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Ogrzewanie ścienne niskotemperaturowe tworzy dobrą 
alternatywę dla tradycyjnego  ogrzewnictwa opartego 
na cieple płynącym z grzejników .
WallTherm to zdrowy, energooszczędny i niskotem-
peraturowy system ogrzewania pomieszczeń, który nie 
powoduje krążenia kurzu i roztoczy. Świetnie się spraw-
dza w ogrzewaniu pomieszczeń, w których przebywają 
alergicy, osoby chore na wszelkiego rodzaju schorzenia 
górnych dróg oddechowych.

NA CZYM POLEGA SYSTEM WALLTHERM?
Jest to system paneli grzewczych, utworzonych 
z cieplnego węża Dekoterm rozmieszczonego na okre-
ślonej powierzchni ściany, następnie pokrytej warstwą 
tynku, bądź płytą gipsowo-kartonową. Rurki są zasilane 

System WallTherm to energooszczędne rozwiązanie. 
Oszczędzając energię, przyczynia się do znacznego 
zmniejszenia rachunków. 
Wynika to między innymi z następujących przyczczyn: 

• 25% energii zaoszczędzamy poprzez obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniach (pamiętajmy, że odczu-
wane ciepło jest tu wyższe od tego, które wskazuje termometr).

• Temperatura zasilania wody jest niska i wynosi 30-45oC.
• Szybki czas nagrzewania i mała pojemność wodna układu. Straty ciepła wynikające z jego przesyłu rurkami w ścianie 

są nieznaczne.
• Nieprzesuszone, nieprzegrzane pomieszczenie nie wymaga częstego wietrzenia.
• Brak konieczności konserwacji, oraz niskie koszty eksploatacji.
• Elastyczne i proste sterowanie energią.
• Temperatury w pomieszczeniu rozkładają się równomiernie.
• Zaleta kolejna WallTherm to bardzo małe straty ciepła przy wietrzeniu mieszkania! Ze względu na to, iż przy trady-

cyjnym ogrzewaniu grzejniki i podłogówka grzeją głównie powietrze, przy przewietrzaniu mieszkania/domu musimy 
ogrzać go ponownie. Ten problem nie występuje przy ogrzewaniu ściennym.

ciepłą wodą z centralnego ogrzewania i komponują się 
doskonale ze wszystkimi tradycyjnymi jak i nowocze-
snymi źródłami energii cieplnej.
System WallTherm  działa w taki sposób , że wytwarza 
ciepło najbardziej zbliżone do ciepła słonecznego, natu-
ralnego dla ludzi. Zapewnia równomierny rozkład tem-
peratur w całej kubaturze pomieszczeń a także utrzy-
mana jest stała wilgotność powietrza.

Oddawanie ciepła następuje przez promieniowanie, 
powierzchnia ściany może być wykończona wieloma 
metodami. Ta dekoracja ścienna z przestrzennych form 
gipsowychstanowi ogrzewanie ścienne , zapewniając 
wysoki comfort  cieplny całemu pomieszczeniu o po-
wierzchni prawie 40 m2 

Energooszczędność i ekonomia

POZNAJ IDEALNY SYSTEM OGRZEWANIA TWOJEGO DOMU

krążenia kurzu i roztoczy. Świetnie się sprawdza 
w ogrzewaniu pomieszczeń, w których przebywają aler-
gicy, osoby chore na wszelkiego rodzaju schorzenia 
górnych dróg oddechowych.
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Przy zastosowaniu podtynkowego ogrzewania mamy  
swobodę w projektowaniu i uzyskujemy wnętrze wol-
ne od  grzejników. Tak będą wyglądały pomieszczenia 
w najbliższej  przyszłości.

Jerzy Przerwa Villa Fashion

Walltherm jest systemem 
instalacji płaszczyznowej, 
za pomocą której mo-
żemy ogrzewać wnętrza 
zimą, a latem schładzać. 
Dzięki wykorzystaniu jed-
nej instalacji do grzania 
i chłodzenia,  zmniejsza-
my  koszty eksploatacyjne 
systemu, pozbywamy się 
grzejników, oraz klimatyza-
torów.

Wnętrza ogrzewane systemem WallTherm zapewniają 
mikroklimat niemożliwy do uzyskania w konwekcyjnych 
ani podłogowych systemach grzewczych .
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Projekt łazienki gratis
o szczegóły proszę pytać w salonie

Dla klientów z Magazynem Gala 
rabat -10% na cały asortyment
promocje nie łączą się

Transport towaru do klienta gratis
o szczegóły proszę pytać w salonie.

Meble w 100% z polskiego dębu
zapraszamy na I piętro Galerii Gala w Lublinie
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Najczęściej popełniane błędy żywieniowe
    

Choć zdrowe odżywianie jest od lat tematem numer jeden w masowej świadomości, wprowadzenie odpowiednich 
zasad wciąż sprawia wielu osobom trudność. Nie możesz skutecznie schudnąć? Sprawdź, jakie błędy popełniasz 
i wyeliminuj je ze swojego życia! 

• JEDZENIE OWOCÓW WIECZOREM 
Owoce są pełne witamin, ale zawierają też wiele cukru. Ich spożycie późną porą jest niezdrowe, bo podnosi poziom 
glukozy we krwi, co sprzyja tyciu. 

• ZŁE POŁĄCZENIE SKŁADNIKÓW 
Najczęściej łamaną zasadą jest niełączenie białka ze skrobią, bo oba te składniki mają zupełnie inny czas trawienia 
i zjedzone razem, zalegają w żołądku znacznie dłużej. Mięso więc lepiej zjeść z porcją warzyw zamiast ziemniaków. 

• BRAK ŚNIADANIA 
Pierwszy posiłek daje nam energię na cały dzień. Nieodżywiony rano mózg funkcjonuje mniej wydajnie. Zdrowe śnia-
danie ustrzeże nas także od wieczornego napadu głodu. 

• BRAK KOLACJI 
Pójście spać głodnym spowoduje, że rano zjemy znacznie więcej niż powinniśmy. Lekka kolacja białkowa podkręci 
nasz metabolizm i pozwoli na zdrowy sen. 

• JEDEN POSIŁEK W CIĄGU DNIA 
Całodzienny post to prosta droga do napadu wilczego apetytu wieczorem, a to z kolei może zaowocować trudno
ściami w zaśnięciu, spowolnionym metabolizmem i szybkim przybieraniem na wadze. 

• WYELIMINOWANIE TŁUSZCZÓW 
Tłuszcze nienasycone mają wyjątkowo dobry wpływ na nasze zdrowie i nie należy ich unikać. Ryb morskich czy orze-
chów nie powinno zabraknąć w naszej diecie, bo wspomagają pracę serca i mózgu. 

• JEDZENIE PRZETWORZONE 
Mrożona pizza czy gołąbki ze słoika kupione w sklepie nie zastąpią nam pełnowartościowego dania, przygotowane
go ze świeżych produktów. Gotowe potrawy mają w sobie mnóstwo chemii i cukru.

• SŁODKIE NAPOJE 
W napojach słodzonych ukrywa się dużo dodatkowego cukru. Spożywany w nadmiernych ilościach powoduje gwał-
towne skoki glukozy we krwi, a później bardzo szybką utratę energii. 

Wyeliminowanie błędów żywieniowych nie jest sprawą prostą, bo złych nawyków nabieramy przez lata. Warto jed-
nak podjąć ten trud i zawalczyć o poprawę stanu swojego zdrowia. 
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Najważniejszym kryterium jakim należy się kierować przy 
wyborze okładziny na ogrzewanie podłogowe jest rodzaj 
budownictwa w którym będzie zastosowana. Przede 
wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że dom musi być 

Właśnie w takich miejscach równie dobrze, co płytki, 
sprawdza się podłoga drewniana o podbudowie wie-
lowarstwowej jak i dedykowane panele laminowane na 
odpowiednim podkładzie.

Jest to związane z mniejszym zapotrzebowaniem na 
ciepło i niższą temperaturą ogrzewania podłogowego 
niezbędną do uzyskania odpowiedniej temperatury po-
mieszczeń. Drewno jak i panele podłogowe (wykonane 
jednak w większości z mocno przetworzonego drewna), 
charakteryzują się zwiększoną pracą (kurczeniem) na 
tego rodzaju podłożach. Należy więc dobierać materia-
ły o odpowiedniej budowie warunkującej przenikalność 
cieplną. Przy podłogach drewnianych najważniejsza jest 
podbudowa materiału, tak jak np. deska warstwowa na 
podbudowie wielowarstwowej – sklejka liściasta wilgo-
cioodporna - zmniejszy ryzyko nadmiernej pracy deski 
na ogrzewaniu. Przy wyborze podłogi z paneli laminowa-

bardzo dobrze wyizolowany aby zmniejszyć straty cie-
pła. Coraz częściej montuje się ogrzewanie podłogowe 
w mieszkaniach ale tu zazwyczaj nie ma problemu z izo-
lacją termiczną. 

nych najlepiej szukać tych o największej gęstości pod-
budowy powyżej 900 kg/m3 i przeznaczonych przez 
producenta właśnie na ogrzewania podłogowe. 

Decydując się na zastosowanie tego typu materiałów 
na ogrzewaniu podłogowym nie mniej ważną, a może 
i najważniejszą kwestią jest zachowanie odpowiednich 
wartości temperatury i wilgotności powierza. Dbając 
o zachowanie parametrów wyznaczonych przez pro-
ducentów okładzin takich jak: wilgotność powietrza 
w granicach 45% – 60% i temperatura w pomieszcze-
niach pomiędzy 19 a 22 stopnie Celsiusza mamy pew-
ność że będziemy mieli optymalne warunki użytkowania 
i efektywności tego rodzaju materiałów na ogrzewaniu 
podłogowym. Ponadto są to warunki w jakich człowiek 
czuje się najlepiej. 

Michał Kubit
Stylowe Podłogi

DESKI DREWNIANE I PANELE LAMINOWANE 
NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE.
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ŁAZIENKI
taniej o 23% VAT

Wielka promocja!
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Trendy łazienkowe
Najnowsza kolekcja płytek hiszpańskiego producenta 

Aparici. Seria Carpet Vestige nie tylko zachwyca, ale 
i zaskakuje. Jej cechą charakterystyczną są  efekty prze-
tarcia, oraz umyślny zabieg postarzenia powierzchni, 
który przynosi na myśl stary, lekko zniszczony dywan. 
A wszystko to w stonowanych, pastelowych kolorach. 
Wymienione cechy opisywanej kolekcji są zgodne 
z aktualnymi trendami tego sezonu. Dodatkowy atut serii 
stanowi ilość wzorów, których jest 16. Płytki pakowane są 

Mówiąc o najnowszych trendach łazienkowych nie 
można nie wspomnieć o czarnej armaturze, któ-

ra znajduje coraz więcej zwolenników. Baterie w tym 
kolorze bardzo efektownie komponują się z opisywa-
ną wcześniej kolekcją płytek. Są doskonałym dopeł-
nieniem zarówno w nowoczesnych, minimalistycznych 
wnętrzach, jak i w klasycznych łazienkach lub salonach 
kąpielowych. Jednakże, wybierając armaturę nie należy 
kierować się jedynie atrakcyjnym i modnym wyglądem. 
W przypadku baterii łazienkowych niezwykle istotna jest 
ich niezawodność oraz rozwiązania pozwalające oszczę-
dzać wodę. Jest to ważne nie tylko z ekonomicznego 
punktu widzenia, ale także ze względu na ochronę śro-
dowiska naturalnego. Baterie łazienkowe renomowa-
nych producentów posiadają perlatory napowietrzane, 
które znacznie ograniczają zużycie wody. Zastosowana 
w nich głowica ceramiczna zapewnia precyzyjną re-
gulację strumienia, cichą pracę oraz długą żywotność.

Firma Andbud prowadzi Salon Łazienek w Gale-
rii Gala od 2007 roku. Jako bezpośredni dystrybutor 

znanych i cenionych producentów płytek ceramicz-
nych oraz armatury łazienkowej z Włoch, Hiszpanii 
i Niemiec, na powierzchni blisko 500 m2 gromadzi kolek-
cje takich firm jak Venis, Colorker, Dune, Lafaenza, Le-
onardo, Vives i wiele innych. Znajdują się tu gotowe aran-
żacje zgodne z najnowszymi trendami, zaczerpniętymi 
wprost z wielu prestiżowych targów branży łazienkowej.

losowo i w taki też sposób powinny być układane. Dzięki 
temu uzyskuje się niepowtarzalny wzór. Doskonale spraw-
dzą się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych prze-
strzeniach. Użyte we wnętrzach potrafią nadać oszałamia-
jący efekt końcowy. Firma Aparici produkuje płytki Carpet 
Vestige w trzech klasycznych rozmiarach, tj. 100 x 100, 
50 x 100 oraz 59,2 x 59,2. Ponadto dostępne są 
w formie mozaiki 29,75 x 29,75 a także jako płytki heksa-
gonalne, o wymiarze 25 x 29 cm.

płytki heksagonalne
29.75 x 29,75 cm

płytki kasyczne
100 x 100, 50 x 100, 59,2 x 59,2

płytki kasyczne
100 x 100, 50 x 100, 59,2 x 59,2

Wiesław Olchawa
 Andbud Lublin,
tel. 604-633-139
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Teraz to KOLOR jest bohaterem wnętrz
/Mediolan nie pozostawia wątpliwości/

We wnętrzu zawsze jest jeden bohater a cała piękna 
aranżacja jest dopełniającym i neutralnym tłem – mówię 
często klientom mojej pracowni. Ten bohater to jeden  
ekspansywny mebel czy niezwykła w formie lampa, wio-
dąca wyraźna faktura tkanin, mebli, ścian lub wzór na ich 
powierzchni, przyciągający wzrok. Do niedawna był wy-
bór. Teraz już nie – to KOLOR jest niezaprzeczalnym bo-
haterem wnętrza a mediolańskie targi Saloni del Mobile 
2017 dobitnie nam to uzmysłowiły a ten rok zapowiada 
kontynuację tego trendu.

Zdumiewające było, jak wszechogarniająca nas we wnę-
trzach SZAROŚĆ  w różnych pięknych, nota bene, odcie-

niach po prostu ZNIKNĘŁA. Nie mówiąc już o bieli 
i czerni, które wycofują się już od dwóch lat z wnętrz 
i dawno nie grają pierwszych skrzypiec. Jasne, że wiele 
firm do tej odsłony trendów, miało w swojej ofercie śmia-
łe kolorowe propozycje swoich artykułów ale nie grały 
one pierwszej roli. Obecnie wszystkie wystawiające się 
na światowych targach brendy pokazują mocno barwę 
– od takich gigantów światowego designu jak Minotti, 
Moooi, Edra do polskich dobrych marek jak np. Comfor-
ty – z wielką klasą i wyrafinowaniem prezentujące się na 
targach mediolańskich.
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elementach wystroju wnętrz. Kolor, który jest zaprzecze-
niem znienawidzonego „różu majtkowego”, zachwyca 
zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nastraja pogodnie, wy-
cisza, otula i sprawia, że czujemy się w jego otoczeniu 
bezpiecznie i …elegancko zarazem. Klient  mojej pracow-
ni – potężny mężczyzna, przy akceptacji kolorystycznej 
kilku wersji wnętrza, widząc, że rodzina ma dylemat wy-
boru, stwierdził „ Ten róż jest najatrakcyjniejszy absolut-
nie!” I tak róz pudrowy z salonu mediolańskiego zakrólo-
wał w salonie prywatnym - i to z wyboru faceta.

Na salony wkracza jednak od stycznia 2018 już nowy bo-
hater - ULTRAFIOLET. Przyjrzyjmy się uważnie ubraniom, 
dodatkom i makijażom, bo tam najszybciej kolor ten za-
króluje.  Zresztą od dawna te strefy trendów działają na 
zasadzie naczyń połączonych.

Oczywiście, jak Ferrari był dostępny we wszystkich ko-
lorach pod warunkiem, że będzie to kolor czerwony, 
w obecnych trendach wiodących barw jest od ubiegłe-
go roku także ściśle określony team: nasycone kolory 
ZIELENI Jak oliwka, limonka i szmaragd czy butelkowa 
zieleń występują często w jednej kompozycji, granat na 
ścianach zdumiewa głębią i …pięknem, ZAMGLONY NIE-
BIESKI wycisza i wygląda świetnie nie tylko na paznok-
ciach . ŻÓŁCIEŃ jeszcze krzyczy – bo nie ma wyjścia 
POMARAŃCZ, który w symbiozie z oliwką czy granatem, 
wygląda intrygująco, często występuje samotnie. 

Ale barwą, która zdominowała nasz ubiegły rok we wnę-
trzach /i nie tylko/ okazał się RÓŻ PUDROWY – to był 
prawdziwy bohater mediolańskich wnętrz. Obojętnie 
czy w głównej tkaninie obecnych trendów tj mięsistym 
aksamicie, czy strukturalnej tapecie, skórze czy innych 
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Nasycenie barw także podzieliło się. Z jednej strony 
mamy barwy głębokie, intensywne, z drugiej zaś przy-
prószone, pastelowe, często przetarte wręcz. Te dwa 
nurty bardzo mocno są widoczne i oczywiście każdy 
z nich potrzebuje osobnej przestrzeni do bycia tam bo-
haterem. Nigdy nie występują razem.

Poza szlachetnym matem, satynową perłą, to połyskli-
wość tkanin i mebli także rzuca się w oczy. Oczywiście 
miedź, mosiądz, złoto i srebro mieszają się ze sobą ale 
i eksponują swoje piękno także osobno – zawsze w to-
warzystwie wiodących kolorów fioletu, butelkowej ziele-
ni  czy różu pudrowego, nadając tym barwom  eksklu-
zywny charakter.

Kształty. No właśnie – te miękkie formy są wszechobec-
ne. Fotele, krzesła, sofy mają nie tylko zaokrąglone opar-
cia, które nas otulają, ale także kształty samych siedzisk 
zostały maksymalnie zmiękczone. Połączenie tkaniny ze 
skórą, która często w fotelach eksponowana jest jako 
podparcie pleców sof i foteli, subtelnie podkreśla kom-
fort mebla.

Pewnym zaskoczeniem dla nas projektantów, na naj-
ważniejszych światowych targach, był drugi wielki nie-
obecny. Bo poza barwą szarą nie zauważyliśmy także 
dębu, jasnego dębu, bielonego dębu. Totalnie zniknął. 

Czasami pokazał się w wersji ciemnej, przyszarzałej i tyle. 
Na jego miejsce wkracza wenge i palisander. A drewnia-
ne komody maja w sobie tyle kolorów, że drewno często 
jest tylko nieśmiałym dodatkiem albo spokojnym tłem, 
nie odgrywającym głównej roli. 

Metal ma się dobrze. W komodach, witrynach i bibliote-
kach metalowe konstrukcje, które w tym roku rewelacyj-
nie pokazują się w nowych odsłonach prętów i cienkich 
blach oraz w wybarwieniach czerni, brązu i miedzi. Jeżeli 
widzimy w krzesłach i fotelach metalowe konstrukcje, to 
już nie w przekroju prostokątnym tylko okrągłych, naj-
częściej czarnych prętów. Miękka kolorowa tapicerka na 
tym tle staje się jeszcze bardziej przytulna i przykuwają-
ca wzrok.

Nikt, kto analizował, moim zdaniem, obecne trendy, nie 
ma wątpliwości - Teraz to KOLOR jest bohaterem wnętrz. 
Za kilka tygodni kolejne mediolanskie targi Saloni Del 
Mobile i kolejny raz kreatorzy trendów nie pozostawią 
wątpliwości , co nas będzie zachwycać , a co odchodzić 
w zapomnienie. 

Dobrze jest wiedzieć , co w designie piszczy i dobrze 
jest  wiedzieć, w czym się dobrze czujemy. Co sprawia,
a co nie sprawia nam radości -  aby tym trendom nie dać 
się zniewolić , tylko dzięki nim, doskonale się bawić.

Autor:
arch. wnętrz  Anna Bedlicka-Góźdź
Pracownia Projektowa Wnętrz AB Studio
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Co powinno znajdować się we wkładzie niemowlęcych materacy?

Ze względu na fakt, iż wybór materaca dla dziecka to 
spore wyzwanie, postanowiliśmy przygotować małą 
„ściągawkę”, która ułatwi wszystkim zatroskanym rodzi-
com planowane zakupy. 

W gąszczu ofert nie trudno się pogubić. Producenci 
wprowadzają na rynek coraz nowsze rozwiązania. Pan 
Materac  podpowiada, na jakie kryteria warto zwrócić 
uwagę, aby dokonać właściwego wyboru.

Ważnym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę przy 
wyborze materaca jest wiek naszej latorośli. Noworod-
kom i niemowlętom zaleca się materace o stabilnym 
podparciu z uwagi na dysproporcje ciała. Maluch nie po-
winien spać na miękkim  materacu, w którym mógłby się 
zapadać i odchylać do tyłu swoją główkę. Byłoby to bar-
dzo niezdrowe, a nawet niebezpieczne dla dziecka, które 
jeszcze w pierwszych miesiącach życia ma tendencję do 
ulewania pokarmu. Planując zakup materaca istotne jest 
też sprawdzenie, czy dany model wykono z antyalergicz-
nych komponentów. 

Wśród rekomendowanych materiałów znajduje się pian-
ka wysokoelastyczna, która wyróżnia się bardzo dobrą 
przepuszczalnością, dzięki czemu nie gromadzą się 
w niej wilgoć, drobnoustroje i inne alergeny. Ponadto 
tego typu pianka jest bardziej odporna na odkształcenia 
niż zwykła piana poliuretanowa. Jej twardość jest dosto-
sowana do wieku dziecka. 

Podobnym materiałem będzie piana Flexifoam. W dzie-
cięcych modelach zazwyczaj stanowi rdzeń materaca. 
Jej zadaniem jest zapewnienie stabilnego podparcia. Po-
nadto wyróżnia się sprężystością i elastycznością.
We wkładzie dziecięcych modeli można również zna-
leźć lateks. Jest to surowiec z mleczka kauczukowego 
o świetnej elastyczności punktowej. 

Dzięki temu zapewnia optymalne podparcie 
i dobre dopasowanie do naturalnych krzywizn kręgo-
słupa. Ponadto podobnie jak pianka wysokoelastyczna 
wykazuje właściwości antyalergiczne. Zaletą lateksu 
jest również jego trwałość i wysoka „oddychalność”. 
Oprócz klasycznego lateksu w materacach dla naj-
młodszych coraz częściej spotyka się lateks  Oce-
an Blue, który oprócz swoich sprężystych wła-
ściwości wyposażony jest w specjalne drobinki  
żelowe regulujące temperaturę podczas snu. Charak-
teryzuje się tez wysoką przepuszczalnością powietrza.
 
W niektórych modelach można znaleźć przekładkę koko-
sową, której zadaniem jest utwardzenie materaca. Takie 
rozwiązanie jest zalecane we wczesnym etapie życia no-
worodka, który nie ma jeszcze zdolności trzymania głów-
ki. Nie mniej jednak współcześnie produkowane mode-
le piankowe czy lateksowe są dostosowane do potrzeb 
najmłodszych użytkowników pod względem twardości.

Materace dziecięce występują w pokrowcach do prania, 
aczkolwiek w celu zabezpieczenia ich przed zmocze-
niem warto pomyśleć o specjalnej nakładce ochron-
nej. Dostępne są tzw. ochraniacze paro przepuszczalne 
z wodoodpornej membrany, które świetnie się sprawdza-
ją zwłaszcza wtedy, gdy dziecko żegna się z pieluszkami.
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Cena materaca a jego jakość

W tej  grupie wybór również nie jest taki prosty. Zasad-
niczo dzieci w wieku 4 czy 5 lat mogą spać na każdym 
typie materaca, ale w tym przypadku istotna jest twar-
dość materaca. Powinna być optymalna, aby dorastają-
ce dziecko się w nim nie zapadało z uwagi na zaburzone 
proporcje ciała. We wkładzie mogą znaleźć się surowce 
podobne jak w modelach dla niemowląt m.in. lateks czy 
piana wysokoelastyczna. 
Natomiast zasadnicza różnica dotyczyć będzie twar-
dości materaca oraz jego wysokości. Zazwyczaj jest 
to 11-16 cm. Jednak dostępne są również wyższe wer-
sje np. model Breakdance - 18cm (producent Hilding)

  
Natomiast modele lateksowe tj. jak Hevea Junior czy 
Junior Max (producent Hvea) mają wysokość do 14 
cm z pokrowcem. W grupie dziecięco-młodzieżo-
wych materacy producenci oferują spory wybór roz-

miarów.  Do najczęstszych należą 80x160 i 80x180, ale 
w przypadku niektórych modeli dostępne są wersje 
70x160 czy 80x130. Dla nastolatków zazwyczaj wy-
bierane są rozmiary tj. 90x200, 100x200 lub większe.

Najważniejsze kryterium jakie powinien spełnić ma-
terac dla noworodka, niemowlaka czy juniora  to od-
powiednia twardość. Zazwyczaj w opisie materaca 
możemy znaleźć informacje, od jakiego wieku może 
być użytkowany i jakie jest maksymalne obciążenie. 

Zakup odpowiedniego materaca to inwestycja 
w zdrowy sen dziecka, dlatego przed zakupem warto 
zasięgnąć rady specjalistów. Chociaż uwagę rodziców 
w pierwszej kolejności przyciągają kolorowe łóżeczka, 
wzorzyste baldachimy oraz inne dziecięce dodatki, to 
właśnie materac stanowi najważniejszą część wyprawki.

(„Baby Max” Hevea). Tego typu rozwiązanie jest jeszcze 
bardziej praktyczne, ponieważ wówczas model posiada 
dwie różne strony twardości. Na stronie z pianki mogą 
spać noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia, nato-
miast, gdy dziecko jest starsze, przekręcamy materac na 
drugą stronę np. z lateksem, która w odczuciu jest bar-
dziej dopasowująca, sprężysta, zapewnia lepszy komfort 
podczas snu. 

Nadal jednak maluch się w nim nie zapadnie. 
W naszej ofercie znajdują się wiele modeli materacy 
wiodących producentów. Są to materace opatrzone cer-
tyfikatem bezpieczeństwa oraz posiadające pozytywną 
opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W niektó-
rych modelach zastosowano innowacyjne rozwiązania 
np. łódeczkowaty kształt materacyka (Safety Smyk - Hil-
ding), który jeszcze lepiej chroni malucha m.in. przed ze-
tknięciem się z twardymi szczebelkami łóżeczka. 

Koszt materaca uzależniony jest od jego rozmiaru 
i rodzaju materiału, z którego został wykonany. Standar-
dowe modele niemowlęce wykonywane są w wersjach 
120x60 oraz 140x70. Jednak niektórzy producenci pro-
ponują również materace 130x70. Biorąc pod uwagę 
jakość użytych materiałów, najtańsze będą materace 
wykonane z pianki poliuretanowej. Wyżej cenowo plasu-
ją się materace z pianki Flexifoam („Kołysanka” Hilding), 
w dalszej kolejności zaś takie, w których wkładzie znajdu-
je się lateks („Krzyś” Hevea) lub pianka wysokoelastycz-
na („Duo Activia” Hevea). Oczywiście w poszczególnych 
modelach producenci łączą różne typy komponentów. 
Możemy więc znaleźć wersję z pianki wysokoelastycz-
nej i lateksu lub pianki Flexifoam i lateksu Ocean Blue 
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Przychodzi taki dzień, kiedy dostajesz telefon od dewelopera swojego zakupionego i wyczekiwanego miesiącami miesz-
kania, że odbiór techniczny nastąpi w dniu „tym”, o godzinie „tamtej”. 

Zachłyśnięty perspektywą szybkiego zamieszkania pojawiasz się w mieszkaniu i od progu cieszysz się, że jest czyste, 
z grubsza ładne i przede wszystkim nareszcie  skończone. Oczami wyobraźni widzisz już się siedzącego na kanapie… 

I niestety zupełnie nie zwracasz uwagi, jak to mieszkanie jest wykonane. 

Skąd to wiem? 

Z wielu perspektyw. Z perspektywy kupującego mieszkanie, kiedy sama tak zareagowałam. Z  perspektywy zawodu 
projektanta wnętrz, kiedy widzę w trakcie wykańczania mieszkań swoich Inwestorów, na ile rzeczy nie zwrócili uwagi przy 
odbiorze i jak dużo czasu i pieniędzy pochłaniają poprawki. Ale też z perspektywy wykształcenia deweloperskiego – czyli 
spojrzenia z tej drugiej strony. I najważniejsze – z perspektywy osoby wykonującej na co dzień odbiory mieszkań dewe-
loperskich dla swoich klientów. 
Wiem, że kiedy taki odbiór wykonujesz sam, czyha  na Ciebie podstawowa pułapka – emocje i radość, jakie towarzyszą 
Ci w tym długo wyczekiwanym dniu. 
Co więc jest podstawowym warunkiem wykonania dobrego odbioru? 

„do odbioru mieszkania należy podchodzić bez emocji, i przede wszystkim odpowiednio przygotowanym”

No tak, ale jak to zrobić?

Przede wszystkim, jeżeli chcesz go wykonać samodzielnie, postaraj się zapoznać ze wszystkimi elementami, na które 
musisz zwrócić uwagę przy odbiorze, a jest tego dużo.  Musisz sprawdzić układ pomieszczeń i wszystkie elementy wnę-
trza, począwszy od stanu technicznego ścian i posadzek, poprzez sprawdzenie elementów wyposażenia (drzwi, okien). 
Bardzo istotną sprawą jest ocena instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wentylacyjnej, gazowej, a czasem 
również klimatyzacyjnej. 

GRUNT TO DOBRE ODBIORY I KROPKA
CZYLI O TRUDNEJ SZTUCE ODBIORU TECHNICZNEGO MIESZKANIA DEWELOPERSKIEGO.
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Takich elementów przy odbiorze jest bardzo dużo, ale żeby móc tego dokonać musisz również zaopatrzyć się w podsta-
wowe urządzenia umożliwiające sprawdzenie ich wszystkich. 

Musisz koniecznie wziąć ze sobą:

1. Dobrą latarkę 
2. Miarkę (jak najdłuższą, jaką znajdziesz w sklepach), a jeszcze lepiej miarkę laserową czyli tzw. dalmierz,
3. Poziomicę, tylko może nie najdłuższą, wystarczy 2m, bo przy dłuższej możesz mieć kłopot z jej transportem 
            i pomiarem ścian, 
4. Duży  kątownik, bo kąty proste to ważny szczegół do sprawdzenia, (możesz też zabrać szczelinomierz klinowy)
5. Próbnik napięcia, ewentualnie ładowarkę do telefonu
6. Oprawki z żarówkami
7. Anemometr cyfrowy /który ostatecznie możesz zastąpić zapalniczką/
8. Wilgotnościomierz 
9. Flamaster do pisania po szkle 
10. Opakowanie mokrych i suchych chusteczek 
11. Piankę do golenia
12. Kartkę papieru, chyba, że chcesz być profesjonalistą pełną gębą to możesz zaimponować kamerą termowizyjną
13. Piłeczkę 
14. I możesz zabrać kawę w termokubku, bo krótko nie będzie… 

Tak. Bezwzględnie: krótko nie będzie. Więc możesz 
przekalkulować,  czy nie opłaca Ci się wynająć do tego 
kogoś, kto po 1: zrobi to za Ciebie i zaoszczędzi Twój czas, 
a po 2: zrobi to dobrze i zaoszczędzi Twoje pieniądze. 

Jeżeli ta opcja Ci odpowiada – weź telefon i wykręć nu-
mer osoby, która takimi odbiorami się zajmuje. A jeże-
li wolisz zrobić to sam – przeczytaj kilka publikacji lub 
obejrzyj kilka filmów, jak to robić jak najlepiej. 

Gdzie? Bezpłatną publikację, w jaki sposób przygoto-
wać się do odbioru technicznego mieszkania otrzymasz 
w Galerii Gala, (jeśli nie ma jej na ogólnodostępnych sto-
jakach – zawsze dostaniesz ją w lokalu 3.15),  a zestaw 
filmów edukacyjnych obejrzysz na kanale Gala Praktycz-
nie.  A mi pozostaje życzyć Ci owocnych odbiorów. 




