzania łazienki.
– Wśród płytek coraz modniejsze
są modele wielkogabarytowe, nawet
o powierzchni 120x120 cm. Można
je spotkać również na ścianach. Sprawdzą się one zwłaszcza w pomieszczeniach, w których mamy do dyspozycji
duże powierzchnie. Choć są też osoby,
które po duże płytki sięgają w małych
łazienkach i efekt robi wrażenie – mówi Aleksandra Furman-Lewandowski,
architektka z Włoszakowic.
Na posadzkach modne są płytki
imitujące deskę podłogową. Niektóre
barwą, ale i strukturą na tyle łudząco
przypominają drewno, że na pierwszy
rzut oka można się pomylić i pomyśleć,
że mamy do czynienia z panelami.
Nad w miarę jednolitą powierzchnią warto zastanowić się w momencie,
kiedy mamy do dyspozycji małe mieszkanie. Owszem, można w przedpokoju i aneksie kuchennym zamontować
płytki, a w pokojach panele. Dobrze
jednak najpierw przygotować sobie
wizualizację takiego rozwiązania,
by później nie okazało się, że będzie
razić zbyt duża różnorodność na stosunkowo niewielkiej powierzchni.
Coraz więcej osób przekonuje się
do montażu paneli w przedpokoju,
ale mają wątpliwości czy zakładać je
również w kuchni czy aneksie. Problem pojawia się często w sytuacji, gdy
mamy do dyspozycji niewielki pokój
z aneksem kuchennym. Można wtedy
w całym pomieszczeniu położyć panele, choć trzeba pamiętać, że w części
kuchennej, gdzie się gotuje i korzysta
z wody, może być więcej wilgoci. Stąd
trzeba zadbać o rozwiązania odporne na zamoczenie. Niektórzy stosują
następujące rozwiązanie: w części
kuchennej montują panele, ale pod
szafkami kładą płytki. Tym sposobem
ostatecznie również udaje się uzyskać
efekt jednolitej powierzchni, bo płytek
nie widać.
– Jeśli ktoś chce jednak w części
kuchennej położyć na podłodzie
płytki, wówczas ma do wyboru dwa
rozwiązania. Można próbować dobrać
panele i płytki tak, by były bardzo podobne do siebie, choć trudno będzie
o identyczne motywy. Albo przełamać
kolorystykę i skontrastować podłogę
w salonie z tą, w której zlokalizowany
jest aneks kuchenny – dodaje Aleksandra Furman-Lewandowska.

Panele korkowe nadają podłogom elastyczność zapewniając komfort chodzenia
W łazience większość osób kładzie
na podłodze płytki. Niewykluczone
jednak, że powoli będzie to się zmieniać. Można już spotkać rozwiązania,
w których do łazienek wprowadza się Wśród płytek coraz
coraz więcej drewna, w tym również modniejsze są modele
panele na podłodze. Muszą to być jed- wielkogabarytowe, nawet
nak materiały odporne na wilgoć.
o powierzchnie 120x120 cm.
Wymiana podłogi to nie tylko kosztowna inwestycja, ale też związana Można je spotkać również
ze sporym bałaganem czy tymczaso- na ścianach. Sprawdzą się
wym przemeblowaniem. Dlatego raczej one zwłaszcza
nie decydujemy się na nią co roku. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem częstszych w pomieszczeniach,
zmian, warto rozważyć montaż paneli, w których mamy
bowiem łatwiej je zdjąć i położyć nowe. do dyspozycji duże
W przypadku płytek, które trzeba skuć powierzchnie
i przygotować posadzkę pod nowe, praAleksandra
cy i bałaganu będzie więcej.
Zwolennicy płytek chwalą fakt, Furman-Lewandowska,
że łatwo się je czyści oraz to, iż na ryn- architektka
ku jest coraz więcej wzorów przypominających wyglądem drewniane
powierzchnie. Osoby przywiązane
do paneli często mówią natomiast,  REKLAMA
że nie wyobrażają sobie chodzenia
w salonie po płytkach, które są chłodne. Panele natomiast dają większe poczucie ciepła.
Tak naprawdę wiele zależy od upodobań, rozwiązań podpatrzonych u innych oraz projektu wystroju całego
mieszkania czy domu. Bez względu
na to, czy sięgniemy po panele czy płytki, należy zadbać o to, by były to materiały dobrej jakości, o odpowiedniej
klasie ścieralności. Nie zawsze trzeba
kupować najdroższe. Warto jednak
popytać fachowca, na co zwrócić szczególną uwagę albo wybrać się na zakupy razem z nim.
A kolorystyka?
– W tym zakresie trendy zmieniają
się średnio co 5 lat. Nadal w modzie
są szarości, choć nieśmiało do łask
zaczynają wracać beże – kończy Aleksandra Furman-Lewandowska.
Anna Maćkowiak
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Na leszczyńskich Antoninach
powstaje nowe osiedle mieszkaniowe

Z

krajobrazu leszczyńskich
– Jest to nasze pierwsze przedAntonin wyłania się osied- sięwzięcie w zakresie budownictwa
le Nowe Ogrody. Oddano mieszkaniowego, więc tym bardziej
do użytku pierwszy blok. cieszy nas duże zainteresowanie
Wkrótce gotowy będzie ko- mieszkaniami oddawanymi sukcelejny. Docelowo inwestor, sywnie do użytku na Nowych Ogroktórym jest spółka „K2 Nierucho- dach – mówi Zbigniew Hojak, prezes
mości”, planuje ulokować w tym „K2 Nieruchomości”.
rejonie miasta dziewięć budynków
Na przełomie stycznia i lutego
mieszkalnych.
nabywcy mieszkań w pierwszym z
Spółka nie prowadziła wcześniej wybudowanych bloków otrzymali
działalności deweloperskiej, jednak klucze do swoich lokali. Na parterze
będąca jej właścicielem inna spółka ulokowano łącznie dziesięć garaży,
„Kombinat 2000”, znana jest znanym na kolejnych kondygnacjach mieszw Lesznie inwestorem. Spółka „Kom- kania (po 5 na pierwszych czterech
binat 2000” wybudowała i prowadzi i 4 na ostatniej). Ich metraże są barleszczyńskich Antoninach Hotel i dzo zróżnicowane: od niecałych 40
Restaurację „Antonińska” oraz Za- do ok. 70 m2.
kład Pielęgnacyjno-OpiekuńczoNa najwyższym piętrze znajdują
-Rehabilitacyjny „Niezapominajka”. się mieszkania o podwyższonym
 REKLAMA

standardzie, z tarasami, których
powierzchnia sięga ponad 16 m 2.
Pozostałe lokale w bloku posiadają
duże balkony.
W pierwszym budynku do sprzedania pozostały pojedyncze mieszkania. W drugim, który ma być
gotowy jesienią tego roku, swoich
nabywców znalazło już ponad 60%
lokali. Zbigniew Hojak nie ukrywa,
że dużym zainteresowaniem wśród
kupujących cieszą się mieszkania
o mniejszym metrażu. Przyczyn
sporego powodzenia mniejszych
lokali można doszukiwać się w
coraz częstszym traktowaniu zakupu mieszkania jako inwestycji
kapitałowej.
– Podążając za znacznym zainteresowaniem mniejszymi lokalami,

FOT. NOWEOGRODYLESZNP.PL

LESZNO. INWESTOR DOCELOWO PLANUJE POSTAWIĆ DZIEWIĘĆ BUDYNKÓW
DO DYSPOZYCJI BĘDĄ M.IN. CORAZ CZĘŚCIEJ POSZUKIWANE PRZEZ NABYWCÓW MAŁE LOKALE

Na nowym osiedlu oddano już do użytku pierwszy blok
w kolejnych budynkach zaprojektowano więcej mieszkań o mniejszym metrażu – dodaje prezes „K2
Nieruchomości”.
Te najmniejsze mają mieć powierzchnię ok. 36,5 m 2. Będą to
mieszkania dwupokojowe (jeden z
pokoi połączony zostanie z aneksem
kuchennym). W budynkach, w których powstanie więcej mniejszych
mieszkań, spółka zamierza wygospodarować 29 lokali (po 6 na kondygnacjach od II do V i 5 na ostatniej
kondygnacji).
Docelowo na Nowych Ogrodach
powstać ma dziewięć bloków. To, w
jakim tempie będą budowane, zależy
od zainteresowania potencjalnych
nabywców. Poszczególne budynki
wyposażane są w windy, suszarnie
oraz pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów. Inwestor
wyposaża także bloki w monitoring,
a mieszkania w wideodomofony.
Na terenie osiedla przewidziano
również budowę placu zabaw.
– Powstanie on w kolejnych etapach inwestycji i będzie ulokowany
w centralnej części osiedla. Zdajemy
sobie sprawę z faktu, że pierwsze
mieszkania lada moment zostaną
zasiedlone przez lokatorów, dlatego
pomiędzy pierwszymi dwoma budynkami postanowiliśmy przygotować na razie tymczasowe miejsce
na potrzeby zabaw i rekreacji – zapowiada prezes „K2 Nieruchomości”,
Zbigniew Hojak.
Wkrótce na osiedlu nasadzona zostanie zieleń. Wraz z powstawaniem
kolejnych budynków, sukcesywnie
wyznaczane też będą nowe miejsca
parkingowe miejsca parkingowe.
Sporo osób pyta jednak o garaże,
których nie dla wszystkich wystarczy. Z tego względu spółka „K2 Nieruchomości” rozważa budowę hali
garażowej.
Anna Maćkowiak
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Montaż płytek z piaskowca
wymaga cierpliwości i dużej staranności
KAMIEŃ DEKORACYJNY LEPIEJ POŁOŻYĆ NA MNIEJSZEJ POWIERZCHNI NIŻ NA CAŁEJ ŚCIANIE
SPRAWDZI SIĘ PRZY WYKOŃCZENIACH

 REKLAMA

po upływie ok. dwóch tygodni od założenia trzeba użyć specjalnego
preparatu do impregnacji płytek
np. gipsowych. Dzięki temu będą
mniej narażone na brud i zachowają
czystość.
Ceny piaskowca uzależnione
są od przeznaczenia, grubości czy
wielkości poszczególnych elementów.
Koszt za 1 m² zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
Innym podobnym tworzywem dekoracyjnym, które możemy wykorzystać jest marmur, granit, łupek czy
trawertyn. Natalia Kurpisz
Ze względu na plastyczny materiał,
ściana wygląda na bardziej wypukłą
niż jest w rzeczywistości

FOT. ARCH.

P

iaskowiec to najczęściej wyPo upływie minimum doby trzebierany kamień dekoracyjny. ba przygotować płytki i pozbyć się
Zazwyczaj montowany jest nierówności. Robi się to przy użyciu
w salonie, ale pojawia się tak- tzw. packi ściernej, żeby zetrzeć nieże na ścianach zewnętrznych równości i gipsowe naloty. Następdomu. Cechuje się olbrzymią nym krokiem jest naniesienie kleju
wytrzymałością, trwałością i zróżni- i przyklejenie płytek. Najlepiej zrobić
cowaną kolorystyką.
to od dołu ściany do góry.
Bez wątpienia lepiej prezentuje się
– Płytki przyklejamy do podłoża spew niewielkiej ilości na jednej z kilku cjalnym elastycznym klejem do płyścian niż na wszystkich, ponieważ tek ceramicznych. Klej umieszczamy
wtedy nie przytłoczy wnętrza i nie na ich tylnej powierzchni w co najsprawi wrażenia przesytu. Dlatego mniej 80% oraz na ścianie. Lepiej jest
najczęściej wykorzystywany jest przy ułożyć odpowiedni wzór na podłodze,
wykończeniach ścian bądź podłóg. aby wizualnie zobaczyć, co za chwiCzy montaż kamieni dekoracyjnych lę pojawi się na ścianie. Pomiędzy
jest czasochłonny?
płytkami zostawia się odrobinę luzu
– Montaż płytek z piaskowca na stykach – dodaje Stanisław Basiura.
Położone płytki trzeba odpona ścianę nie jest zbyt skomplikowany. Wymaga jednak cierpliwości wiednio zabezpieczyć. W tym celu
i dużej staranności. Płyty kamienne
są często niewymiarowe, a więc charakteryzują się różnym kształtem czy  REKLAMA
grubością. Dlatego najpierw należy
je odpowiednio dopasować i osadzić
w podbudowie. Ze względu na plastyczny materiał ściana wygląda
na bardziej wypukłą niż jest w rzeczywistości – wyjaśnia Stanisław Basiura,
glazurnik z Ponieca.
Wiele osób rezygnuje z montażu
piaskowca właśnie ze względu na jego uwypuklenia, które są problematyczne w czyszczeniu. Ponadto
w miejscach tych zbiera się kurz,
który jest widoczny. Tego typu płytki
najlepiej jest czyścić specjalną myjką
ciśnieniową.
Przed zamontowaniem kamieni
dekoracyjnych podłoże trzeba odpowiednio zagruntować. Preparat
najlepiej nanieść szerokim pędzlem
ławkowcem.
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