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Nie płać za prąd!  
Fotowoltaika w końcu się opłaca.

•     Zwrot z inwestycji nawet w 5 lat!

•     Później przez 20 lat korzystasz z darmowego prądu… 

Napisz na kontakt@ekofachowcy.pl  

lub zadzwoń pod 91 88 69 607

by otrzymać darmowy projekt  i symulację oszczędności.
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Salon Strefa Koloru oferuje: 
Jedyne w Szczecinie farby Ralston oparte na naturalnych 
składnikach z poprodukcyjnej biomasy roślinnej, a nie ze 

składników kopalnianych. Surowce są neutralne dla środowiska. 
Pierwsza fi rma chemiczna na świecie posiadająca certyfi kat B 

Corporation. Niespotykana siła kolorów w 200 tysiącach receptur.

Tapety (Graham&Brown, Holden, JVD, Exim)
Tynki dekoracyjne  (Valpaint, Rivedil, Francesco Guardi)
Sztukateria (Creativa, Orac, NMC, Mardom, Europlast)

Profesjonalna chemia budowlana (Ardex)
Innowacyjna bezpyłowa gładź w rolce Sysstex by Vitrulan
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Najnowsze
inwestycje deweloperskie

Co i gdzie buduje się w Szczecinie oraz okolicy? Jakie nowe inwestycje pojawiły się 
w regionie? Jeśli planujesz zakup własnego mieszkania lub domu, koniecznie przejrzyj 

poniższe zestawienie. Kto wie, może znajdziesz tu idealne lokum dla siebie. Co powiesz 
na domek z ogrodem, apartament nad morzem albo przestronne mieszkanie z balko-

nem? W tym artykule z pewnością znajdziesz kilka ciekawych propozycji.

Baltic Residence, pobierowo, 
ul. Warszawska 11

Nowowiejska park, Bezrzecze, 
ul. Nowowiejska 4

Baltic residence jest najnowszą inwestycją szczecińskiego dewelopera 
Perfect House. Firma realizuje projekty budowlane skierowane do 
wymagających klientów, którzy cenią indywidualność oraz jakość. 
inwestycja zlokalizowana jest 250 metrów od zejścia na plażę, w cichej 
i spokojnej okolicy Pobierowa. Przy ulicy Warszawskiej powstaje 14 
apartamentów o powierzchni od 28 do 48 m2. mieszkania na parterze 
będą miały ogródki, a te na piętrze – przestronne balkony. dla każdego 
z apartamentów znajdzie się miejsce postojowe. Ponadto, trzy mieszkania 
zlokalizowane na parterze zostaną wyposażone w funkcję sPa, dzięki 
czemu istnieje możliwość uruhchomienia w nich gabinetów odnowy 
biologicznej. dostępne będą także pakiety indywidualnego wykończenia 
wnętrz, jak również, szczególnie dla osób inwestujących w nieruchomości: 
współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi wynajmu apartamentu. 
Planowane zakończenie inwestycji to iV kwartał 2020 roku.

Nowowiejska Park (ii etap) to kolejny projekt dewelopera Perfect House. 
Teraz firma realizuje kompleks dwóch domów jednorodzinnych. każdy 
z nich ma 2 lokale, ogród i dwa miejsca postojowe. Na parterze domu 
znajduje się duży, przestronny salon połączony z kuchnią oraz z wyjściem 
na taras, łazienka, a także hol. Na piętrze są trzy obszerne pokoje 
(wszystkie w pełnej wysokości, bez skosów) oraz łazienka. Powierzchnia 
działki każdego z domów wyniesie w zależności od segmentu: od 165 do 
320 m2. Budynki są zachowane w nowoczesnej stylistyce. Powstają ze 
starannie dobranych, wysokiej jakości materiałów. Ciekawe kompozycje 
kolorystyczne oraz stolarka okienna i drzwiowa podkreślają ich 
wyjątkowy, indywidualny charakter. Plusem inwestycji jest też atrakcyjna 
lokalizacja oraz przyjemna okolica. Budynki znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie parku sosnowego. zakończenie inwestycji planowane jest 
w iV kwartale 2020 roku.

opracowała: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe



 Garden House iii, Warszewo, 
ul. Szczecińska

 Sky Garden, centrum Szczecina, 
ul. Niedziałkowskiego 24

 Tarasy Krzekowo, Krzekowo, 
ul. inspektowa

 Malczewskiego 34, centrum Szczecina, 
ul. Malczewskiego 34

Garden House iii jest inwestycją spółki indomex iNVesT. Firma działa na 
polskim rynku od 2008 roku, a na swoim koncie ma wiele prestiżowych 
projektów, zrealizowanych na terenie całego kraju. spółka priorytetowo 
traktuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników, ale też dokłada 
wszelkich starań, by budynki były spójne z otoczeniem oraz cechowały 
się wysokim poziomem estetyki. Najnowsza inwestycja to zespół 
mieszkalny, zaprojektowany z troską o wygodę mieszkańców. W ofercie 
są 24 apartamenty o powierzchni użytkowej od 40 do 85 m2. każdy z lokali 
dysponuje balkonem i charakteryzuje się przestronnymi wnętrzami, 
a mieszkania na parterze mają ogródki. W ramach inwestycji powstał też 
funkcjonalny garaż podziemny. Teren został również zagospodarowany 
przestrzeniami zielonymi, a budynki wyróżniają się estetyką oraz 
komfortem. inwestycja spodoba się tym, którzy szukają atrakcyjnego, 
wygodnego apartamentu oraz niebanalnej architektury. 

sky Garden to projekt spółki idea-inwest, która zajmuje się m.in. 
budowaniem, wynajmowaniem, zarządzaniem nieruchomościami 
komercyjnymi, a także sprzedażą mieszkań oraz apartamentów 
w szczecinie. Najnowsza inwestycja firmy to 18-kondygnacyjny 
apartamentowiec, który powstaje w dawnym wieżowcu TVP. sky Garden 
sięga 72 metrów i cechują go ogromne, przeszklone powierzchnie oraz 
specjalnie zaprojektowane okna, pozwalające przyszłym mieszkańcom 
podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. W ramach inwestycji 
powstaje 114 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni, 92 z nich będą 
miały przestronne, zielone tarasy. dla komfortu mieszkańców przewidziano 
też ponad 110 miejsc parkingowych. Co więcej, przy współpracy z firmą 
NesT interior & real estate, inwestor oferuje kompleksowe wykończenie 
nieruchomości „pod klucz”. spory plus to lokalizacja budynku, w centrum 
metropolii i jednocześnie tuż przy pięknym parku kasprowicza. 

Tarasy krzekowo to projekt delux investment. deweloper stawia na unikatowe 
projekty, wysoką jakość oraz kreatywność. spółka dzięki temu od lat realizuje 
z sukcesem ciekawe przedsięwzięcia. jednym z nich jest właśnie osiedle 
Tarasy krzekowo. Projekt to nowoczesne osiedle domów w zabudowie 
bliźniaczej. inwestycja znajduje się w cichej, spokojnej okolicy. W jej skład 
wchodzi 40 budynków z 80 dwupoziomowi apartamentami z przestronnymi 
tarasami. Powierzchnia lokali wynosi od 78 do 124 m2, dzięki czemu stanowią 
doskonałą formę pośrednią pomiędzy przestronnymi mieszkaniami, a domami 
szeregowymi lub bliźniaczymi. dodatkowo, apartamenty o większej powierzchni 
wyposażone są w komfortowe poddasze z antresolą. dużym atutem osiedla są 
tarasy widokowe, zlokalizowane na dachach mieszkań o powierzchni powyżej 
90 m2, a prócz tego własna przestrzeń ogrodowa, dostępna dla wszystkich 
wariantów mieszkań.  spory plus to także lokalizacja inwestycji, zapewniająca 
wytchnienie, a jednocześnie oferująca dobry dojazd do centrum szczecina.

malczewskiego 34 jest jedną z ośmiu inwestycji realizowanych obecnie 
przez firmę siemaszko. deweloper to laureat wielu ważnych branżowych 
wyróżnień, m.in. „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa”, który na 
rynku funkcjonuje od 25 lat. W ramach inwestycji na malczewskiego firma 
sprawi, że zrujnowana XiX-wieczna kamienica odzyska dawny blask. 
Projekt to połączenie starej architektury z nowoczesną formą. W obu 
częściach inwestycji, historycznej i nowej, będą mieszkania, a na parterze – 
lokale użytkowe.  W sumie przy ulicy malczewskiego powstanie 140 lokali 
o powierzchni od 29 do 100 m2. Wszystkie funkcjonalnie zaprojektowane, 
nasłonecznione, z dużymi oknami i balkonami. dla każdego mieszkania 
będzie też zapewnione miejsce postojowe, usytuowane w części parteru oraz 
w podziemiu. Wjazd do garażu zaprojektowano od strony Galaxy. Największe 
atuty malczewskiego 34, to świetna lokalizacja oraz historyczny charakter. 
już teraz jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście.

opracowała: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe
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 Osiedle Spiska, Gumieńce, 
ul. Spiska

 Judyma 24, Arkońskie-Niemierzyn, 
ul. Doktora Judyma 24

 Osiedle przy Sobola, Północ, 
ul. Bronisława Sobola

 Willa Magnolia, Wołczkowo, ul. Magnolii

Osiedle spiska jest najnowszą propozycją mieszkaniową realizowaną przez 
spółkę Vastbouw Polska. To elegancki, nowoczesny i komfortowy projekt. 
W ramach inwestycji przewidziano budowę 128 mieszkań o powierzchni 
od 28 do 79 m2 w trzech kilkukondygnacyjnych budynkach. Wśród nich są 
kompaktowe kawalerki, jak również większe, przestronne mieszkania dla 
rodzin z dziećmi. Większość posiada balkony, a te na parterze – ogródki. 
Na osiedlu znajdują się dodatkowe udogodnienia: cichobieżne windy, 
garaż podziemny, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych 
oraz komórki lokatorskie. Powstają również miejsca postojowe, boksy 
rowerowe oraz plac zabaw dla najmłodszych. inwestycja to idealny wybór 
dla tych, którzy poszukują mieszkania z dobrym dojazdem do centrum 
miasta, a jednocześnie zlokalizowanego w spokojnej, bezpiecznej 
dzielnicy. W okolicy nie brakuje sklepów, restauracji, punktów usługowych 
czy placówek edukacyjnych.

judyma 24 to inwestycja, która znajduje się w ofercie firmy Broker 
Nieruchomości. miejsce znajduje się w spokojnej, zielonej okolicy, 
niedaleko od centrum szczecina. Budynek o powierzchni  1885 m2, to 
obiekt przeznaczony pod wysokiej klasy biura lub usługi medyczne. 
kondygnacje budowli mają zróżnicowaną powierzchnię. jednym z atutów 
inwestycji jest możliwość swobodnego parkowania i łatwy dojazd do 
budynku. Obecnie planowana jest centralna recepcja na parterze, choć 
Broker Nieruchomości nie wyklucza wynajmu obiektu na potrzeby jednej 
firmy. inwestycja z pewnością przypadnie do gusty tym, którzy cenią 
wysoki standard, spokojną okolicę oraz miejsca parkingowe, o które 
zwykle bardzo ciężko jest w centrum miasta. W odległości zaledwie kilku 
minut spacerem od budynku, znajdują się sklepy, szkoły, szpital oraz 
przystanki komunikacji miejskiej.

Osiedle przy ul. sobola to inwestycja firmy Tomaszewicz development, 
dla której najważniejsze są jakość, wysoki standard i zadowolenie 
klientów. Nowy projekt powstaje w cichej, zielonej okolicy.  Będzie to 
zespół nowoczesnych budynków wielorodzinnych. W ofercie inwestora 
znajduje się 330 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, od 35 do 110 
m2. Te na najwyższych kondygnacjach będą miały przestronne tarasy, 
inne balkony, a lokale na parterze – ogródki. sporym atutem nowego 
szczecińskiego osiedla jest lokalizacja, łącząca atuty bliskości zieleni oraz 
dobrej infrastruktury miejskiej. W pobliżu znajduje się Puszcza Wkrzańska 
ze spektakularnym tarasem widokowym, jak również Galeria Północ 
z zapleczem usługowo-handlowym. W niedalekiej odległości znajdują 
się przystanki komunikacji miejskiej. inwestycja z pewnością spodoba 
się tym, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku, jednocześnie nie 
martwiąc się dojazdem do centrum.

Willla magnolia jest następną inwestycją Perfect House. Projekt to 
trzy domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. każdy z budynków 
wyposażony jest w garaż oraz jedno miejsce postojowe. Na parterze 
znajdują się salon, kuchnia, łazienka i gabinet, a na piętrze: łazienka, 
trzy pokoje oraz garderoba. do każdego z domów przynależny jest 
ogród. Budynki są wykonane w nowoczesnym, eleganckim stylu 
z wykorzystaniem naturalnych materiałów. znajdują się w atrakcyjnym 
miejscu Wołczkowa, w bliskiej okolicy lasu, a jednocześnie niedaleko 
od zabudowań jednorodzinnych. Przyszli mieszkańcy mają więc 
z jednej strony ciszę i spokój, sąsiedztwo terenów zielonych, a z drugiej: 
zapewniony łatwy, szybki dostęp do infrastruktury drogowej oraz środków 
komunikacji miejskiej. dodatkowo, ulica magnolii, przy której znajdują 
się domy, jest kameralna, utwardzona kostką brukową oraz oświetlana 
latarniami. zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2019.
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VERDI  MEBLE
Producent mebli  
tapicerowanych

Zaangażowanie 
i indywidualne 
podejście.

Nasza praca – to nasza pasja, 
nasza firma – to przede wszystkim ludzie 
z 20-letnim doświadczeniem 
w branży meblarskiej.

MeBle dla 
wYMagaJĄCYCH

Jesteśmy w stanie sprostać 
oczekiwaniom najbardziej 

wymagających Klientów, którym 
dajemy nieskończone możliwości 

w kreowaniu swoich mebli.

ul. Łukasińskiego 116            605 842-706, 721 353 413

VerdiMeble                verdimeble@interia.pl   
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Architektura przywodząca na myśl dumne i monumentalne sylwetki statków daleko-
morskich, otwarta przestrzeń nad wodą, kafejki oraz przystań dla jachtów, turystycz-

nych łódek, a także kajaków – tak już wkrótce będzie wyglądał Bulwar Elbląski.  
Najbardziej oczekiwana inwestycja w mieście ma już pozwolenie na budowę. – Jeste-

śmy gotowi do rozpoczęcia prac – zapowiada inwestor Lesław Siemaszko i dodaje:  
– To będzie najpiękniejsze miejsce w Szczecinie.

tu będzie biło nowe serce miasta

Wizytówka szczecińskiego 
waterfrontu  



SzCzECiN, AL. PoWSTAńCóW WLKP. 81A,
tel. 91 422 16 51 - 52
www.siemaszko.pl

Przełomowa dla szczecińskiego waterfrontu inwesty-
cja powstaje wzdłuż Bulwaru Elbląskiego na Kępie 
Parnickiej. To jedna z wysp Międzyodrza, usytuowana 
naprzeciwko gmachu dworca PKP. Przyjeżdżający do 
Szczecina goście i turyści widzą ją zaraz po wyjściu 
z dworca. Czołowy szczeciński deweloper firma Sie-
maszko sprawi, że ten widok stanie się nową wizytów-
ką miasta. Inwestycja zapowiada się imponująco.  

– To niezwykle ważne dla Szczecina miejsce, które może 
zdecydować o jego tożsamości – podkreśla Lesław Sie-
maszko. – Pracując nad projektem szukaliśmy formy, 
która dostatecznie wyeksponuje jego walory, wydobę-
dzie piękno i zaspokoi oczekiwania. Zachowując wiel-
komiejski styl, staraliśmy się stworzyć klimat jedno-
cześnie przyjaznej i otwartej przestrzeni. Chcemy, aby 
ludzie dobrze się tu czuli, z przyjemnością zamieszkali 
i chętnie przychodzili. 

W sumie na ponad 12 tys. m2. między ul. Heyki, Składo-
wą i Bulwarem Elbląskim powstanie około pół tysiąca 
mieszkań. W pierwszym etapie, objętym pozwoleniem 
na budowę, staną budynki usytuowane najbliżej wody. 
Będzie w nich 246 mieszkań o powierzchni 30–97 m2. 
(dla każdego zaprojektowane jest miejsce garażowe 
w kondygnacji podziemnej lub na parterze). Kaskadowa 
zabudowa, duże przeszklenia oraz tarasy przypomina-
jące pokłady dalekomorskiego wycieczkowca pozwolą 
mieszkańcom delektować się widokiem na rzekę i pano-
ramę Szczecina. Na parterze znajdą się bardzo atrakcyj-
ne lokale usługowe, które odpowiednio zagospodaro-
wane będą współtworzyły niepowtarzalny klimat tego 
miejsca. W tym etapie zrewitalizowane też zostanie na-
brzeże, powstanie tu deptak oraz przystań. Dostęp do 
niej, a także do wszystkich nadbrzeżnych lokali usługo-
wych i ścieżek będzie otwarty dla wszystkich, nie tylko 
mieszkańców apartamentów. 

– Zainteresowanie jest ogromne – przyznaje Beata No-
wak, dyrektor sprzedaży firmy Siemaszko. – To inwe-
stycja nieporównywalna z niczym innym w Szczecinie. 
Emocje są więc odpowiednie. Chcemy, żeby tam biło 
nowe serce miasta. 

Siemaszko to jeden z najbardziej doświadczonych 
i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na ryn-
ku od 25 lat. Wybudował niemal 4 tysiące mieszkań, 
również w segmencie ekskluzywnym. Obecnie realizu-
je na terenie Szczecina 8 dużych inwestycji mieszka-
niowych, wśród nich m.in. nagrodzone prestiżowymi 
tytułami „Jakość Roku” osiedle Pod Gwiazdami. Firma 
jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień, 
w tym „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa” 
przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują no-
wocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego 
zarządzania na polskim rynku budowlanym. 
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Praca, rozrywka, życie 
Hanza Tower

Dwadzieścia siedem pięter, ponad sto metrów wysokości, 480 
luksusowych lokali mieszkalnych… za rok swoje podwoje otworzy 

jak dotąd najwyższy budynek w Szczecinie – Hanza Tower.
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Nazwa tego drapacza nawiązuje do wspa-
niałej i bogatej historii szczecina. Na-
sze miasto przez kilka wieków należało 
do Hanzy, powstałego w średniowieczu 
związku kupców i miast północnej euro-
py. Organizacja ta skupiała 160 najbardziej 
rozwiniętych miast i miała ogromny wpływ 
na mentalność i styl życia w rejonie basenu 
morza Bałtyckiego. To zainspirowało inwe-
stora Hanzy Tower – j.W. Construction do 
stworzenia luksusowego budynku, w któ-
rym będzie można nie tylko mieszkać, ale 
także pracować, robić zakupy, załatwiać 
interesy, bawić się i odpoczywać. 

amerykańscy architekci z Laguarda Low 
architects stworzyli tu doskonałe warunki 
do życia i pracy: na najniższych kondygna-
cjach budynku znajdą się lokale usługowo
-handlowe, wyżej biurowe i konferencyjne, 

a najwyżej apartamenty. Pod ziemią gara-
że. – W apartamentowo-komercyjnym bu-
dynku będzie można luksusowo mieszkać 
mając przepiękny widok na całe miasto, 
a kilka pięter niżej prowadzić działalność 
biznesową w otoczeniu międzynarodo-
wych firm – mówi małgorzata Ostrowska, 
członek zarządu i dyrektor Pionu mar-
ketingu i sprzedaży w j.W. Construction.   
– Lokale mieszkalne zajmą największą 
część liczącej ponad 54 tys. m kw. po-
wierzchni budynku. Na 22 tys. m kw. po-
wstanie 480 luksusowych 1, 2, 3 i 4 poko-
jowych apartamentów o zróżnicowanych 
metrażach, z wysokimi na ponad 3 metry, 
panoramicznymi oknami. Wszystkie miesz-
kania zostaną wyposażone w klimatyzację. 
Na 6 i 7 kondygnacji znajdą się mieszkania 
z tarasami, a na najwyższym poziomie eks-
kluzywne penthouse’y.
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Hanza Tower to również centrum bizne-
sowe. Na czterech kondygnacjach, na 
powierzchni prawie 5000 m kw. powsta-
ną biura, sale konferencyjne, a także po-
wierzchnie coworkingowe.

W końcu inwestycja będzie spełniała tak-
że rolę usługowo-handlową. Powierzch-
nia handlowa na parterze zajmie prawie  
3000 m kw. i mniej więcej tyle samo lokale 
usługowe na piętrze. W projekcie przewi-
dziano 17 lokali. – wymienia – małgorzata 
Ostrowska. – Te o zróżnicowanych metra-
żach przeistoczą się w sklepy, restauracje, 
kawiarnie i zajmującą 1000 m kw. strefę 
relaksu Fitness & sPa z okrągłym basenem 
ze świetlikiem i widokiem. Wrażeń wido-
kowych dostarczy również znajdujący się 
na dachu, na wysokości 100 metrów taras, 
z którego będzie można oglądać panoramę 
miasta i jego okolic. 

O miejsce postojowe nie trzeba się mar-
twić – na 3 piętrach podziemnych usytu-
owany jest parking na 403 samochody i 120 
rowerów – dodaje małgorzata Ostrowska. 
– a wszystko to w jednym multifunkcjo-
nalnym obiekcie, który według założeń ma 
zapewnić jego użytkownikom oszczędność 
czasu i komfort mieszkania, według filozo-
fii „work-life balance”. 

 
 

autor: aneta dolega 
foto: materiały prasowe
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Szczecin placem budowy
Legendy Szczecina powoli stają się faktem. Mieszkańcy będą mogli robić zakupy  

w wyczekiwanym sklepie iKEA, inni poszaleć w aquaparku, jeszcze inni zwiedzić gigantyczny 
statek na Łasztowni. Szczecin się zmienia!

W szczecinie nic się nie dzieje, nie ma remon-
tów, to wioska z tramwajami. kilkanaście lat 
temu, w odpowiedzi na takie zarzuty, można 
było jedynie twierdząco pokiwać głową. Teraz 
można pokusić się o stwierdzenie, że nasze 
miasto jest jednym, wielkim placem budowy. 
Często mieszkańcy wręcz narzekają, że dzieje 
się za dużo: ulice są rozkopane, powstają wę-
zły komunikacyjne, a nowe osiedla wyrastają 
jak grzyby po deszczu. Wszystko wskazuje na 
to, że… to dopiero początek. Najbliższe lata to 
dziesiątki bardzo ważnych inwestycji. Wybra-
liśmy kilka, które znacząco zmienią miasto. 

iKEA W SzCzECiNiE

Tak, jak krążą legendy o smoku wawelskim, tak 
od lat krążyły legendy o sklepie ikea w szcze-
cinie. mieszkańcy czekali na niego z niesamo-
witym utęsknieniem. Potwierdzeniem niech 
będzie fakt, że fraza „ikea w szczecinie” przy-
ciągała zawsze „tłumy internautów” i była 
najczęściej klikanym hasłem w największych 
lokalnych portalach. media wciąż podsycały 
temat, wymyślając coraz to nowe historie, 
a i tak na zakupy trzeba było jeździć do Berli-
na czy Poznania. 

Fabryka Wody

iKEA w Szczecinie
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kilka tygodni temu sen wielu się ziścił. Na 
swojej oficjalnej stronie internetowej ikea 
poinformowała, że w 2021 roku będzie moż-
na przyjechać do jej nowego sklepu właśnie 
do naszego miasta.    

Prace już się rozpoczęły. Gigantyczny sklep 
powstanie u zbiegu ulicy Białowieskiej oraz 
mieszka i. Trwa obecnie przygotowanie tere-
nu, a dokładniej wyburzanie budynków m.in. 
po dawnym Polmozbycie. 

To już 12. sklep szwedzkiej marki w Pol-
sce. Będzie miał 29 tysięcy metrów kwa-
dratowych. Na początku 2020 roku ma się 
rozpocząć rekrutacja pracowników, któ -
rzy wcześniej będą musieli przejść szereg  
szkoleń. 

STATEK PośroDKu ŁASzToWNi

Łasztownia się zmienia… i to od dobrych 
paru lat. Wyremontowane zostały bulwary, 
prężnie działa stara Cegielnia, powstały bu-
dynki biurowe, przeniesiono w to miejsce 
maszt maciejewicza, ale i tak największą 
atrakcją są odrestaurowane, zabytkowe, 
podświetlone „dźwigozaury”.  

Teraz rozpoczęła się budowa obiektu, 
który bez wątpienia będzie kolejną wizy-
tówką naszego miasta. mowa oczywiście 
o morskim Centrum Nauki im. Prof. jerze-
go stelmacha. Przez najbliższych 20 mie-
sięcy będziemy patrzyli na to, jak z ziemi 
wyrasta piękny, duży budynek w kształcie  
statku. 

Budynek mCN będzie miał 14 metrów wyso-
kości i 122 metry długości. zlokalizowany 
w nim zostanie taras z punktem widokowym 
na Wały Chrobrego. Będzie też miejsce na 
restaurację. W budynku znajdzie się również 
planetarium. 

docelowo w mCN znajdzie się ponad 200 
eksponatów związanych z morską historią 
Pomorza zachodniego oraz z zagadnieniami 
związanymi z wodą. eksponaty wystawione 
będą na 3 tysiącach metrów kwadratowych. 
kolejne 700 metrów poświęcone zostanie wy-
stawom czasowym. 

koszt inwestycji to ponad 91,3 miliona złotych.

CENTruM z WiELKiM PLACEM BuDoWy

Wielki budynek z ulicy Piłsudskiego kojarzy-
my głównie z przychodnią oraz kinem delfin. 
Od kilku jednak lat straszył i popadał w coraz 
większą ruinę. Teraz będzie już tylko lepiej. 
Pod koniec grudnia 2022 roku zasiedlą go 
urzędnicy z urzędu marszałkowskiego. Wcze-
śniej przejdzie gruntowną przebudowę. Prace 
już się rozpoczęły. 

Powstanie tu nowoczesne wnętrze o łącznej 
powierzchni użytkowej 9 tys. metrów kwadrato-
wych, z biurami, do których będzie dostęp z sze-
rokich korytarzy. stolarka zachowa swój dawny 
wyraz i będzie drewniana, natomiast elewacja 
utrzymana będzie w jasnych kolorach. Windami 
dojedziemy na wyższe kondygnacje, a przemie-
rzając budynek na przestrzał, dojdziemy do usa-
dowionego z tyłu budynku pasywnego. 

Pierwszy w Polsce ekologiczny budynek urzę-
du pasywnego, połączony z „przychodnią” 
łącznikiem, będzie zupełnie nowym obiek-
tem. znajdzie się przy ul. mazowieckiej 14 
i będzie liczył łącznie 8 kondygnacji, w tym 
dwie podziemne. jego powierzchnia całkowi-
ta wyniesie 13 tys. m2. Wewnątrz skrywać bę-
dzie dziedziniec. Tam też znajdzie się wjazd do 
parkingów podziemnych. 

W budynku, oprócz biur, na każdym piętrze, 
znajdą się niewielkie sale konferencyjne. 
duża, na ponad 200 osób sala powstanie 
w miejscu byłego kina delfin. Na niezmotory-
zowanych będzie czekała spora rowerownia, 
na ok. 50 dwuśladów oraz bogate zaplecze 
socjalne z prysznicami i sanitariatami. Budy-
nek będzie podniesiony na poziom 45 cm, ale 
zostanie w pełni dostępny dla osób niepełno-
sprawnych.

Wartość całego kontraktu to ponad 200 milio-
nów złotych

uNiKAToWA FABryKA W SzCzECiNiE

rozpoczęła się budowa wyczekiwanego od 
lat szczecińskiego aquaparku. Fabryka Wody, 
tak nazywa się ta inwestycja, gotowa będzie 
w 2022 roku. znajdzie się w miejscu dawnej 
Gontynki. Będzie to nowoczesny i wielofunk-
cyjny park wodny z funkcjami sportowymi, re-
kreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. 

szczeciński aquapark składać się będzie z hali 
basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeż-
dżalniami, strefy basenu sportowego, strefy 

urząd Marszalkowski nowy budynek
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autor: andrzej kus 
foto materiały prasowe

wellness i jednego z największych w kraju 
saunariów. W części zewnętrznej znajdą się 
baseny rekreacyjne oraz plaża. dodatkowo 
przewidziane zostały strefa sportowa oraz 
rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, 
ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami 
do squasha.

jedną z cech charakterystycznych szcze-
cińskiego aquaparku będzie również edu-
katorium. znajdą się w nim przestrzenie 
ekspozycyjne oraz laboratoria, w których 
przeprowadzane będą eksperymenty nauko-
we związane z wodą. 

koszt inwestycji to blisko 350 milionów zło-
tych. 

WiELKA PrzEBuDoWA uLiCy SzAFErA

dobiega końca przebudowa ulicy arkońskiej. 
Na jej odcinku, do alei Wojska Polskiego, po-
jedziemy niebawem tramwajem, którego bez 
wątpienia brakowało w tym miejscu, i to bar-
dzo. Okazuje się, że przybędzie jeszcze więcej 
zupełnie nowego torowiska. została już pod-
pisana umowa na przebudowę ulicy szafera. 

Po przebudowie ulica szafera będzie dwu-
jezdniowa, każda jezdnia będzie miała dwa 
pasy ruchu. między jezdniami znajdzie się to-
rowisko, a przy hali Netto arena pętla tram-
wajowa-autobusowa. szczecin wzbogaci się 
aż o cztery nowe ronda. Pierwsze znajdzie 

się przy skrzyżowaniu ulicy szafera z ulicą 
zawadzkiego, drugie przy skrzyżowaniu z uli-
cą jarzyńskiego, trzecie przy skrzyżowaniu 
z ulicami modrą i romera, oraz czwarte - przy 
skrzyżowaniu z ulicami modrą i szeroką.

Na całej długości nowej ulicy szafera będą 
chodniki oraz drogi rowerowe. Pojawi się 
także oświetlenie oraz mnóstwo zieleni. 
W pobliżu pętli znajdzie się duży parking dla 

187 samochodów. Będzie również parking  
dla rowerów. 

inwestycja kosztuje miasto ponad 125 milio-
nów złotych brutto. dofinansowanie z unii 
europejskiej wynosi 13 milionów złotych. Wy-
konawcą jest firma eurovia. 

Szafera

Morskie Centrum Nauki



UL. JAGIELLOŃSKA 8  |  70-435 SZCZECIN  |  TEL: 500 652 262 |  TEL: 91 434 13 41  
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modernizm

Piękny dom z 1923 roku na szczecińskim Pogodnie to kolejna realizacja Studia Loft Kolasiński. 
Projekt obejmował renowację i przebudowę wnętrza domu zgodnie z filozofią wabi-sabi.

Polegało to na tym, że w trakcie przebu-
dowy wykorzystano możliwie jak najwię-
cej materiałów naturalnych. Ściany i belki 
stropowe na piętrze pokryte zostały gli-
nianym tynkiem, belki stropowe na parte-
rze po oczyszczeniu pozostawione zostały 
bez zabezpieczenia, deski podłogowe po 
renowacji pokryte zostały olejem, piec na 
parterze wykonany został z ręcznie pro-
dukowanych kafli, natomiast kafle pod-
łogowe w kuchni pochodzą z 1923 roku. 
W oszklonej werandzie posadzone zostało 
ponad dwustuletnie drzewo oliwne – spe-
cjalny gatunek przeznaczony do wnętrz.

W realizacji dominują wpływy moderni-
zmu japońskiego i brazylijskiego: w wypo-
sażeniu mebli znajdują się m.in. projekty 
isamu Noguchi, jader almeidy i unikatowe 
krzesła junzo sakakury a także wypro-
dukowany w polskich kowarach dywan 
z 1969 roku. Nie brakuje także fotografii 
erwina Olafa.

meble i akcesoria zaprojektowane przez 
Loft kolasiński to: stoły, stoliki kawowe, 
sofa, komoda TV, biblioteka, lustra, ażuro-
we ekrany, łóżka, szezlong, kabiny pryszni-
cowe, karnisze, garderoby, a także meble 
łazienkowe i kuchenne.

ad

Projekt wnętrza:  
Loft kolański (loft-kolasinski.pl)

zdjęcia:  
joel Hauck (joelhauck.pl)

Meble wykonali:  
zbigniew dzitkowski,  

Wood effect marcin Wyszecki
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Nowa historia na 
Wielkiej Odrzańskiej

Szczecińskie Podzamcze wkrótce zyska kolejną atrakcyjną nieruchomość. Przy Wielkiej odrzańskiej  
z widokiem na odrę oraz Bulwary, w sąsiedztwie zamku Książąt Pomorskich i Wałów Chrobrego powstaje 

inwestycja, która architektonicznie idealnie wpisze się w tę część krajobrazu. zainspirowany historią 
miasta ciąg kamienic to inwestycja Wielka odrzańska invest oraz projekt Studia A4, któremu przewodzi 

wybitny architekt Jacek Lenart. 

– Lokale wybudowane będą w stanie deweloper-
skim, w różnych metrażach. Całość będzie skła-
dała się z piwnic użytkowych, parteru, trzech 
pięter oraz poddasza użytkowego – tłumaczy 
katarzyna makieła-sobos, kierownik biura sprze-
daży Wielka Odrzańska invest. – Pomieszczenia 
piwnic to relikty pochodzące z okresu przełomu 
XV-XVii wieku zabytkowego szczecina. są ide-
alnie zachowane, my je tylko wzmocniliśmy. To 
wspaniałe miejsce pod działalność restauracji, 
pubu, a może nawet sPa. Naprawdę robią wraże-

nie, a dodatkową wartość stanowi ich historycz-
na przeszłość.

Poza piwnicami, cały parter oraz pierwsze pię-
tro przeznaczone zostaną pod działalność lokali 
użytkowych. To świetna lokalizacja nie tylko dla 
gastronomii ale także dla galerii, biur, kancelarii, 
gabinetów lekarskich, salonów urody, klubu fit-
ness, kręgielni czy wspomnianego sPa. – duże 
przeszklone, aluminiowe okna oraz wejścia do 
lokali od dwóch ulic – ul. Wielkiej Odrzańskiej 

oraz od strony Odry, czyli ul. małej Odrzańskiej 
to z pewnością bardzo duży atut tej inwestycji 
– przekonuje katarzyna makieła-sobos. – Przy 
lokalu u1 można wykorzystać przyległy teren 
do inwestycji, jako ogródek, który będzie miał ok 
50 m2. Niektóre lokale można łączyć oraz zmie-
niać jeszcze na etapie realizacji budowy. dużym 
plusem oraz rzadkością, jeśli chodzi o kamienice 
jest obecność wind. W projekcie przewidziano 
dwie przestronne i wygodne windy, łączące każ-
dą z kondygnacji.
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Biuro SPrzEDAży
ul. Osiek 7/1

70-535 szczecin
tel. 602 577 177

sprzedaz@wielkaodrzanska.pl
www.wielkaodrzanska.pl

apartamenty, które znajdują się w sprzedaży na dwóch pozostałych 
piętrach będzie można również zakupić inwestycyjnie. – dajemy 
możliwość przekazanie takiego apartamentu w najem doświadczo-
nej firmie hotelowej. zaprojektowane apartamenty różnią się od 
siebie projektami oraz powierzchniami. można kupić apartament 
dwukondygnacyjny i jednokondygnacyjny, od strony Odry lub od 
strony starego miasta o powierzchniach od 27 m2 do 65 m2. są to 
idealne apartamenty na wynajem, na krótki okres – wyjaśnia kierow-
nik Biura sprzedaży. – To bardzo popularna  forma inwestycyjna.  
do szczecina przyjeżdża co raz więcej turystów, wielu z nich zała-
twia tu swoje interesy. Wynajęcie apartamentu w tak prestiżowej 
okolicy, w bliskiej odległości od dworca, w sąsiedztwie najważniej-
szych zabytków, pięknych miejsc spacerowych, obiektów kultury 
takich jak teatry, muzea czy Filharmonia, niedaleko centrów handlo-
wych jest niepodważalnym atutem.

zabytkowe piwnice i lokale na piętrach, które są ozdobione wiel-
kimi oknami z zachwycającym widokiem, to nie wszystko. Na iii 
piętrze zaprojektowany jest lokal z pięknym widokiem na Odrę 
o powierzchni ok. 100 m2 z przeznaczeniem na  kawiarnię z małą ga-
stronomią, gdzie goście apartamentów i pracownicy lokali znajdu-
jących się w budynku mogliby zjeść śniadanie albo lunch – zastana-
wia się pani katarzyna. – Na Podzamczu i starym mieście jest dużo 
dobrych restauracji ale brakuje typowych miejsc ze śniadaniem. są 
raptem dwa, a to zdecydowanie za mało w porównaniu z zapotrze-
bowaniem.

W inwestycji zaprojektowano 49 apartamentów i 8 lokali usługo-
wych. Największy lokal ma aż ponad 600 m2. Planowany termin od-
dania inwestycji do użytku to styczeń 2021 roku.

Budujemy w samym centrum szczecina przy Odrze, Bulwarach, 
w wyjątkowym miejscu miasta. To projekt, gdzie historia łączy się 
z nowatorskim, eleganckim, nowoczesnym projektem architekto-
nicznym znanej pracowni architektonicznej – zachwala pani kata-
rzyna. – Wszystko zostanie wykonane z wysokiej jakości materia-
łów, pomieszczenia będą jasne, przestronne i nowoczesne.  do tego 
dwa wejścia i przestronny hol z recepcją. Podsumowując: miejsce, 
historia, lokalizacja, piękny bogaty projekt architektoniczny, widok 
na Odrę, doskonałe miejsce relaksu, wypoczynku, miejsce spotkań 
biznesowych. To znajdziemy w naszej inwestycji.  

autor: aneta dolega / foto: materiały promocyjne 

projekt Projekt wykonawczy - wizualizacje

JACEK LENART

data

architekt prowadzący

treść rysunku

obiekt

adres

04.2019
PODZAMCZA W SZCZECINIE, ul.Wielkiej Odrzańskiej, Małej Odrzańskiej i Opłotki

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY W KWARTALE ZABUDOWY NR XIII

WIZUALIZACJA HALLU WEJŚCIOWEGO
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Nadmorski glamour
Nowoczesna klasyka z nutą glamour w nadmorskim klimacie. Jedna z ostatnich 

realizacji architekt wnętrz Agnieszki Drońskiej mocno nawiązuje do miejsca, 
w którym się znajduje. To luksusowy showroom apartamentowca Wave Apartments 

w Międzyzdrojach, wyjątkowo elegancko wyposażony przez Mooi Home interiors.
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architekt Agnieszka Drońska
603 699 900

architekt@baszta.eu
projektowaniewnetrz.baszta.eu

Szczecin, al. Wojska Polskiego 20
513 943 417

sklep@mooi.pl
mooi.pl

Showroom Wave Apartments
Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 70 

(wejście od ul. Bohaterów Warszawy)
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Główną inspiracją dla architekt wnętrz stała 
się sama lokalizacja inwestycji, czyli Wybrze-
że Bałtyckie. Nadmorski klimat osiągnięty 
został m.in. dzięki wykorzystaniu odpowied-
nich barw – jasne ściany nawiązują do koloru 
piasku okolicznych plaż, a także elementów 
dekoracji – obrazy są interpretacją nadmor-
skich tematów, a roślinność, wypełniająca 
wnętrze, nawiązuje do flory, którą znajdziemy 
na wydmach. meble, oświetlenie i dekoracje 
od mooi to dla miłośników marki gwarancja 
dobrego gustu i najwyższej jakości wykona-
nia. Tym, co stanowi o unikalności wnętrza, 
jest także wyjątkowo piękny widok – na mię-
dzyzdrojską plażę i zatokę Pomorską.

ad / foto: adam Fedorowicz



33 

M
ieszkaj i U

rządzaj



34 

M
ie

sz
ka

j i
 U

rz
ąd

za
j

KaWa W KaWie 
Kubki i filiżanki z fusów to pomysł Juliana Lechnera, berlińskiego projektanta i autora starta-
pu Kaffeeform. Lechner zauważył, że wiele fusów po kawie się zwyczajnie marnuje. To wła-
śnie z nich postanowił zrobić ekologiczne filiżanki i kubki do kawy. Są wytrzymałe, można je 
myć w zmywarce, a do tego po wykorzystaniu ulegną 100% biodegradacji. Tak przetworzone 
fusy przypominają brązowy marmur, albo porcelit, z tym, że filiżanki są lżejsze. Kaffeeform 
otrzymało za ten pomysł nagrodę Red Dot. 

ad/foto: kaffeform.com

ZJeDZ TaleRZ
Alternatywa dla plastiku, do tego jadalna. Naczynia z otrąb pszennych polskiej firmy Bio-
trem podbijają świat. Są biodegradalne, nadają się do serwowania dań zimnych i gorących. 
Nie tłuką się i nie parzą dłoni. Można je stosować w piekarnikach i mikrofalówkach. W ofer-
cie znajdują się, m.in.: talerzyki, miski, miseczki w kolorze beżowo-brązowym. Po spełnieniu 
swoich funkcji– produkt może stać się pokarmem dla zwierząt – zarówno tych domowych, 
jak i gospodarskich lub może  stanowić pokarm dla dzikiej zwierzyny i ptactwa. 

 
ad/ foto: materiały prasowe

ZdrOWe ściANy
Urządzając dom, zmieniając jego wystrój zawsze zastanawiamy się co dać na ściany. Tape-
ty niezmiennie są modne, a ich wybór całkiem spory. Te ekologiczne są nie tylko eleganckie, 
ale przede wszystkim zdrowsze dla nas i dla naszego środowiska. Często wyprodukowa-
ne są z materiałów poddanych recyclingowi, a także z mączki drzewnej, trawy morskiej, 
sitowia, bawełny czy włókna papierowego. Nie zawierają szkodliwych: włókna szklanego, 
materiałów PCV i zmiękczaczy. Są pozbawione alergenów, nie przyciągają kurzu. Są pleśnio 
i grzyboodporne. A do ich montażu wystarczy woda.

ad/foto:brevka.com

PlAStik użytkOWy 
Plastikowe śmieci, które wyglądają jak ładnie zaprojektowane meble uliczne. The Zero 
Waste Lab jest częścią większej inicjatywy Print Your City prowadzonej przez studio 
The New Raw we współpracy z Coca-Colą. Jeden z ich projektów powstał w Grecji. 
W miejskiej przestrzeni Salonik stanęły designerskie meble. Przekazywane przez miesz-
kańców odpady zostają posegregowane, oczyszczone, a następnie stopione na masę, 
z której drukarka 3D drukuje meble. Np. do produkcji jednego fotela służącego także 
jako kwietnik potrzebnych było 90 kilogramów plastiku, np. z opakowań po artykułach  
spożywczych. 

ad/foto: Print Your City

Eko newsy
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druGie życie MydłA 
W ciągu całego życia zużywamy około 800 plastikowych butelek z czego jedno opakowanie 
rozkłada się aż 500 lat. Joanna Breitenhuber postanowiła coś z tym zrobić. Jej projekt to 
Soapbottle, plastik zamieniła na naturalne mydło. Zostały z niego stworzone opakowania na 
szampony i żele do mycia. Opakowania też pachną w zależności z jakiego mydła zostały zro-
bione. W kolekcji znajdują się m.in. malinowe, jagodowe czy pomarańczowe. Kiedy szampon 
się skończy takie opakowanie możemy zużyć np. jako środek do prania. Projektantka za ten 
pomysł otrzymała Green Produkt Award.

ad/ foto: Joanna Breitenhuber

McdONAld’S dlA PSZcZół
Szwedzki oddział sieci restauracji McDonald’s postanowił na swoich billboardach umieścić ule 
dla pszczół.  Z daleka logo McDonald ’s wygląda zwyczajnie, ale z bliska widać, że w złotych łu-
kach ukryte są domki dla pszczół. Domki dla tych owadów ustawiono za nośnikami reklamowy-
mi. W specjalnie zamontowanych drewnianych płytach zostały natomiast wywiercone otwory, 
by pszczoły mogły się swobodnie przemieszczać. Ten pomysł zrodził się dzięki współpracy re-
stauracji wraz z agencją kreatywną NORD DDB. To nie jest ich pierwsza tego typu akcja. W maju 
br. głośno zrobiło się o inicjatywie szwedzkiego oddziału sieci McDonald ‘s, który to stworzył ul, 
wyglądający jak miniaturowa wersja lokalu marki. 

ad/ foto: materiały prasowe

eleGANckie ściNki
Pochodząca z Norwegii projektantka Ammy Hunting projektuje m.in. meble. Do ich stwo-
rzenia wykorzystuje drewniane ścinki i skrawki. Wychodzą z tego proste w formie elementy 
wystroju wnętrz, za to od strony wizualnej niezwykle oryginalne i piękne. Szafki, lampy, krze-
sła, półki maja patchworkową formę. Wykorzystanie resztek różnych gatunków drewna to 
także oszczędność. Ten naturalny recycling jest bardzo elegancki i jednocześnie funkcjonal-
ny. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla klasycznej produkcji mebli.

ad/foto: materiały prasowe

DoM Z BuTeleK
Z plastikowych butelek można stworzyć wiele rzeczy, w tym zbudować… dom. Po-
chodząca z Boliwii prawniczka Ingrid Vaca Diez zbierała plastikowe butelki po różnych 
rzeczach. Podczas wizyty w jednej ze szkól, pytając dzieci o ich marzenia, usłyszała od 
jednego z nich, że chciałoby mieszkać w większym domu. Problem ten dotyczył akurat 
ubogiej części społeczeństwa. To plus nagromadzone w domu butelki i szydzący z nich 
mąż, zainspirowało Ingrid do zgłębienia wiedzy nt. budownictwa i wprowadzenie w życie 
pewnego projektu. Ingrid pomogła zbudować 300 domów, używając przy tym milionów 
plastikowych butelek wypełnionych piaskiem i glebą.  Mimo tak dużej ilości odpadów 
Diez udało się pomóc wielu rodzinom. 

ad/ foto: materiały prasowe

KoloRoWo W oGRoDZie 
Nie ma nic przyjemniejszego jak żywe kwiaty i krzewy w naszych domach i ogrodach. 
W donicach włoskiej marki Plart Design wyglądają jeszcze lepiej, a te są w stu procentach 
ekologiczne. Wykonane są z nietoksycznego polietylenu, który jest biodegradowalnym 
materiałem. Donice są odporne na wysokie temperatury i mechaniczne uszkodzenia. 
Mają różne kształty i kolory. Producentom zależy na szerzeniu świadomości ekologicz-
nej i dbaniu o czystość naszej planety, dlatego ich projekty są tworzone w duchu eko.

ad/foto: materiały prasowe
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Symbol dobrego smaku
rosenthal to najsłynniejsza porcelana na świecie, wyznacznik luksusu, 

elegancji i dobrego gustu. Symbolem tej ponad stuletniej manufaktury jest 

zestaw obiadowy Biała Maria.
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W 1916 roku Philip Rosenthal zaprojektował serwis, który przeszedł do historii. Inspiracją 
był nabyty przez niego w czasie podróży po Anglii srebrny serwis z 1815 roku. Sam zestaw 
Biała Maria powstał w hołdzie dla ukochanej żony projektanta – francuskiej księżnej Marii 
de Beurges. Naczynia mają kanciaste kształty, które złagodzono delikatną biedermaierow-
ską dekoracją. Subtelny motyw inspirowany jest kwiatami granatowca. Biała Maria składa 
się z ponad 80 elementów i można ją kupować na sztuki. To przebój światowych stołów.

Oprócz serwisów obiadowych w kolekcji Rosenthala znajdziemy wyrafinowane elemen-
ty wystroju wnętrza i wszelkie akcesoria związane z kuchnią i sztuką kulinarną. Z marką 
współpracują najwięksi projektanci na świecie, co jakiś czas wypuszczając swoje autorskie 
kolekcje, należy do nich m.in. Versace. 

W salonie Rosentahla można również nabyć zestawy porcelany z reprodukcjami impresjo-
nistów firmy Goebel.

ad / foto: materiały prasowe

roSENTHAL, JADWiGA BrEJWo,
ul. Księcia Bogusława X 14/2A, 70-441 Szczecin, tel. 91 43 45 229, 607 140 686, 
e-mail: pure.home@onet.pl, www.pure-home.pl
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WAZONy dO kWiAtóW. 
SQuall

ANiOł duży Z GAłąZką 
OliWNą. llAdrO

FiliżANkA Ze SPOdkieM 
BiAłA MAriA. rOSeNtHAl

FiliżANkA Ze SPOdkieM. 
MAriA róże. rOSeNtHAl

Sztuka stołu
Biała Maria to sztandarowy przykład porcelany rosenthala. oprócz niej znajdziemy również inne ele-

menty i akcesoria związane ze sztuką stołu oraz z samym domem. Wśród propozycji znajdują się 
m.in. piękny zegar z „Pocałunkiem” Gustava Klimta, filiżanki z kolekcji Versace, oryginalne wazony 

Squall czy nieśmiertelne aniołki. Na szczególną uwagę zasługuje współczesna wariacja nt. Białej Marii.                                                                                                                        
zaprojektowana przez szwajcarską designerkę, regulę Stüdli „Maria róża” urzeka delikatnością kwiato-
wych motywów, które pokrywają powierzchnie filiżanek, talerzy i dzbanków. Projektantka wykorzystała 
motywy pąków róż, barwnych stokrotek oraz zielonych liści i przeniosła je na białą porcelanę, uzyskując 

zupełnie nową jakość.
ad / foto: materiały prasowe

ANiOł duży dMucHAJący 
PłAtki. llAdrO

FiliżANkA Ze SPOdkieM. 
MaRia BuKieT leTNi. 
RoSeNTHal
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dZBANek MAriA różA 
Z POdGrZeWAcZeM. 
RoSeNTHal

dZBANek AlPeJSki OGród. 
RoSeNTHal 

ZeGAr POcAłuNek. 
GuSTaW KliMT

FiliżANkA Ze SPOdkieM 
AlPeJSki OGród. rOSeNtHAl

FiliżANkA Ze SPOdkieM. 
VerSAce PreStiGe GAlA

ZAPArZAcZ. 
JeaN BapTiSTe RoBie

WAZON dO kWiAtóW. 
i     BaRaQue

ROSENTHAL, JADWIGA BREJWO,
ul. Księcia Bogusława X 14/2A, 70-441 Szczecin, tel. 91 43 45 229, 607 140 686, 
e-mail: pure.home@onet.pl, www.pure-home.pl
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Dom w stylu impresji

dyWAN OkrąGły 
cHriStiAN lAcrOix

250 cm średnica, cena 14 995 zł

dyWAN lOuiS de POOrtere 
BABylON AlHAMBrA

140 x 200 cm, cena 2060 zł

FutrZAk ZiNc
 textile

140 x 160 cm, cena 1600 zł

poDuSZKa 
Villa NoVa

45x45, cena 170 zł

poDuSZKa 
VillA NOVA cuSHiON

cena 190 zł

 oBeJMa SZNuR 
dO ZASłON

cena 150 zł

Tapety i dywany od Christiana Lacroix, poduszki Villa Nova, futrzaki ziNC i włoskie karnisze. To tylko 
część pięknych elementów wystroju wnętrz, jakie znajdziemy w impresji. świetni projektanci, renomo-

wane marki i design, który wprowadzi odrobinę luksusu do naszych domów.



43 

M
ieszkaj i U

rządzaj

cHWOSt 
dekOrAcyJNy

cena 160 zł

NAkleJki NA ściANę 
Villa NoVa

 cena 332 zł, różne rodzaje 
(można przeklejać w różne miejsca)

KaRNiSZe 
tyPu SquAre liNe

ok. 120 cm, cena 245 zł

dyWAN FrANN 
pReSToN GaNNoN

(dwa rodzaje), cena 1045 zł

tAPetA cHriStiAN 
lAcrOix - Bird SiNFONiA

cena 499 zł rolka

rOletA rZyMSkA 
Z tkANiNy SAMi teAl

 120x160, cena 1580 zł

impresja Salon Dekoracji okien, ul. śląska 9, 70-342 Szczecin, 
tel. +48 91 48 32 127, kom. +48 603 863 786, www.salonyfiran.pl 



przytulna elegancja
Piękne aranżacje połączone z wysoką jakością oraz nieprzeciętnymi rozwiązaniami w temacie dekoracji 
wnętrz. Salon dekoracji okien impresja to „chanel” w świecie firan, zasłon, żaluzji, rolet, dywanów, po-

duch, narzut i elementów, które każdemu miejscu dodadzą klasy i przytulności.

właścicielka salonu: Barbara Pindera

Wszystko jest tu oparte na tkaninie, która nie 
ogranicza się wyłącznie do salonu, sypialni czy 
pokoju dziecięcego. Coraz częściej sprawdza się 
także w kuchni, na tarasie czy w salonie kąpie-
lowym, ozdabiając m.in. krzesła, tapicerowane 
szezlongi i podnóżki. Pochodzące z Impresji 
oryginalne poduchy, pokrowce na meble czy na-
rzuty w odpowiednich kolorach i wzorach mogą 
nadać wnętrzu nowego charakteru, bez potrze-
by drastycznej zmiany. 

W salonie dostępna jest oferta większości wio-
dących światowych marek. Klient ma do dyspo-
zycji jedwabne tafty, delikatne aksamity, kla-
syczne żakardy, naturalny len i mięsisty welur. 
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ul. śląska 9, 70-342 Szczecin, 
tel. +48 91 48 32 127, kom. +48 603 863 786, www.salonyfiran.pl 

Często klienci zlecają uszycie z wybranej tkaniny 
i według własnego pomysłu któregoś z elementu 
wystroju, ale mogą skorzystać także z pomocy 
profesjonalistów. Impresja współpracuje z utalen-
towanymi projektantami, którzy chętnie zrealizują 
te pomysły ale i doradzą. Korzysta także z usług 
świetnych krawcowych, dla których świat tkanin 
nie ma tajemnic. Na koniec Impresja montuje w do-
mach gotowe dekoracje. 

Firany, zasłony, rolety rzymskie pięknie prezentują 
się w  oknach, ale i one potrzebują odpowiedniej 
pielęgnacji. Przychodzi moment, kiedy trzeba się 
uporać z wypraniem i wyprasowaniem dekoracji 

okiennych. Czynności te są czasochłonne i wyma-
gają dużej ilości miejsca. Wtedy na pomoc przycho-
dzą pracownicy Impresji. Przyjeżdżają do klientów, 
zdejmują zasłony, firany lub rolety. Piorą, prasują 
i tak odświeżone oddają właścicielom, oczywiście 
je na nowo montując. Świadczą takie usługi rów-
nież na miejscu w salonie.

Impresja to styl, wygoda i znane nam wnętrza 
ukazane na nowo. To również drobiazgowa troska 
o klienta.

ad / foto: Lucjola Runiewicz



Meble w dobrym Stylu

Stół ultrA 
FirMy 

MeBle NoVa.

Blat stołu wykonany 
z litego dębu 

i pokryty naturalnym 
olejowoskiem. 

Nogi z litego dębu, 
dostępne kolory 

wg. próbnika 
olejowosków.

kOlekcJA WyPOcZyNkOWA 
MaNHaTTaN 

FirMy BiZZArtO
 

Ekstremalnie wygodna kolekcja 
wypoczynkowa, bardzo miękka, 

zapewniająca komfortowy relaks. Kolekcja 
modułowa.

– Pracując w branży wyposażenia i dekoracji wnętrz już od ponad dekady wiemy, że projektowanie 
wnętrz to prawdziwa sztuka. Liczy się tu nie tylko harmonia i wygoda pomieszczeń, ale także dopaso-
wanie ich do gustu osób, które będą w nich mieszkać. Dbamy, by każde wnętrze zostało dopracowane 
w najdrobniejszych detalach, a każdy element stanowił spójną część większej całości. Liczą się drobia-

zgi, które mają wpływ na odbiór całego wystroju, dlatego dbamy o wszystkie detale w każdym wnętrzu 
– salonie, łazience czy sypialni – mówią właściciele firmy MADrAS STyL.

FoTel ViVa 
FirMy BiZZArtO

Uroczy, nieduży fotel, kojarzący się – 
szczególnie jeśli postawić przed nim puf z tej 
samej kolekcji – z filiżanką aromatycznej 
kawy lub herbaty i dobrą książką. Albo 
ciekawym filmem.

SoFa MaSSiMo 
FirMy BeFAMe

Połączenie wygody i stylu, sofa z funkcją 
spania. Produkt dostępny w różnych 
wymiarach i kilkudziesięciu rodzajach 
tapicerki.

krZeSłO ultrA Pik 
FirMy MeBle NOVA

Krzesło dostępne 
w kilkudziesięciu 
rodzajach tapicerki 
i wybarwienia nóg.
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NArOżNik BelAViO 
FirMy BeFAMe
 
Dostępny w różnych wymiarach  
i kilkudziesięciu rodzajach tapicerki.

Stół eliSSe 
FirMy MeBle NOVA

 
Blat wykonany w fornirze dębu spękanego, 

kolorystyka wg. próbnika dębowego.
Nogi ze stali pokryte lakierem, dostępne 

kolory: biały, czarny grafit. Nietypowy 
kształt nogi.

NArOżNik Bullet 
FirMy BeFAMe

Niebanalna forma narożnika z funkcją 
spania, dostępny w kilkudziesięciu 

rodzajach tapicerek.

MADrAS STyL meble i światło
ul. małopolska 9, 70-514 szczecin, tel. +48 530 686 461, +48 784 040 528

mail: m.madrasstyl@gmail.com, www.madrasstyl.pl

laMpa leoN 
FirMy NOVA luce

Modny złoty kolor sprawia, że lampa 
LEON Nova Luce sprawdzi się 

praktycznie w każdym wnętrzu.

laMpa RoMa 
FirMy 4cONcePtS

Najwyższa jakość wykonania 
oraz niebanalne wzornictwo. 
Polskie lampy ze szkła ręcznie 
formowanego.

laMpa uMBRiel 
FirMy 4cONcePtS

 
Najwyższa jakość wykonania oraz 

niebanalne wzornictwo. Polskie lampy ze 
szkła ręcznie formowanego.

kOlekcJA MeBli BArOccO 
FirMy MeBdOM
 
To klasyka gatunku w nowoczesnym 
wydaniu. To głębia, tajemnica i magia. 
To piękno high gloss.
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tArASy krZekOWO
NOWOcZeSNe APArtAMeNty

w otoczeniu zieleni
40 budynków w zabudowie bliźniaczej, 80 nowocześnie zaprojektowanych apartamentów, 7 minut do 

centrum miasta – oto nowa inwestycja Delux investment. Tarasy Krzekowo to unikatowy design, spokoj-
na okolica oraz dobry dojazd do centrum Szczecina, a wszystko zaprojektowane tak, by zapewnić pełen 

komfort mieszkańcom i ich gościom.

Delux Investment jest szczecińskim dewelo-
perem, który stawia na unikatowe projekty, 
wysoką jakość oraz kreatywność. Zespół firmy 
tworzą specjaliści i przedstawicie branż archi-
tektonicznej, budowlanej, a także inżynieryjnej. 
Spółka powstała z chęci tworzenia inwestycji, 
które spełnią oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Głównym celem fir-
my jest tworzenie rzeczy wyjątkowych, które 
inspirują i nadają miejscom niepowtarzalnego 
charakteru.                                    

 W swoich działaniach pracownicy spółki sta-
wiają przede wszystkim na innowacyjne rozwią-
zania oraz pasję. 

Nie boją się wyzwań, dlatego chętnie tworzą 
przedsięwzięcia o indywidualnym charakterze. 

Priorytetem jest dla nich zaufanie klientów, 
a nagrodą – ich pełne zadowolenie. Spółka 
dzięki temu od lat realizuje z sukcesem cieka-
we przedsięwzięcia. Jednym z nich jest właśnie 
osiedle tarasy Krzekowo. 

KoMForToWy APArTAMENT z TArASEM

Projekt to nowoczesne osiedle domów w zabu-
dowie bliźniaczej. Inwestycja znajduje się w ci-
chej, spokojnej okolicy. W jej skład wchodzi 40 
budynków z 80 dwupoziomowymi apartamen-
tami i przestronnymi tarasami. Powierzchnia 
lokali wynosi od 78 do 124 m2, dzięki czemu 
stanowią doskonałą formę pośrednią pomiędzy 
przestronnymi mieszkaniami, a domami szere-
gowymi lub bliźniaczymi. Dodatkowo, aparta-
menty o większej powierzchni wyposażone są 

w komfortowe poddasze z antresolą. Dużym 
atutem osiedla są tarasy widokowe, zlokalizo-
wane na dachach mieszkań o powierzchni po-
wyżej 90 m2, a prócz tego własna przestrzeń 
ogrodowa, dostępna dla wszystkich wariantów 
mieszkań. 

Co więcej, położenie lokali wewnątrz inwesty-
cji zostało zaprojektowane w taki sposób, by 
zachowywać sferę prywatności dla każdego 
z mieszkańców. Dodatkowo, teren osiedla jest 
ogrodzony i monitorowany, a wjazd możliwy 
wyłącznie poprzez sterowaną elektrycznie bra-
mę. Do każdego z apartamentów przeznaczona 
jest też własna wiata postojowa.

Pomyślano również o wspólnej przestrzeni 
mieszkaniowej. W sercu osiedla stworzono 
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miejsce, gdzie można się spotkać i nawią-
zać bliższe relacje. To idealna przestrzeń do 
integracji z sąsiadami. Miejsce znajduje się 
w środku osiedla, a jego elementem charakte-
rystycznym jest nowoczesna fontanna. 

Zainteresowani zakupem apartamentu mogą 
też liczyć na pomoc i poradę. Inwestor oferuje 
kompleksowe wsparcie klientów w zakresie 
finansowania, aranżacji wnętrz, wyposażenia 
mieszkania w system inteligentnego domu, 
klimatyzacji oraz budowy garaży.

NoWoCzESNy DESiGN

Delux Investment w swoich pracach stara się 
łączyć klasykę gatunku, unikalny styl oraz 
użyteczność. Dba też o to, by każdemu pro-
jektowi nadać niepowtarzalnego charakteru, 
który sprawi, że wyróżni się on na tle innych. 
Tak też jest w przypadku inwestycji Tarasy 
Krzekowo.

W ofercie projektu Delux Investment jest aż 
6 typów budynków o zróżnicowanym układzie 
powierzchni oraz urozmaiconym łączeniu 
apartamentów wewnątrz budowli. Osiedle 
wyróżnia innowacyjny, minimalistyczny desi-
gn zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz inwe-

stycji. Apartamenty zostały zaprojektowane 
z myślą o komfortowym życiu dla całej rodzi-
ny. Design mieszkań jest nowoczesny, wysu-
blimowany i nawiązuje do skandynawskiego 
stylu. Wyróżnia go wyjątkowe wzornictwo, 
które nadaje lokalom unikatowego wyglądu. 
Tarasy Krzekowo łączą więc niebanalny desi-
gn oraz komfort, dzięki temu tworzą idealne 
miejsce do życia i wypoczynku.

SPoKoJNA i ziELoNA oKoLiCA

Lokalizacja inwestycji zapewnia wytchnienie, 
jednocześnie oferując dobry dojazd do cen-
trum. Krzekowo to jedna ze spokojniejszych 
dzielnic Szczecina. Lubiana i ceniona z wielu 
względów. Uchodzi za jedną z najbardziej 
przyjaznych w mieście. To także miejsce cie-
kawe historycznie. 

Bliskość śladów przeszłości oraz zieleni, spra-
wia, że tereny te są atrakcyjne do zamiesz-
kania. Spodobają się nie tylko miłośnikom 
lokalnych ciekawostek, ale również fanom 
długich spacerów z czworonożnymi pupilami 
czy sportowych aktywności na świeżym po-
wietrzu. To także świetne miejsce dla rodzin. 
Dlatego też warto przyjrzeć się dokładniej tej 
inwestycji. 

 Zaciszna okolica, bliskość zieleni, eleganc-
ka zabudowa, a do tego niedaleka odległość 
od tętniącego życiem centrum. To wszystko 
sprawia, że osiedle Tarasy Krzekowo jest do-
skonałym kompromisem dla osób aktywnie 
zaangażowanych w pracę w mieście, których 
życie zawodowe wiąże się z codziennymi do-
jazdami i jednocześnie potrzebujących prze-
strzeni pełnej spokoju. Krzekowo znajduje się 
nieco na uboczu, ale jest dobrze skomuniko-
wane z resztą Szczecina, a prócz tego ma roz-
budowaną sieć przystanków miejskiego trans-
portu.  Warto dodać, że dojazd samochodem 
do centrum zajmuje jedynie 7 minut, dlatego 
inwestycja to świetne rozwiązanie dla rodzin 
i dzieci. Należy też wspomnieć o takich wa-
lorach okolicy jak: bliskość szkół, ośrodków 
opieki zdrowotnej, restauracji oraz sklepów. 

Jak widać, osiedle to nie tylko unikalny design, 
komfortowe rozwiązania, ale też możliwość 
spokojnego, rodzinnego życia na przedmie-
ściach, przy jednoczesnej bliskości miasta. 
Inwestycję wyróżniają zaś szczególnie tarasy 
widokowe, z których rozpościera się widok na 
cichą, zieloną okolicę. Dokładnie taką, w jakiej 
chciałoby mieszkać wielu z nas.

kw/ foto: materiały prasowe 

Delux investment Sp.z.o.o Sp.k
al.Wojska Polskiego 154

71-324 szczecin
Tel.: 0048-722-162-162

kontakt mailowy: Biuro@delux-investment.com
strona inwestycji: www.tarasy-krzekowo.pl
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Zdrowy sen i nie tylko
W trakcie swojego życia średnio przesypiamy około 20 lat, dlatego 

warto zadbać o zdrowy i komfortowy sen. Należy pamiętać, że 
ważniejsza jest nie długość, a jakość snu.

Bardzo istotne jest stworzenie własnej stre-
fy snu. Jest to indywidualny dobór i nie nale-
ży kierować się rekomendacjami znajomych 
czy też opiniami przeczytanymi w internecie.                                  
W odpowiedzi na potrzeby indywidualnego do-
boru oraz właściwej fachowej porady zaprasza-
my do salonu Madras Styl w Szczecinie. Właśnie 
tam powinniśmy szukać porady oraz poświęcić 
czas na przetestowanie produktów, które będą 
stanowiły naszą strefę odpoczynku.

Materac powinien przede wszystkim idealnie 
dopasowywać się do anatomicznych krzywizn 
ciała i zapewniać mu odpowiednie podpar-

cie. tylko tak dobrany materac zapewni zdro-
wy i komfortowy sen. W salonie Madras Styl 
z kolekcji Senactive znajdziemy materace, które 
mają certyfikaty wyrobów medycznych. 

Z tej grupy produktów z pewnością godne uwa-
gi są materace Exclusive oraz Millenium, któ-
rych wkłady zostały zbudowane z najwyższej 
jakości pianek wysokoelastycznych w połącze-
niu z warstwą pianki termoelastycznej. Matera-
ce te posiadają status wyrobów medycznych.

Senactive to również materace sprężynowe. 
W ofercie znajdują się wysokiej jakości produk-

ty z ogólnodostępnymi wkładami ze sprężyn 
kieszeniowych np. Lunar Plus oraz nowością na 
naszym rynku sprężynami X-Coil. X-Coil jest ob-
jęta 15-latnią gwarancją i bardzo trwała pięcio-
zwojowa sprężyna. Jej właściwości powodują, 
że materace takie jak np. Sultan Plus stanowią 
bardzo dobrą alternatywę chociażby dla osób 
o dużej masie ciała.

Estetycznym uzupełnieniem materaca jest 
łóżko. Istnieje możliwość doboru z pośród kil-
kunastu modeli wezgłowia plus odpowiednio 
dobranych baz pod materac w kilkudziesięciu 
rodzajach tapicerek. 

MADrAS STyL meble i światło
ul. małopolska 9, 70-514 szczecin, tel. +48 530 686 461, +48 784 040 528
mail: m.madrasstyl@gmail.com, www.madrasstyl.pl



REKLAMA 009164424

nowa inwestycja LUKSUSOWE DOMY SZEREGOWE 

biuro sprzedaży 

48 533 700 014 

48 94 352 28 34

 kontakt@baltic-villas.pl

www.baltic-villas.pl

Biuro sprzedaży:
48 533 700 014
48 500 111 102

biuro@baltic-invest.pl
www.baltic-invest.pl/

nawydmach

Z WIDOKIEM NA MORZE 
Wille znajdują się niespełna 100 metrów od morza. Z dużych panoramicznych okien 

rozpościera się piękny widok na Morze Bałtyckie.

Wybierz swój Apartament 
na Wydmach i zamieszkaj w 
Pobierowie, tuż nad polskim 
morzem!
Luksusowe mieszkania przy samej 
plaży, otoczone zielenią, wykonane 
z najwyższą dbałością o jakość.
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Budujemy relacje, 
by zbudować dobre wnętrze
Marzenia się spełniają. Tak – w banalnym, a jednak cudownym zdaniu można zawrzeć uczucia, jakie 

przyświecały mi zakładając Madras Styl – mówi Małorzata Mądraszewska - Stefanek . – zbierając 
długoletnie doświadczenia, wierzyłam, że kiedyś uda mi się stworzyć miejsce, które kreować będzie 

wnętrza nie tylko praktyczne i piękne, ale ponadczasowe.

Aranżacja i wyposażenie wnętrz to 
nie tylko praca zespołu Madras Styl, 
ale przede wszystkim pasja, dzięki 
której tworzą wymarzoną przestrzeń, 
miejsce, w którym można się czuć jak 
na najlepszych wakacjach z wyposa-
żeniem, które zapewnia pełnię kom-
fortu.

Zaczynają od projektu przez wyposa-
żenie do satysfakcjonującej realizacji.

Działają nieprzerwanie już od jede-
nastu lat. W swojej ofercie posiadają 
meble, oświetlenie i dodatki wielu re-

nomowanych producentów polskich 
i zagranicznych. Realizują również 
indywidualne zamówienia na meble. 

– Szanując cenny czas naszych klien-
tów, stworzyliśmy miejsce, w któ-
rym przy dobrej herbacie czy kawie 
możemy tworzyć projekty, które 
spełnią nawet najbardziej oryginal-
ne pomysły i oczekiwania – podsu-
mowuje– Małgorzata Mądraszew-
ska-Stefanek. – Od początku do 
końca prowadzimy nadzór nad inwe-
stycją, na każdym etapie służąc radą  
i pomoc – mówi.

MADrAS STyL meble i światło
ul. małopolska 9, 70-514 szczecin, tel. +48 530 686 461, +48 784 040 528
mail: m.madrasstyl@gmail.com, www.madrasstyl.pl

Małgorzata Mądraszewska – Stefanek,  
właścicielka salonu Madras Styl
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ul. Jagiellońska 5  |  70-435 szczecin  |  tel: 516 133 009  |  tel: 513 103 062  |  info@5Plus.com.Pl
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Biuro w innym 
wymiarze

BuGSy
Masywne biurko z dużym blatem, wykonane 
z naturalnego drewna orzechowego w połączeniu 
z chromowanymi elementami. Meble idealnie sprawdzą 
się w nowoczesnych, eklektycznych wnętrzach u osób 
ceniących sobie oryginalny, niebanalny design mebli.

eliTe
Włoski elegancki design z dużym naciskiem 
na eronomiczną organizacje pracy przy biurku. 

Julio HG 
Gabintowy system w którym motywem 
przewodnim jest szkło. 



STECKo MEBLE  | 70-344 szczecin, ul. Chodkiewicza 2,3,3a  
 tel. +48 91 484 37 03,04  |  fax. +48 91 484 00 31  |  m. +48 694 55 75 78

www.steckomeble.pl 

ViND
Kolekcja VIND to połączenie wysmakowanego stylu 

i inspirującej formy. Wyraziste linie, dynamiczne skosy, 
dopracowane proporcje – VIND nawiązuje do najlepszych 

dokonań wzornictwa lat 50 i 60. Stalowe, malowane 
proszkowo stelaże odznaczają się lekkością i elegancją. 

Wykonane ze spieku kwarcowego blaty biurka i stołów 
oraz fronty komód podkreślają ekskluzywny charakter 

mebli.

SoReNo
Kolekcja SORENO to nietuzinkowa wariacja na temat 

klasycznej formy mebla biurowego.
Gruby, solidny blat biurka sprawia wrażenie podpartego 

tylko z jednej strony. W rzeczywistości
spoczywa on na tafli mocnego, hartowanego szkła, która 

przebiega przez niemal całą jego długość.
Rozwiązanie to intryguje, a jednocześnie nadaje meblowi 

lekkości.

iN 
Meble gabinetowe IN wyróżniają się nowoczesnym, 

minimalistycznym wzornictwem, podkreślającym ich 
unikatowy charakter, a zastosowanie naturalnej okleiny 
oraz anodowanego aluminium pozwoliło na uzyskanie 

niezwykłego połączenia materiałów, tworzących spójną 
i harmonijną linię. Szlachetne barwy naturalnej okleiny, 

w których dostępny jest zestaw IN, tworzą przyjazne dla 
oka otoczenie i wpływają pozytywnie na kształtowanie 

atmosfery twórczej pracy.

SiMPlic  
Meble biurowe Simplic cechuje oryginalna i wyrafinowana 

estetyka, co idzie w parze z wielością ich zastosowań. 
W skład zestawu wchodzą pojedyncze stoły 

konferencyjne w szerokiej gamie kształtów i wymiarów, 
modułowe stoły konferencyjne, biurka pracownicze 

oraz biurka gabinetowe oparte na komodach, szafkach 
i kontenerach oraz niskie stoliki kawowe. Korzystając 

z bogatej oferty materiałów wykończeniowych oraz wielu 
przydatnych akcesoriów w łatwy sposób dopasować 

je można do dowolnych potrzeb funkcjonalnych 
i przestrzennych.

55 
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Boksy i panele akustyczne 
 rozwiązaniem problemu 

naszych czasów
Architektura nowoczesnych budynków nie sprzyja komfortowi. Szkło, beton, twarde posadzki 

to materiały odbijające dźwięk. W takich przestrzeniach aż 90% pracowników biurowych 
odczuwa negatywny wpływ hałasu. 

Wall_ Jungle to propozycja „biophilic design”, której 
ściana wykonana jest z roślin doniczkowych, na spe-
cjalnie wybranych gatunków.
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Poziom 55 dB oznaczany jest jako poważ-
ne podrażnienie, w biurze poziom hałasu 
może dochodzić do 60 dB. – wyjaśnia An-
drzej Stecko. – Skutkiem jest narastający 
poziom stresu, który zwiększa ryzyko po-
pełniania błędów. W ciszy jesteśmy w sta-
nie pracować wydajniej i kreatywniej.

Dla zneutralizowania negatywnych 
dźwięków niezbędne jest wprowadzenie 
odpowiednich ilości powierzchni pochła-
niających. Służą do tego m.in. mobilne 
ścianki, panele biurkowe lub ścienne, oraz 
zamknięte boksy akustyczne. Można je 
instalować w przestrzeniach otwartych, 

w budynkach użyteczności publicznej 
takich jak: biura, szkoły, hotele. Jedną 
z czołowych firm na rynku tej branży jest 
polska fabryka Vank. Badania laboratoryj-
ne wykazały, że izolacyjność ścianek tej 
marki jest jedną z wyższych dla tego typu 
produktów, stąd współpraca Stecko z fa-
bryką Vank. 

– Jeżeli utrudnia państwu pracę nad-
mierna akustyka, zapraszamy do Stecko 
Meble w Szczecinie, które jest autoryzo-
wanym przedstawicielem fabryki Vank.  
Razem rozwiążemy ten problem – mówi 
Andrzej Stecko.

STECKo MEBLE
70-344 szczecin, ul. Chodkiewicza 2,3,3a; 

tel. +48 91 484 37 03,04
fax. +48 91 484 00 31

m. +48 694 55 75 78
www.steckomeble.pl 

Wall_ Organic wykończony jest materiałem, który 
otrzymał nagrodę Green Produkt Award 2019. Pach-
nąca łąką polna mieszanka arniki, chabrów, wrzosów, 
płatków róż i margaretek nałożona jest na oddychają-
cy podkład wykonany w 100% z lnu.

 Wall_Graphic to wersja, w której ściany mogą być 
pokryte grafiką artystyczną lub fotografią nadruko-
waną cyfrowo, a materiał akustyczny produkowany  
z recyklingowanych butelek PET.

Wall_Creative to opcja boksów akustycznych, w któ-
rych występuje ściana ze szkła magnetycznego.
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 ZielONy POSeJdON
Niska emisja CO2 do atmosfery, odnawialne źródła energii, zdrowe środowisko pracy – 
kompleks biurowo-hotelowo-usługowy „Posejdon” to inwestycja, która uwzględnia wiele 
proekologicznych rozwiązań. Obiekt niedawno został wyróżniony prestiżowym certyfikatem 
Breeam na poziomie „Excellent”, a podczas ubiegłorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ 
w Katowicach był prezentowany jako wzorcowe rozwiązanie służące walce ze zmianami 
klimatu. Budynek już niedługo zostanie oddany do użytku. Ciekawe, czy stanie się nowym 
symbolem miasta?

kw/ foto: materiały prasowe

KuBeK Z piaSKu
Projektanci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich postanowili pokazać swoją troskę 
o ekologię i stworzyli kubki z pustynnego piasku. Autorzy ze studia The Foundry by Tinkah 
z Dubaju zainspirowali się ruchomymi wydmami. Zaletami pomysłu są cena i dostępność 
surowca oraz możliwość wielokrotnego użytku przedmiotów. Kubki zostały stworzone 
dzięki specjalnej metodzie odlewania, więc zachowują ziarnistą fakturę oraz szczelność. 
Jeśli chcemy się ich pozbyć, wystarczy wrzucić je do wody, a po kilku dniach zamienią się 
w… garść piasku. 

kw/ foto: materiały prasowe

HOtel dlA MOtyli
W Nowym Jorku ma powstać biurowiec, którego fasada, dach i atrium będą pełnić funkcję 
wylęgarni i miejsca odpoczynku dla motyli. Projekt stworzyli architekci z Terreform, organi-
zacji działającej na rzecz zrównoważonej, przyjaznej środowisku architektury. Przedstawili 
go inwestorowi, który buduje 8-piętrowy wieżowiec, a on docenił walory pomysłu. Niezwy-
kłe terrarium ma nie tylko pomóc przetrwać motylom w mieście, ale też edukować jego 
mieszkańców, pokazując jak ważnym elementem środowiska są owady. Autorzy projektu 
podkreślają, że tego typu konstrukcje powinny znaleźć się w każdym mieście.

kw/ foto: materiały prasowe

POlSki dWOrZec W śWiAtOWyM kONkurSie 
Projekt lubelskiego Dworca Metropolitalnego znalazł się w finale World Building of the 
Year. Pomysł pracowni Tremend łączy współczesne trendy architektoniczne z troską 
o środowisko. Obiekt ma być przyjazny mieszkańcom i otoczeniu. Wyróżni go m.in. kon-
cepcja „budynku w budynku”, która ograniczy hałas, a także ogród na dachu, strefa zieleni 
oraz wyłożenie wokół obiektu kostki antysmogowej. Koncept bardzo spodobał się jury 
słynnego konkursu. Projekt trafił na shortlistę w kategorii infrastruktura, a jego prezenta-
cja odbędzie się w grudniu w Amsterdamie podczas World Architecture Festival.

kw/ foto: materiały prasowe

Eko newsy
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WOrecZki ZerO-WASte
Jednym z ostatnich trendów w świecie designu są ekologiczne woreczki na warzywa i owo-
ce. To świetny zamiennik dla jednorazowych torebek foliowych, których według statystyk 
każdy Europejczyk rocznie zużywa około 198. Ekologiczne i biodegradowalne woreczki 
wykonuje m.in. polska marka Sakwabag. Sakiewki uszyto z organicznej bawełny i zostały 
wyprodukowane w zakładach z certyfikatem Fair Trade, z poszanowaniem dla ludzi oraz śro-
dowiska. Co więcej, woreczki są wielokrotnego użytku i mogą być prane w pralce.

 kw/ foto: materiały prasowe

druGie życie rOśliN
Złamana gałązka, uszkodzony kwiat, zerwany chwast, uschnięty liść – holenderska artystka 
Anne ten Donkelaar codziennie znajduje te rzeczy na drodze i zabiera je do swojego studia. Tam 
tworzy z nich dzieła sztuki. Łączy je z kwiatami wyciętymi z kolorowych magazynów i robi insta-
lacje, które zamieniają się w niezwykłe, trójwymiarowe kolaże. – Moje znaleziska mnie inspirują. 
Patrząc na nie wymyślam ich historie na nowo. Chroniąc je pod szkłem, daję im drugie życie – 
tak opisuje swoje prace artystka. Jak widać dekoracyjny obraz do salonu można zrobić z tego, 
co znajdziemy na swojej codziennej drodze. 

kw/ foto: instagram annetendonkelaar 

 NAturAlNe WNętrZe
W katalogach popularnych marek i na wpływowych targach wnętrzarskich (np. w Mediola-
nie oraz Paryżu) króluje natura. Wśród trendów na najbliższe miesiące projektanci wymie-
niają: kolory ziemi, ręcznie robione przedmioty, roślinne wzory, drewno, plecionki z włókien, 
wiklinę, rattan, ceramikę, materiały z odzysku, makatki, dywany z frędzlami, kamienie oraz 
cegłę. Modny będzie styl etno, eklektyzm, a także recykling. Przegląd najnowszych trendów 
można znaleźć również m.in. w najnowszym katalogu IKEI, która w tym roku obchodzi swo-
je 75 urodziny i zamierza otworzyć punkt w Szczecinie.

kw/ foto: materiały prasowe, IKEA

FlAkONiki Z MydłA
Podobno w ciągu całego życia przeciętna osoba zużywa około 800 plastikowych opako-
wań szamponu. Chińska studentka Mi Zhou wyszła problemowi naprzeciw i stworzyła 
projekt Soapack. To opakowania na kosmetyki, które powstają w całości z mydła. Wraz 
ze zużyciem produktu powoli się rozpuszczają. Resztki można zetrzeć na tarce i prze-
kształcić w mydło w kostce. Pomysłowe opakowania nie tylko służą środowisku, ale 
są też pięknymi przedmiotami. Wśród nich można znaleźć ozdobne i kolorowe butelki, 
puzderka, flakony oraz słoiczki.

ad/ foto: materiały prasowe

PuFy Z FelG 
Milena Tyczyńska z MP Project stworzyła unikalne meble ze starych felg samochodo-
wych. Kolekcja składa się z puf, hokerów oraz stolików kawowych. Meble są produkowa-
ne lokalnie, z dbałością o detale. Pomysłowy upcykling spodobał się Moxy Hotels, której 
właścicielem jest słynny Marriot. Designerska sieć kupiła meble MP Project. Hotele Moxy 
od lat znane są z niestandardowego wystroju. To obiekty nieszablonowe i nowoczesne, 
nic dziwnego, że meble z felg przypadły do gustu twórcom oryginalnej sieci.

kw/ foto: Facebook MP Project
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apartament w miejscu idealnym
Malownicze uliczki, oryginalna architektura, dużo zieleni i wyjątkowy klimat. Pogodno to część Szczecina, 

w której niemal każdy chciałby zamieszkać. Dzielnica uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych 
w mieście. Dla osób poszukujących mieszkania w tej okolicy, mamy dobrą wiadomość – powstaje tam 

wyjątkowa inwestycja spółki Sowińskiego 72, a dokładniej Apartamenty Pogodno.

Projekt szczecińskiej firmy to propozycja dla wy-
magających klientów, którzy pragną mieszkać 
wygodnie, bezpiecznie i jednocześnie korzystać 
z atrakcji oraz uroków miasta. Co więcej, wyjąt-
kowość inwestycji to nie tylko piękna okolica, ale 
też ciekawa stylistyka budynków oraz doskonała 
lokalizacja.

MiEJSCE z DuSzą

Pogodno od lat jest obiektem pożądania dla tych, 
którzy szukają w naszym mieście swojego miejsca 
do życia. Dominuje tutaj zabudowa willowa, jest 
wiele terenów zielonych oraz urokliwych zaką-
tów. To miejsce, które ma swoją historię i klimat. 
W tej okolicy jest ciszej, spokojniej, a czas płynie 
wolnej niż w centrum Szczecina. Mieszkańcy mia-
sta z przyjemnością przechadzają się uliczkami 
dzielnicy, podziwiają zadbane domy i ogródki. 
Nic dziwnego, że spółka Sowińskiego właśnie to 
miejsce wybrała na inwestycję.

ELEGANCJA żyCiA

Apartamenty Pogodno powstają przy ulicy Sa-
dowskiego, blisko Korpusu NATO, pomiędzy uli-
cami Bracką i Łukasińskiego. Osiedle tworzą dwa 
kameralne budynki o architekturze, nawiązującej 
do obiektów modernistycznych. Koncepcję wizu-
alną stworzyła szczecińska pracownia Mellon 
Architekci, prowadzona przez Miłosza Raczyń-
skiego. Architektura inwestycji ma podkreślać 
kameralny charakter inwestycji i wkomponowy-
wać się w okolicę.  Miejsce wyróżnia się nie tyl-
ko elegancją i klasą, ale też komfortem. Celem 
twórców było stworzenie mieszkańcom aparta-
mentowców dobrej jakości życia. Każdy z 4-kon-
dygnacyjnych budynków będzie posiadał po 41 
mieszkań o wielkości od 42 do 106 m2, a do tego: 
garaż podziemny oraz cichobieżne windy w każ-
dej klatce schodowej. Mieszkania na parterze 
będą miały tarasy ogrodowe, a te na wyższych 

kondygnacjach – balkony. Na wewnętrznym dzie-
dzińcu znajdzie się część rekreacyjna z placem 
zabaw. Inwestycja jest przyjazna osobom niepeł-
nosprawnym.

BLiSKość CENTruM

 W sąsiedztwie Aparamentów znajdują się skle-
py, placówki usługowe, przychodnie, szpitale 
oraz instytucje edukacyjne: szkoły oraz uczelnie. 
Pogodno uznawane jest za jedną z dzielnic, naj-
lepiej skomunikowanych z innymi częściami mia-
sta. W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki 

tramwajowe i autobusowe. W 12 minut można 
pieszo dotrzeć do jednego z głównych węzłów 
komunikacyjnych – ulicy Wernyhory. 

Na spacer wśród zieleni można wybrać się do 
urokliwego Parku Kasprowicza, na niewielkie za-
kupy domowe – do pobliskiego targowiska, a by 
skorzystać z boiska sportowego czy miejsca na 
ogniska wystarczy wybrać się na Międzyosiedlo-
wy Park Rekreacyjny przy ul. Taczaka. 

autor: karolina Wysocka  
foto: materiały prasowe

APArTAMENTy PoGoDNo
tel. 801 110 111 

www.apartamentypogodno.pl





Wielbicielom pięknych rzeczy i sztuki użytkowej na pewno nie trzeba przed-
stawiać zagranicznych producentów meblowych oraz oświetleniowych. ze 
znajomością rodzimych marek jest często trochę gorzej. Warto jednak mieć 
na uwadze fakt, że w kraju mamy producentów, którzy udowadniają, że pol-
ski dizajn ma się dobrze i powstają u nas projekty na światowym poziomie. 
Polskie firmy ze świetnymi produktami można znaleźć w salonach oświetle-
nia i mebli 5 Plus.

Dizajn po polsku

klASykA GAtuNkuPOWrót dO kOrZeNi
słynne ręcznie gięte krzesło michaela Thoneta, 
zwane jest krzesłem wiedeńskich kafejek. 
Krzesło 4, Fameg, 5 Plus.

rodzina Plum to ukłon w stronę tradycji krzeseł giętych. 
serię tworzą 3 wersje: ażurowa, kubełkowa i klubowa.
Fotele Plum, Fameg, 5 Plus.

SZtukA WyBOru

WieżA krZeSeł WSZyStkO Gięte

krzesła, stołki barowe i fotele wykonane z drewna oraz tapicerowane zachwycają różnorodnością form oraz ciekawymi kolorami. 
Tak prezentują się meble firmy Paged, 5Plus.
od lewej: hoker Tuk, fotel Tuk, krzesło Sendi, hoker icho.
 

możliwość sztaplowania 
czyli układania kolejnego 
krzesła na poprzednich 
to bardzo praktyczna 
funkcja. Wizualnie 
wygląda to niezwykle 
efektownie, a zarazem 
oszczędza wiele miejsca 
przy przechowywaniu.
Krzesło Spire, Paged, 
5 Plus.
 

Technologia gięcia 
drewna nie dotyczy dziś 
tylko “thonetowskich” 
krzeseł – znajduje 
ona zastosowanie 
w śmiałych projektach 
nowoczesnych mebli 
do wnętz prywatnych 
oraz publicznych.
Fotele Hips, stolik Hey, 

lampa Spring, Fameg, 
5 Plus.
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kOMPOZycJe kół
moda na oprawy w kształcie okręgu ma się wciąż 
dobrze. W aranżacji możemy zastosować jedno 
koło wybijające się swoją idealną formą lub też 
wprowadzić ich kilka na raz w poziomym lub 
pionowym układzie.
Lampy wiszące Alfredo, Cleoni, 5 Plus.

PiękNO PrOStOty
Światło odbite to ciekawa propozycja na oświetlenie 
stołu. złote wnętrze lampy dodatkowo ociepli światło, 
wprowadzając tym samym pzyjemną atmosferę.
Lampa wisząca Maxi ring Dot, AQform, 5 Plus.

NOWOcZeSNOść SPOtykA klASykę
Wnętrze lamp stanowią aluminiowe elementy. 
Na zewnątrz – ręcznie robione klosze z wysokiej jakości szkła.
Lampy wiszące i kinkiety Modem Glass, 
AQfom, 5 Plus.
 

5Plus sAlOny OśWiETlEniA i mEbli  |  WWW.5Plus.cOm.Pl
ul. JAGiEllOńskA 5  |  70-435 szczEcin  |  TEl: 516 133 009  |  TEl: 513 103 062  |  infO@5Plus.cOm.Pl
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panele fotowoltaiczne 
lekarstwem na wysokie rachunki

Dzięki panelom fotowoltaicznym możemy częściowo uniezależnić się od operatora i zapomnieć 
o galopujących cenach energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, by montaż paneli polecić 

wyspecjalizowanej firmie, która nie tylko oszacuje nam prognozowane koszty energii, ale również dobierze 
odpowiednie elementy instalacji.

energia elektryczna, niemal z roku na rok, 
jest coraz droższa. Nie jest tajemnicą, że pla-
nowane są kolejne podwyżki. Czy jest spo-
sób na to, by nas nie dotyczyły? Oczywiście. 
rozwiązaniem jest samodzielna produkcja 
energii, która możliwa jest m.in. dzięki za-
montowanej na dachu budynku instalacji fo-
towoltaicznej.

zACzNiJMy oD ANALizy KoSzTóW

Produkować energię może każda osoba czy 
firma, która zużywa prąd elektryczny. By do-
brać odpowiednią instalację należy jednak 
spełnić kilka warunków. W pierwszej kolej-
ności musimy przeanalizować zużycie energii 
przez ostatnie 12 miesięcy. Nie bez znaczenia 
są planowane inwestycje w najbliższym cza-
sie, wpływające na ewentualny jego wzrost 
np: zakup sprzętu przemysłowego w przed-
siębiorstwie lub jego rozbudowa, zakup do-

datkowego sprzętu rTV czy aGd w domach 
jednorodzinnych. jeśli planujemy redukcję 
urządzeń lub ich mocy, również powinniśmy 
mieć to na uwadze – np. wymiana oświetlenia 
na energooszczędne Led. Wiedza taka po-
zwoli oszacować nam prognozowany pobór 
prądu, a jednocześnie dobrać odpowiednią 
instalację oraz ilość modułów, które zapew-
nią sto procent naszego zapotrzebowania 
w energię. 

kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem jest 
konstrukcja i powierzchnia dachu, na którym 
znajdzie się elektrownia fotowoltaiczna. musi 
być ona na tyle mocna, by wytrzymała ciężar 
paneli, naprężenia związane z zalegającym na 
nim śniegiem, czy podwiewającym pod nimi 
wiatrem. zdarzają się sytuacje, że zbyt słaba 
konstrukcja, czy niewystarczająca powierzch-
nia nie pozwalają na zamontowanie instalacji 
o mocy, która będzie nam potrzebna. 

Co DziEJE Się z WyProDuKoWANyM 
PrąDEM?

Wiele osób obawia się, że montaż elektrowni 
fotowoltaicznej wiąże się z wieloma przerób-
kami wewnątrz budynku. W rzeczywistości 
są one jednak bardzo niewielkie. Panele na-
leży połączyć między sobą na konstrukcji 
montażowej i połączyć z inwerterem – urzą-
dzeniem przetwarzającym prąd stały z pa-
neli na prąd zmienny, używany przez nas na 
co dzień, za pomocą specjalnych przewodów 
wysokonapięciowych. inwerter jest niewiel-
kim urządzeniem, które powinno znaleźć się 
w zacienionym pomieszczeniu z dobrą wen-
tylacją – przykładowo na parterze domu lub 
w piwnicy. ryzykowane jest umiejscawianie 
go na strychu, gdyż wysoka temperatura 
w pomieszczeniu, gdzie znajduje się falownik 
może obniżyć jego sprawność, a nawet wyłą-
czyć. Okablowanie można więc poprowadzić 
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w korytku lub rurce na zewnątrz po elewacji 
ewentualnie po powierzchni ścian wewnętrz-
nych, bądź w ścianie – co zazwyczaj robią ci, 
którzy na etapie budowy domu przygotowują 
instalację pod fotowoltaiczne rozwiązanie. 

Wróćmy jednak do inwertera, który połą-
czony jest z instalacją domową, a dokładniej 
z główną rozdzielnicą kablem zasilającym. 
Prąd wytwarzany w panelach fotowoltaicz-
nych przekazywany jest kablem do inwertera, 
a stamtąd do rozdzielnicy głównej. W pierw-
szej kolejności dystrybuowany jest do urzą-
dzeń znajdujących się w domu, a to, czego nie 
udało się wykorzystać wędruje do naszego 
operatora poprzez licznik dwukierunkowy. 
Polskie prawo stanowi, że operator musi ode-
brać od nas wyprodukowaną energię (pod 
warunkiem podpisania z nim stosownej umo-
wy prosumenckiej). jeśli nasza instalacja ma 
do 50 kW mocy zainstalowanej, operator peł-
ni rolę pewnego rodzaju akumulatora, odbie-
rając nadwyżki wyprodukowanej i niezużytej 
przez nas energii podczas jej produkcji ze 
słońca w ciągu dnia. W przypadku niedoboru 
produkowanego przez nas prądu (np. w nocy), 
na zapewnienie funkcjonowania naszego bu-
dynku energia przekazana operatorowi jest 
przez nas odbierana od niego. Operator zmu-
szony jest w razie konieczności, oddać nam 80 
procent zmagazynowanej energii jeśli moc na-
szej instalacji nie przekracza 10 kW i 70 procent 
jeśli nasza instalacja ma od 10 kW do 50 kW.

jest także możliwość całkowitego zrezygno-
wania z przyłączenia do sieci i operatora, czy-
li stworzenie systemu wyłączonego z sieci 
energetycznej. Wyprodukowana z paneli fo-
towoltaicznych energia poprzez inwerter ła-
duje nam wtedy akumulatory, inwerter prze-
twarza ją później na użyteczny dla nas prąd 
zmienny o napięciu 230V i możemy ją wyko-
rzystać w naszym gospodarstwie domowym 
czy przedsiębiorstwie. system taki jest auto-
nomiczny i nie można połączyć go z energią 

dostarczaną z sieci operatora. rozwiązanie 
takie stosowane jest niezwykle rzadko, głów-
nie ze względu na bardzo wysokie koszty aku-
mulatorów.

Pozostańmy więc przy systemie włączonym 
do sieci. efektywność instalacji liczymy za-
zwyczaj od kwietnia do września. Wtedy pro-
dukowane jest najwięcej energii. Należy zda-
wać sobie sprawę z tego, że im większa jest 
nasza instalacja fotowoltaiczna, tym szybszy 
mamy okres zwrotu poniesionych kosztów. 
instalacja nie powinna być jednak przewy-
miarowana, gdyż wyprodukujemy energię, 
której nadmiaru nie zużyjemy. z operatorem 
bowiem podpisujemy umowę na rozliczenie 
okresowe, zazwyczaj wynoszące pół roku. 
Po tym czasie niewykorzystana energia nam 
przepada. 

PLuSy iNSTALACJi FoToWoLTAiCzNEJ

zalet fotowoltaiki jest naprawdę sporo. jed-
ną z głównych jest korzyść dla środowiska 
i redukcja emisji CO2 w produkcji energii 
w konwencjonalny sposób. jest to system 
całkowicie bezemisyjny. Nie są wytwarzane 
żadne szkodliwe związki, ani gazy cieplarnia-
ne. kolejną zaletą jest oczywiście aspekt fi-
nansowy. Bardzo łatwo można obliczyć okres 
zwrotu poniesionej inwestycji. zazwyczaj 
wynosi od 8 do 15 lat, w zależności od wielko-
ści instalacji i sposobu użytkowania obiektu. 
Częściowo uniezależniamy się od operatora. 
Częściowo, bo instalacja działa wówczas, gdy 
mamy dostęp do prądu sieciowego. Płacimy 
więc jedynie opłatę abonamentową. Wszyst-
kie pozostałe zmienne opłaty uzależnione od 
zużycia energii są zredukowane na korzyść 
energii wyprodukowanej z własnej elektrowni.

Obecnie jest szereg różnego rodzaju dopłat 
czy dofinansowań do instalacji. Banki pro-
ponują również bardzo niskooprocentowane 
kredyty. jest możliwość zakupu instalacji na 

raty, które mogą być równowartością wyso-
kości płaconego wcześniej rachunku za zuży-
cie energii. z tym, że ten rachunek przejdzie 
już do historii.

uWAżAJMy NA „CHińSzCzyzNę” 

Na rynku proponowanych jest obecnie mnó-
stwo rozwiązań i urządzeń do systemów 
fotowoltaicznych. Niezwykle ważny jest 
odpowiedni ich dobór. Najlepsi producenci 
oferują od 20 do 25 lat gwarancji na odpo-
wiedni uzysk z paneli. sprawność paneli nie 
spadnie wówczas poniżej 80 procent mocy 
nominalnej. Nie należy koncentrować się na 
chińskich, tańszych rozwiązaniach. jeden 
uszkodzony panel w całym systemie może 
spowodować unieruchomienie całej insta-
lacji. Newralgicznym punktem w systemie 
jest również falownik, który objęty jest naj-
częściej krótszą 5-letnią gwarancją. jakiekol-
wiek uszkodzenia urządzeń w naszym syste-
mie mogą doprowadzić do unieruchomienia 
produkcji i wydłużenia okresu zwrotu z inwe-
stycji, a nawet wydatkowania dodatkowych 
środków do ponownego uruchomienia insta-
lacji. dlatego warto decydować się na rozwią-
zania sprawdzone i certyfikowane. 

MoNTAż i uTrzyMANiE

jeśli chodzi o montaż – nie powinna się go 
podejmować przypadkowa osoba, a do-
świadczeni wykonawcy z dużą wiedzą. złe 
zaprojektowanie instalacji i zły montaż mogą 
doprowadzić do strat w instalacji a nawet 
jej uszkodzenia. system wymaga również 
konserwacji i przeglądów, dlatego warto 
skorzystać z lokalnych firm zapewniających 
stały nadzór i w razie potrzeby serwis i kon-
serwację naszej instalacji. z pewnością na-
leży do nich firma FuTYma, która nie tylko 
zrobi analizę kosztów, ale również dobierze 
odpowiednią do dachu instalację, zamontuje 
ją, a nawet pomoże uzyskać dofinansowanie.

szczecin, ul. mieszka i 61,
tel. +48 512 282 597

biuro@futyma.pl
www.futyma.pl
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Podłogi 
z mocą designu

Planując wystrój wnętrza wiele uwagi poświęcamy podłogom. Są wizytówką każdego domu, biura 
i hotelu. Dlaczego podłogi są tak ważne? Jak wybrać odpowiednią? Na te i inne pytania odpowiedziała nam 
Sylwia Siudej, właścicielka firmy Batna, specjalizującej się w zakresie dostawy oraz montażu obiektowych 

i apartamentowych pokryć podłogowych.
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Podłogi nadają obiektom wygląd i zapew-
niają komfort ich użytkowania. Dlaczego 
są tak ważnym elementem wykończenia 
wnętrz? 
dobrze dobrana wykładzina zapewni bezpie-
czeństwo dzieciom w szkole, nada charakter 
w miejscu pracy i zapewni komfort i estetykę 
w naszych domach. Przez lata pracy obser-
wujemy ogromny wzrost świadomości inwe-
storów i architektów jak ważne są podłogi 
w różnych strefach naszego życia. 

W czym objawia się wzrost zainteresowa-
nia podłogami? 
architekci często rzucają nam wyzwania, któ-
rym staramy się sprostać poprzez tworzenie 
ich pomysłów na naszych podłogach. Fabryki, 
z którymi współpracujemy są w stanie prze-
łożyć na wykładzinę dywanową i PCV każdy 
projekt w wysokiej jakości i pełnej kolorysty-
ce. Technologia ta pomaga nam tworzyć cał-
kowicie indywidualne wnętrza dla klientów. 

Co dokładnie oferuje firma Batna? 
doradzamy jak dobrać odpowiednie wykła-

dziny do każdego wnętrza. Hotel to nie tyl-
ko pokoje, korytarze czy klatki schodowe, 
ale również kuchnie, zaplecza techniczne 
i pomieszczenia administracji. Pomagamy 
tworzyć plan zagospodarowania powierzch-
ni podłogowych, tak, aby spełniały funkcję 
każdego pomieszczenia pod względem para-
metrów technicznych, jak i aspektów wizual-
nych. Ogromny wybór wykładzin jaki obecnie 
jest dostępny na rynku światowym pozwala 
nam zapewnić klientowi szeroki wachlarz 
asortymentu do wyboru. Współpracujemy 
z wiodącymi producentami wykładzin dywa-
nowych, PCV oraz kauczukowych. 

Jakie aranżacje są teraz modne? 
Obecne trendy w podłogach twardych to 
zdecydowanie panele i płytki winylowe 
np. expona design, które tworzą kom-
pozycje drewna, kamienia, cementu czy 
betonu. Otrzymujemy naturalny i nie-
standardowy efekt. Coraz częściej stoso-
wane są w przestrzeniach prywatnych, na 
podłogi ogrzewane, idealne do każdego  
wnętrza. 
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Najważniejsze cechy i właściwości wykładzin, 
istotnych szczególnie dla inwestorów z branży 
HoreCa, posiada kolekcja wykładzin dywano-
wych Lano smartstrand. To plamoodporne 
produkty, zawierające nowoczesną nanotech-
nologię, która otacza włókno szczelną kapsułą, 
tworząc doskonałą plamoodporną barierę. Wy-
kładziny te nigdy nie tracą odporności na plamy 
i nie przestają być łatwe do czyszczenia. dzięki 
temu przez wiele lat perfekcyjnie prezentują 
się w realizowanych przez nas przestrzeniach. 
a przy tym cieszą wyjątkową miękkością, w któ-
rej mile jest zanurzyć stopy.

o czym należy pamiętać przy planowaniu 
wystroju wnętrz? Jak wybrać odpowiednią 
podłogę? 
Podczas wyboru podłóg należy pamiętać, że 
to właśnie one są najbardziej eksploatowane 
zarówno w obiektach komercyjnych jak i pry-
watnych. Często są wizytówką danego miejsca, 
więc warto postawić na trwały produkt, który 
będzie nam służył wiele lat. Należy pamiętać 
również o technologii montażu, dzięki której 
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FHU BATNA SylwiA SiUdej 
Szczecin, ul. Targ Rybny 4/2, 
tel. 91 421 27 23, 505 435 056, 
www.batna-wykladziny.pl

produkt trwale i fachowo zainstalowany będzie 
dłużej spełniał swoją funkcję.

Co firma Batna ma w najbliższych planach? 
Planujemy nieustanny rozwój. zachwyca nas po-
mysłowość inwestorów oraz architektów, która 
często przechodzi nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. stajemy przed sporymi wyzwaniami, ale 
praca daje nam dużo radości, szczególnie kiedy 
efekt zadawala użytkownika. Obecnie mamy 
przed sobą wiele wyzwań i z niecierpliwością 
czekamy na ich realizację.

rozmawiała: karolina Wysocka
foto: materiały prasowe

Właścicielka 
FHu BaTNa
Sylwia Siudej
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Pompy ciepła 
rewolucja na rynku

Kotłownie gazowe, czy na paliwo stałe, powoli przechodzą do historii. 

ich miejsce zastępują pompy ciepła, które są przyjazne środowisku i niezwykle oszczędne. 

Od 1 stycznia 2021 roku projektowane bu-
dynki czeka rewolucja. WT 2021 to określe-
nie dotyczące nowych warunków technicz-
nych stawianych nowym budynkom, które 
powstaną od 2021 roku. dyskusje wokół tego 
zagadnienia związane są przede wszystkim 
ze znacznym obostrzeniem zaleceń ustawo -
dawcy, dotyczących energooszczędności. 
konsekwencją tych wytycznych będzie obo -
wiązek inwestora w zakresie wyboru wła-
ściwych rozwiązań i technologii. kolejnym 
efektem tych warunków będzie wpływ na 
wiele obszarów technicznych budowy i wy-
kończenia domu. Wybór systemu grzewcze-
go to jedna z największych rewolucji, jaka 

nas czeka. Nowoczesne instalacje w budo -
wanych domach będą obligatoryjne, a wspo -
magać je będzie jednocześnie, dobrze za-
izolowany termicznie budynek. Te zmiany 
mają korygować głośno ostatnio omawiane 
aspekty, takie jak jakość naszego środowi-
ska naturalnego, stan powietrza oraz ekono -
mię użytkową budynku.  

Kto musi zwrócić uwagę na czekające 
nas zmiany?
Warunki związane z wprowadzeniem w ży-
cie przepisów WT 2021 dotyczą:
• inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie 
na budowę w 2021 roku,

• każdego niezrealizowanego projektu (nie-
dokończonych formalności) – stworzone we-
dług wymagań sprzed tej daty, będą musiały 
być dostosowane do nowych wytycznych,
• budynków rozbudowywanych oraz moder-
nizowanych.
Wiele nowych projektów już teraz spełnia 
wymagania WT 2021, bowiem projektanci 
i dostawcy rozwiązań budowlanych starają 
się przygotować do nowych wymagań z wy-
przedzeniem.

Co jest ważnym aspektem spełnienia 
WT 2021?
urządzeniem doskonale wpisującym się 
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w nowe przepisy jest pompa ciepła. Oka-
zuje się, że już dzisiaj zainteresowanie 
taką formą ogrzewania jest ogromne. Bu-
dując dom, zdajemy sobie sprawę z tego, 
że pompy ciepła są nie tylko przyjazne 
dla środowiska, ale również charaktery-
zują się wysoką efektywnością. dzięki 
temu spadają koszty ogrzewania domu.

Jakie typy pomp ciepła występują?
z dostępnej oferty na rynku rozróżniamy 
pompy ciepła powietrzne i gruntowe. Typ 
wynika z dolnego źródła, a więc dolnym 
źródłem może być powietrze, grunt lub 
wody gruntowe. Powietrzne dzielimy na: 
monoblokową i split. Gruntowe dzielimy 
na te z dolnym źródłem, wykonane po -
przez odwierty uzbrojone w sondy piono -
wo zanurzone w ziemi lub poziomo roz-
łożone przewody rurowe na określonej 
głębokości powierzchni działki. 

o czym trzeba wiedzieć planując mon-
taż pompy ciepła?
moc pompy ciepła dobierają biura pro -
jektowe lub wykwalifikowane firmy in-
stalacyjne. dobór mocy jest realizowany 
uwzględniając mnóstwo parametrów in-
stalacji. efekt doboru pompy ciepła musi 
gwarantować samodzielną pracę zimą do 
temperatur rzędu -7°C, czyli przez sporą 
część okresu grzewczego. Przy niższej 
temperaturze musi być wspomagana do -
datkowym źródłem ciepła, na przykład 
pomocniczym podgrzewaczem elektrycz-

nym lub kotłem gazowym. Należy pamię -
tać, że takich skrajnych okresów chłodu 
poniżej -10 stopni Celsjusza w szczecinie, 
możemy się spodziewać od 2% do 3% dni 
w skali roku, czyli przez 10 dni. 

Co jest istotne dla gruntowej pompy 
ciepła?
Najważniejsze jest dobrze dobrane i wy-
konane dolne źródło. moc dolnego źródła 
pomp ciepła gruntowych należy zapro -
jektować w oparciu o dokumentację Pro -
jektu robót Geologicznych dla odwier-
tów geologicznych, którą zgłaszamy do 
starostwa Powiatowego celem legaliza-
cji takiej instalacji dolnego źródła. Taką 
procedurę dla swoich klientów zawsze 
wykonuje firma Hmi w szczecinie. do -
brze zaprojektowany i wykonany system 
instalacji z pompą ciepła pozwala uzy-
skiwać od 3 do 5 razy więcej jednostek 
energii cieplnej w instalacji grzewczej 
niż ilość jednostek zużytego prądu. dzię -
ki temu, ostateczne koszty eksploatacji 
tego typu układów są uzasadnione eko -
nomicznie. Należy szczególnie podkre-
ślić, że pompy ciepła współpracują naj-
bardziej korzystnie z instalacją wodnego 
ogrzewania płaszczyznowego, w tym 
podłogowego i ściennego. dla osiągnię -
cia prawidłowych efektów grzewczych 
i eksploatacji ekonomicznej należy od-
powiednio zaprojektować i wykonać 
instalację ogrzewania podłogowego  
w budynku. 

Hubert Marzyński, właściciel firmy HMi
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Czy stare budynki mogą mieć pompę cie-
pła?
zainteresowanie pompami ciepła ogromnie 
wzrosło. system taki można zainstalować 
w istniejących, starszych budynkach. Wcze-
śniej jednak należy zrobić inwentaryzację 
budynku. Być może trzeba będzie ponieść 
większe nakłady związane ze zmianą insta-
lacji grzewczej (modernizacja centralnego 
ogrzewania) lub termomodernizację dla 
ścian zewnętrznych budynku i wymianę sto -
larki okiennej. 
– Bez spotkania, inwentaryzacji, analizy bu-
dynku i instalacji w budynku, bez wcześniej-
szych kalkulacji nie da się mówić o kosztach 
zakupu pomp ciepła – mówi Hubert marzyń-
ski. – zauważalna oszczędność, po ich pra-
widłowym doborze, zaprojektowaniu i mon-
tażu, jest ogromna. 

Czy jest coś jeszcze, co oferuje nam pom-
pa ciepła?
dzięki technologiom pomp ciepła, woda 
użytkowa również jest podgrzewana przez 
system. możemy się cieszyć ciepłą wodą 
przez cały rok płacąc mniej, dzięki pompie 
ciepła, niż podgrzewając droższym syste-
mem w bojlerze elektrycznym z grzałką.
Warto wiedzieć, że pompa ciepła jest rów-
nież idealnym urządzeniem do chłodzenia 
budynku w okresie letnim. system grzewczy, 
wmontowany w budynku, służy również do 
dystrybucji chłodu. dlatego warto skrupu-
latnie i prawidłowo zaplanować oraz wyko -
nać system płaszczyznowy, który ma służyć 
do chłodzenia w budynku, aby uniknąć punk-
tu rosy i skroplin na okładzinach. z tymi 
zagadnieniami najmniejszego problemu nie 
mają odpowiednio doszkoleni i doświadcze-
ni instalatorzy. efekt chłodzenia budynku 
w gorące lato może nas pozytywnie zasko -

czyć. Pozwala to uniknąć dodatkowych na-
kładów na kosztowne systemy klimatyzacji. 

Co jest źródłem zasilania pompy ciepła?
– rzeczywiście, pompy ciepła, wymagają 
podłączenia urządzenia do energii elek-
trycznej. W zamian dostarczają kilkakrot-
nie więcej jednostek energii cieplnej, niż 
jakikolwiek system grzewczy dostępny na 
rynku. Wspomnianą energię możemy pozy-
skać również z systemów PV, czyli paneli fo -
towoltaicznych, powszechnie nazywanych 
fotowolatiką. systemy z łatwością można 
ze sobą integrować – opowiada Hubert ma-
rzyński, właściciel firmy Hmi zajmującej się 
montażem opisywanych instalacji pomp cie-
pła. Pozyskujemy energię ze słońca, którą 
odbiera od nas operator energii elektrycz-
nej. jednocześnie konsumujemy tą energię. 
Bilans zużytej energii elektrycznej oraz 
wytworzonej energii przez system paneli 
fotowoltaicznych potrafi rocznie jeszcze 
bardziej zoptymalizować koszty związane 
z eksploatacją budynku.
O rozwiązaniu najlepiej już myśleć na etapie 
projektowania domu, gdyż zastosowanie 
pomp ciepła może znacząco wpłynąć na 
ostateczny wygląd naszej nieruchomości. 
Nie potrzebujemy bowiem komina spalino -
wego, czy wentylacyjnego na potrzeby ko -
tłowni. Wentylację tych pomieszczeń może-
my planować poprzez systemy wymuszonej 
wentylacji nawiewno-wywiewnej. Oszczę-
dzamy tym samym środki, które możemy 
wykorzystać w innym momencie budowy. 
Poprawia nam się również estetyka dachu – 
dopowiada pan Hubert. 

Jakie są koszty eksploatacji pompy cie-
pła?
do oszacowania rocznych kosztów eksplo -

atacji budynku przez pompę ciepła przyj-
muje się wiele parametrów. zakładając duże 
uproszczenie, że to jest nowy budynek, 
znajduje się w szczecinie, spełnia WT 2021, 
ma powierzchnię około 150 m2 ogrzewaną 
ogrzewaniem płaszczyznowym, podłogo -
wym, budynek wspomagany jest systemem 
wentylacji z rekuperacją, w budynku będą 
mieszkać 4 osoby i dla tylu osób będziemy 
zużywać ciepłą wodę użytkową, to szacun-
kowy koszt ogrzewania, przy stawce 60 gro -
szy za 1 kWh wynosi: 
• dla pompy ciepła powietrznej około 2400 
zł rocznie
• dla pompy ciepła gruntowej około 1900 zł 
rocznie.
Te koszty można optymalizować – inwe-
stując w system paneli fotowoltaicznych. 
system fotowoltaiczny o łącznej mocy 
około 4,5 kW paneli fotowoltaicznych 
w w/w okolicznościach powinien zaspokajać 
nas w zakresie pokrycia całkowicie kosztów 
ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. 
zalecamy pełne kalkulacje do konkretnych 
przypadków, ponieważ powyższe oblicze-
nia są szacunkowe i nie obejmują szczegó -
łowych danych analitycznych budynku, wy-
tycznych, lokalizacji, które mogą dotyczyć 
Państwa potrzeb.

Czy jest coś jeszcze, co staje się niezbęd-
ne przy budowie domu w ramach WT 
2021?
W zastępstwie kominom wentylacyjnym 
służy system wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Gwa-
rantuje nam, jako stały element wyposaże-
nia budynku, niskie koszty eksploatacyjne, 
a jednocześnie wysoki komfort użytkowy 
budynku. Centrale wentylacyjne z rekupe-
racją dbają nie tylko o jakość powietrza, 

POmPa CiePŁa POWieTrzNa
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wilgotność powietrza, ale również odzy-
skują energię z ciepła w domu. Powietrze, 
kanałami wentylacyjnymi, dostarczane jest 
do pokoi, a z innych pomieszczeń brudnych, 
czyli z łazienek, kuchni, toalet, wiatrołapu 
i garderoby jest usuwane. 

każda wentylacja mechaniczna posiada 
centralę wentylacyjną wyposażoną w filtry 
powietrza, wentylatory, czujniki temperatur 
i wilgotności, rekuperator (wymiennik cie-
pła), czerpnię, wyrzutnię wraz z kanałami 
nawiewnymi i wyciągowymi. Cały system 
musi spełniać warunki techniczne i niezbęd-
ny jest do tego projekt z właściwie zaplano-
wanymi anemostatami nawiewnymi i wy-
wiewnymi, które mają za zadanie bilansować 
dystrybucję powietrza. jednocześnie warto 
dobrać tak anemostaty, aby mogły również 
prezentować się bardzo estetycznie. 

Jak działa taka wentylacja z rekuperacją? 
Świeże powietrze, ale zanieczyszczone w se-
zonie grzewczym np. smogiem, dostaje się 
czerpnią powietrza i trafia na filtr wstępny, 
który zatrzymuje zanieczyszczenia z ze-
wnątrz – zanim jeszcze trafi do pomieszczeń. 
Następnie świeże powietrze z zewnątrz, tra-
fia na rekuperator (wymiennik ciepła) i tam 
jest podgrzewane dzięki wymianie parame-
trów temperatur z powietrza mechanicznie 
usuwanego z ogrzanych pomieszczeń. To 
usuwane ma wyższą temperaturę – taką, jak 
ma ogrzewane pomieszczenie. Ten proces 
powoduje, że przy niskich temperaturach na 
zewnątrz do pomieszczenia nie dostaje się 
już to chłodne powietrze o tej niskiej tempe-
raturze zewnętrznej, tylko świeże, podgrza-
ne na wstępie nawet o kilkanaście stopni 
Celsjusza. Ważne, że dostajemy powietrze 
bez zanieczyszczeń i wstępnie podgrza-

ne poprzez wymiennik ciepła, generujący 
odzysk tego ciepła. Taki system gwarantu-
je: właściwą higienę czystego powietrza, 
poprawną wilgotność oraz niższe koszty 
ogrzewania dzięki odzyskowi ciepła z usu-
wanego powietrza. unikamy też insektów, 
których w szczecinie było sporo. 
zimą potrzebujemy ciepła, latem chłodu. Tu-
taj w wentylacji również możemy liczyć na 
opisywane wcześniej pompy ciepła w ramach 
chłodzenia pasywnego. możemy rozważyć, czy 
warto rezygnować z klimatyzacji, ponieważ 
mając pompę ciepła i system wentylacji me-
chanicznej oba systemy mogą wzajemnie się 
integrować do chłodzenia budynku. 

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?
• pompa ciepła to system grzewczy przy-
szłości
• jest jedną z najbardziej niezawodnych 
technologii grzewczych (żywotność sprę-
żarki to ok. 20-25 lat)
• funkcjonuje bez palnego paliwa w budynku
• nie emituje szkodliwych spalin w budynku
• to bezpieczeństwo dostawy energii elek-
trycznej od operatora
• może być alternatywnie zasilana odpo -
wiednio dobranym agregatem prądotwór-
czym w przypadku awarii zasilania po stro -
nie operatora
• obniża koszty ogrzewania 
• to opłacalna inwestycja (amortyzuje się 
szybko w stosunku do ogrzewania
propanem, olejem opałowym)
• to opłacalna inwestycja w Twoją emerytu-
rę (niższe koszty eksploatacji budynku)
• to idealne źródło ciepła w połączeniu z fo -
towoltaiką odzyskującą energię elektryczną 
ze słońca
• podnosi wartość rynkową budynku, w któ -
rym jest zamontowana

• nie wymaga pomieszczenia kotłowni i nie 
wymaga dużo miejsca zabudowy
• nie wymaga wykonania pomiarów spalin
• pompa ciepła nie wymaga podłączenia komina
• jest urządzeniem bezobsługowym (nie po -
trzebne są przeglądy serwisowe instalacji 
na paliwa gazowe lub paliwa stałe)
• jest cicha w trakcie eksploatacji
• jest niezwykle prosta w obsłudze
• nie wymaga przyłącza gazu lub składu opału
• tanio i efektywnie chłodzi pomieszczenia, 
stosując odpowiednio rozbudowane systemy
• pompa ciepła obniża emisję CO2, zużycie 
energii pierwotnej
• pompa ciepła korzysta z dużego udziału 
energii odnawialnej

To urządzenia bezobsługowe. decyduje się 
na nie ponad połowa naszych klientów. mniej 
osób na pompy ciepła gruntowe, do których 
dodatkowo należy przygotować projekt dol-
nego źródła i doliczyć koszty prac ziemnych. 
każdą naszą pompą ciepła sterujemy z po-
ziomu aplikacji w smartfonie przez internet. 
W doborze systemu grzewczego przyszłości 
i systemu wentylacyjnego jest w stanie po-
móc firma Hmi z siedzibą w szczecinie.

HMi Hubert Marzyński, 
ul. z. moczyńskiego 138,

70-492 szczecin, tel. 534 699 900
biuro@hmi.info.pl, www.hmi.info.pl
www.instagram.com/hmi_szczecin

www.facebook.com/hmi.info

POmPa CiePŁa GruNTOWa
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Nowoczesne 
wnętrza i kuchnie

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie projektowania wnętrz i kuchni. Wykwalifikowany zespół architektów 
wnętrz, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, kreuje przestrzenie idealnie dopasowane do ich 
potrzeb. Dajemy im pewność najwyższej jakości, nieszablonowych i designerskich rozwiązań, precyzji 

wykonania i kompleksowości w zakresie obsługi. od 12 lat podążamy za nowoczesnymi rozwiązaniami, 
jednocześnie łącząc doświadczenie z innowacyjnością. Nasze wnętrza to połączenie wyjątkowości, 
indywidualizmu, nowoczesnego i eleganckiego wzornictwa oraz perfekcji zachowanej w dbałości 

o najmniejszy detal.
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Villa Park
ul. Walczaka 1-2

66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: info@s-linestudio.pl

www.s-linestudio.pl
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25-lecie euro-klinkier
Szukasz dobrej jakości materiałów budowlanych i osób, które oferują fachową pomoc oraz doradztwo? 

W Euro-Klinkierze jest wszystko do wybudowania domu, od fundamentów po dachy, ale można też liczyć 
na fachową poradę. Co więcej, firma obchodzi właśnie ćwierćwiecze swojej działalności.

euro-klinkier powstał 25 lat temu, a dokładniej 
w 1994 roku i wciąż dynamicznie się rozwija. słynie 
też z wysokiej jakości produktów, wśród których 
można znaleźć ponadczasowe klasyki, jak rów-
nież najnowsze trendy. – zajmujemy się handlem 
detalicznym, hurtowym oraz obsługą inwestycji 
w zakresie dostaw materiałów dla budownictwa. 
Obecnie mamy jedną z największych na Pomorzu 
zachodnim ekspozycji materiałów budowlanych, 
a obszar naszego działania obejmuje nie tylko 
szczecin i województwo zachodniopomorskie, ale 
też dalsze regiony – mówią twórcy firmy. 

stale zwiększają swój asortyment, by zapewnić 
klientom dostęp do różnorodnych produktów, 

które cieszą się uznaniem na całym świecie. 
Wśród ostatnich nowości są m.in. bramy Wi-
śniowski, płyty tarasowe italgraniti, deski elewa-
cyjne włókno-cementowe, oraz nowoczesne ka-
fle do domu i na taras (np. wielkoformatowy gres).

Prócz szerokiej oferty materiałów budowlanych, 
firma ceniona jest również za wiedzę oraz do-
świadczenie długoletnich pracowników. Organi-
zuje też szkolenia dla wykonawców. Od lat cie-
szy się uznaniem wśród wymagających klientów, 
o czym świadczą liczne pozytywne opinie na jej 
temat. dużym atutem firmy jest też to, że ofe-
ruje transport produktów. Wszystkie dostawy 
materiałów realizuje własnymi samochodami sa-

mowyładowczymi typu Hds, wprost na budowę 
klienta.

ASorTyMENT WySoKiEJ JAKośCi

marka słynie z szerokiego asortymentu mate-
riałów budowlanych, które mogą się poszczy-
cić gwarancją jakości. W jej ofercie są m.in. da-
chówki ceramiczne, bruki klinkierowe, systemy 
mocowań, płytki elewacyjne, deski tarasowe, 
płytki posadzkowe i schodowe, silikaty, stropy, 
nadporoża, zaprawy, tynki, kleje, farby, systemy 
kominkowe, okna dachowe, drzwi zewnętrze 
i wewnętrzne, styropian, wełna mineralna, akce-
soria dekarskie oraz wiele, wiele innych.



77 

M
ieszkaj i U

rządzaj

Euro-KLiNKiEr

szCzeCiN, uL. OBOTrYCka 14e, 

TeL. 91 431 69 69,

WWW.eurOkLiNkier.PL, 

FaCeBOOk.COm/eurOkLiNkier/

euro-kinkier ma bogatą ofertę, ale jest coś, 
w czym marka się specjalizuje. Firma szcze-
gólnie znana jest ze sprzedaży ceramiki bu-
dowlanej, a dokładniej cegieł elewacyjnych, 
klinkierowych. W ofercie są m.in. handform 
(belgijskie, holenderskie), cięte na miejscu 
oraz te tradycyjne. Cegły klinkierowe to kla-
sa sama w sobie, są jednymi z najtrwalszych 
materiałów elewacyjnych, a dzięki temu nie 
trzeba ich odnawiać nawet po wielu latach. 

– dzięki swojej różnorodności i wysokiej ja-
kości zapewniają każdemu poczucie najwyż-
szego komfortu. Bogactwo barw oraz faktur 
gwarantuje pełną dowolność w realizacji wi-
zji obiektu budowlanego, a koszty inwestycji 
zwracają się już przy pierwszym remoncie 
tradycyjnej inwestycji – podkreślają twórcy 
euro-klinkieru. 

KLiENT NA PiErWSzyM MiEJSCu

marka stale się rozwija. Niezależnie od spe-
cjalizacji w temacie ceramiki, euro-klinkier 
oferuje niemal wszystkie materiały nie-
zbędne do wybudowania domu, mając na 
uwadze nie tylko potrzeby i preferencje, 
ale też życzenia klientów. Wszystko po to, 
by jak najlepiej o nich dbać, spełniać ich 
oczekiwania oraz zapewniać wysokiej klasy  
obsługę.

– dlatego kilka lat temu otworzyliśmy wła-
sną mieszalnię farb i tynków. Oferuje ona 
bogatą paletę barw. Co więcej, farby i tynki 
mieszamy na miejscu. Niedawno otworzyli-
śmy także blacharnię, a obróbki blacharskie 
też wykonujemy na miejscu. mnogość ofert 
budowlanych, a także rozległość oferty firmy 
sprawia, że naszym klientom zawsze oferu-
jemy fachową pomoc i doradztwo, pomaga-
jąc rozwiązać wszelkie napotkane trudności 
oraz problemy – wyjaśniają twórcy szczeciń-
skiej firmy.

TroSKA o śroDoWiSKo

Na koniec warto dodać, że firma słynie nie tylko 
z szerokiego asortymentu produktów i wyso-
kich standardów obsługi, ale też dbałości o śro-
dowisko. euro-klinkier ceni ekologiczną myśl. 
szczecińska marka korzysta z odnawialnych 
źródeł energii, a dokładniej wykorzystuje po-
wszechnie dostępne promieniowanie słonecz-
ne. W dwóch lokalizacjach euro-klinkieru na 
dachach budynków zamontowano instalacje 
fotowoltaiczne. Celem tego projektu jest wyko-
rzystanie ich jako alternatywnego źródła ener-
gii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

To jednak nie tylko świetny sposób na promo-
cję proekologicznych postaw. Projekt przekłada 

się na realne efekty. instalacja przyczynia się do 
zwiększenia udziału czystej energii w bilansie 
energetycznym województwa zachodniopo-
morskiego. Należy nadmienić, że projekt jest 
współfinansowany przez unię europejską z eu-
ropejskiego Funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa zachodniopomorskiego na 
lata 2014 -2020, a zdjęcia z realizacji można zo-
baczyć na stronie internetowej euro-klinkieru.

jak widać, szczecińska firma świetnie orientu-
je się we współczesnych trendach i odpowiada 
na potrzeby nawet najbardziej wymagających 
klientów. Nie boi się też wyzwań. Ciekawe, 
czym nas zaskoczy za kolejne 25 lat.

kw/ foto: materiały prasowe



drugie życie dworku 
Pomorze zachodnie to region, który posiada dużą ilość pałaców, dworków i zamków. Kryją one wiele ciekawych 
historii oraz tajemnic, a w ich wnętrzach często można znaleźć ślady dawnej świetności.  Wśród nich są miejsca 

popadające w ruinę, zapomniane, ale też pięknie odrestaurowane, które dostały drugą szansę. Niedługo dołączy do 
tych drugich zabytkowy dworek na Gumieńcach, a wszystko dzięki inicjatywie firmy Tomaszewicz Development.
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Budynek znajduje się przy ul. Husarów, odcho-
dzącej od Cukrowej, tuż przed przejazdem ko-
lejowym. W dworku ma powstać restauracja, 
hotel, a na szczycie wieży taras, z którego rozpo-
ścierał się będzie widok na zrewitalizowany park. 
do niedawna zabytek był zupełnie zapomnianą 
budowlą, o której pamiętali jedynie miłośnicy 
historii i architektury. Warto jednak wiedzieć, że 
to jeden z ciekawszych szczecińskich budynków, 
w dawnych czasach był malowniczym miejscem. 
Ciekawy dworek 

z neogotyckimi wieżyczkami, otoczony pięknym 
parkiem, przyciągał wzrok. 

dzisiejszy wygląd zabytku oddaje burzliwą histo-
rię tego miejsca. – Budynek jest bardzo zniszczo-
ny. Podczas planowanego remontu zamierzamy 
dokładnie odtworzyć jego bryłę, natomiast wnę-
trza będą wykonane od podstaw. zakres moder-
nizacji został już uzgodniony z konserwatorem 
zabytków – mówi Łukasz Tomaszewicz z Toma-
szewicz development. 

Historia miejsca sięga wielu wieków wstecz. 
dzisiejszy budynek przy Husarów powstał na po-
czątku XiX wieku, ale na miejscu dawnych zabu-
dowań dworsko-folwarcznych. Prawdopodobnie 
do jego budowy wykorzystano mury piwniczne 
wcześniejszej rezydencji. Pierwszym dzierżawcą 
zbudowanego w 1810 roku nowego dworku był 
niejaki Bornfeldt, a następnie znany szczeciński 
wytwórca win, spirytusu 

i likierów – rückforth. Późniejsze losy majątku 
były burzliwe: licytacje, podziały spadku, przebu-
dowy. W 1905 roku właścicielem majątku została 
rodzina Germershausen. dworek pozostał w ich 
rękach do 1945 roku, a po ii wojnie światowej go 
znacjonalizowano. Na miejscu powstał kombi-
nat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych 
i w tej formie majątek przetrwał do początku lat 
90. ubiegłego wieku. 

W 1994 dwór przekazano zachodniopomorskiej 
agencji rozwoju regionalnego, a przyległe bu-
dynki folwarczne wydzierżawiono różnym przed-
siębiorcom. miejsce przez lata popadało w ruinę 

i zapomnienie, aż do momentu, gdy firma Toma-
szewicz development postanowiła je odkupić. 

– dworek został zakupiony od zachodniopomor-
skiej agencji rozwoju regionalnego. Otrzymał 
dotację z budżetu województwa na prace za-
bezpieczająco-remontowe w wysokości 20 tys. 
zł, wystarczy na razie na najbardziej pilne prace, 
które zapobiegną dalszej degradacji budynku. 
Na rozpoczęcie skomplikowanej i kosztownej 
modernizacji trzeba będzie jeszcze trochę po-
czekać. Własnością zarr-u pozostaje zabudo-
wa folwarczna znajdująca się po obu stronach 
podłużnego dziedzińca. Budynki wynajmowane 
są różnym małym firmom, głównie warsztatom. 
Być może kupimy w przyszłości również te nieru-
chomości – tłumaczy Łukasz Tomaszewicz. 
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MiEJSCE z KLASą  

dworek na początku był parterowym budyn-
kiem, ale później go rozbudowywano i kilkukrot-
nie remontowano. W iatach 30. oraz 40. XiX wie-
ku przebudowano go od frontu, dodając piętro, 
podzielone pilastrami, zaakcentowane na osi 
trójkątnym tympanonem o klasycystycznych 
formach. Później, gdy budynek należał do wspo-
mnianej rodziny Germerhausen, dodano do dwo-
ru skrzydło boczne 

o neogotyckim charakterze. Następnie, w po-
czątkach XX wieku rozbudowano salon ogrodo-
wy. 

W kolejnych latach przechodził drobne prace 
adaptacyjne i remontowe, m.in. zmieniono oraz 
przebudowano układ jego wnętrz. mimo tych 
wszystkich działań, nadszarpnięcia zębem czasu 
dworek wciąż ma swój urok. z pewnością jednak 
będzie robił większe wrażenie, kiedy zostanie do-
prowadzony do porządku. 

renowacja jednak potrwa trochę czasu i nie 
będzie łatwym zadaniem. Przed firmą Tomasze-
wicz development stoi wiele wyzwań. – Planuje-
my rozpocząć prace w przyszłym roku. Potrwają 
półtora roku, a koszt budowy to około 7 mln zł 
– dodaje Łukasz Tomaszewicz. 

Niestety zachowało się bardzo niewiele mate-
riałów źródłowych dotyczących wyglądu dworu 
sprzed 1945 roku. jedyna znana fotografia bu-
dynku pochodzi z lat 40. XX wieku i została opu-
blikowana 

w periodyku „stettiner Bürgerbrief”, poświęco-
nemu szczecińskim przedmieściom. zdjęcie ze 
względu na kiepską jakość nie może posłużyć do 
pełnej rekonstrukcji architektonicznej detali, ale 
z pewnością ułatwi odbudowanie kilku detali, np. 
opasek okiennych i pilastrów.  

materiały ikonograficzne dotyczące wyglądu 
kompleksu dworsko-pałacowo-folwarcznego 
również są skąpe. Nie wnoszą zbyt wielu infor-
macji co do historycznej kompozycji całego 
zespołu, ale na szczęście wiadomo, że od po-
wstania uległ niewielkim zmianom.  – Park jest 
pełen uroku, mimo że jest bardzo zapuszczony. 
Wszystkie cenne drzewa zostaną zachowane. 
Na polanie planujemy uruchomić fontannę – 
mówi pan Łukasz z Tomaszewicz development.

jak widać, XiX-wieczna posiadłość już niedługo 
odzyska blask. Na piętrze powstaną pokoje hote-
lowe, na parterze będzie ogólnodostępna restau-
racja. sporą atrakcją zostanie taras widokowy 
znajdujący się na szczycie wieży oraz pobliski 
park. z pewnością wiele osób z radością przespa-
ceruje się po 1,3 hektarowym zielonym terenie, 
pełnym starych drzew, wybierze na uroczysty 
obiad do dworku, przenocuje gości w historycz-
nym miejscu, czy po prosty zrobi sobie zdjęcie 
w pięknie odrestaurowanym kompleksie o na-
zwie „Pałac Husarów”.

autor: karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe 



CENTRUM PŁYT TARASOWYCH, 
KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIENIA NATURALNEGO

PRACUJESZ I TRENUJESZ!
Bieżnia KETTLER OFFICE TRACK została zaprojektowana z myślą o osobach spędzających 

dużo czasu w pozycji siedzącej, głównie ze względu na charakter pracy. Dzięki bieżni z 
regulowanym biurkiem możemy połączyć aktywność fi zyczną (i to w godzinach pracy!) 

z obowiązkami służbowymi.

- wspomaga zachowanie szczupłej, 
    zdrowej sylwetki

- redukuje stres

- zwiększa kreatywność i efektywność pracy

KETTLER - BIEŻNIA TRACK S10
TWÓJ NAJLEPSZY TRENING BIEGOWY

Chód, jogging czy maraton – łączy je jedno: 
zawsze trzeba „tylko” stawiać jedną stopę przed 

drugą. Aby trening był niezawodny, bezpieczny dla 
stawów i wydolnościowy, nasze bieżnie posiadają 
wyposażenie odpowiednie dla każdego poziomu 

zaawansowania.  

      Jest to KETTLER ENERGY DECK – amortyzacja bieżni 
z efektem odbicia. Idealna dla wszystkich, którzy 

cenią sobie lekki bieg przy 30-40 procent mniejszym 
obciążeniu stawów.

Oferujemy szeroki zakres: 

Ponadto oferujemy szeroki wybór mebli ogrodowych marki Kettler, a także place zabaw oraz meble szkolne dla dzieci.

 Oferujemy projekt nawierzchni wokół Twojego domu  GRATIS*
 

*przy zamówieniach powyżej 10 tys. złotych 
(nie dotyczy zielelnii)

ZADBAJ O SWOJE OTOCZENIE!

• płyt tarasowych  • donic  • kostki brukowej  • kamieni  • otoczaków  
• brył szklanych  • ogrodzeń oraz rozwiązań uzupełniających

28 luty 2020 - zmieniamy lokalizację - Rondo Hakena Park
Nowoczesny salon architektury zewnętrznej

płyty tarasowe   |  meble ogrodowe   |  grille  |  donice  |  wyroby kamienne

ul. Hangarowa 13, Szczecin  |  tel.: +48 881 213 217  |  biuro@krusz-bau.com  |  www.krusz-bau.com

8690
5940

brutto

netto
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Sprzedaż apartamentów 
blisko morza w rewalu

Osiem apartamentów o powierzchni 68,60 m2 kw każdy
Cena: 8500 zł netto/1 m2 z meblami

Koniec inwestycji: styczeń 2020

Biuro sprzedaży: Szczecin, ul. Felczaka 31/9
Tel. 531 727 188, 501 527 359

e-mail: kontakt@easy-apartamenty-rewal.pl
www.easy-apartamenty-rewal.pl
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100% wsparcia dla Twojej firmy  
za 1% ceny samochodu miesięcznie.
Wszechstronny Vito, niezawodny Sprinter i pozostałe modele vanów Mercedes-Benz dostępne  
od ręki i gotowe, by dać z siebie 100% dla Twojej firmy. Teraz możesz je mieć za 1% ceny  
samochodu miesięcznie. Tylko nie daj się wyprzedzić – liczba aut jest ograniczona.

Vito i Sprinter 

     GOTOWE 
DO ODBIORU!

Vito Furgon: zużycie paliwa: 6,8–8,0 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO2: 178–210 g/km (cykl mieszany). Sprinter Furgon: zużycie paliwa: 8,7–9,6 l/100 km (cykl mieszany); 
emisja CO2: 230–251 g/km (cykl mieszany). Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP”  
w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu  
i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Zapraszamy do salonów.

* Rata miesięczna netto w promocji Lease&Drive 1%. Rata miesięczna netto wynosi 1% ceny

katalogowej brutto pojazdu. Warunki kalkulacji: wpłata wstępna wynosząca 5% wartości

pojazdu, okres realizacji umowy 48 miesięcy, średnioroczny przebieg 20 000 km, możliwość 

zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.  

dla przedsiębiorców.

Vito Furgon

już za 1295 PLN netto*

Sprinter Furgon 

już za 1485 PLN netto*

Vito_Sprinter_range_DEALER_pazdziernik.indd   1 09/10/2019   15:13

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 714; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376

100% wsparcia dla Twojej firmy  
za 1% ceny samochodu miesięcznie.
Wszechstronny Vito, niezawodny Sprinter i pozostałe modele vanów Mercedes-Benz dostępne  
od ręki i gotowe, by dać z siebie 100% dla Twojej firmy. Teraz możesz je mieć za 1% ceny  
samochodu miesięcznie. Tylko nie daj się wyprzedzić – liczba aut jest ograniczona.

Vito i Sprinter 

     GOTOWE 
DO ODBIORU!

Vito Furgon: zużycie paliwa: 6,8–8,0 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO2: 178–210 g/km (cykl mieszany). Sprinter Furgon: zużycie paliwa: 8,7–9,6 l/100 km (cykl mieszany); 
emisja CO2: 230–251 g/km (cykl mieszany). Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP”  
w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu  
i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Zapraszamy do salonów.

* Rata miesięczna netto w promocji Lease&Drive 1%. Rata miesięczna netto wynosi 1% ceny

katalogowej brutto pojazdu. Warunki kalkulacji: wpłata wstępna wynosząca 5% wartości

pojazdu, okres realizacji umowy 48 miesięcy, średnioroczny przebieg 20 000 km, możliwość 

zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.  

dla przedsiębiorców.

Vito Furgon

już za 1295 PLN netto*

Sprinter Furgon 

już za 1485 PLN netto*
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