
stoiska w obiektywie

Eko-Instal

Firma oferuje montaż i wykonanie balustrad ze stali nie-
rdzewnej. W szerokiej ofercie firmy znajdują się balustrady 
schodowe, balkonowe i tarasowe z wypełnieniem pozio-
mym, pionowym lub pełnym. Jak zapewniają przedstawi-
ciele „Chrom-metu”, głównym atutem obecnie modnych 
balustrad ze stali nierdzewnej jest stosunkowo łatwy spo-
sób konserwacji (w przeciwieństwie np. do aluminium czy 
drewna). Wśród klientów firmy znajdują się m.in. dewelo-
perzy, instytucje, firmy budowlane oraz osoby prywatne, 
które cenią sobie wysoką jakość wykonania.
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Podczas srogiej zimy ciepło może zapewnić „Eko-instal”. 
Na tegorocznych targach na stoisku firmy możemy podzi-
wiać kominki, które łączą w sobie stonowaną elegancję 
oraz niepowtarzalny klimat. Dodatkowo, istniejąca od 
1993 roku firma oferuje sprzedaż i montaż m.in. bojle-
rów, grzejników, pieców akumulacyjnych, pomp ciepła czy 
kotłów gazowych. Domeną „Eko-instalu” są nowoczesne 
urządzenia grzewcze (oraz chłodzące) dla obiektów śred-
nich i małych.
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Chrom-Met

Fasada

Firma jest autoryzowanym dystrybutorem systemów ocie-
pleń firmy „Fast”. W ofercie „Fasady” znajdują się także 
produkty wykończeniowe do budowy, remontu i aranżacji 
wnętrz. - Najczęściej naszymi klientami są wykonawcy. 
Kiedyś to były hurtownie i składy budowlane, jednak ten 
trend uległ zmianie – informuje przedstawiciel „Fasady”. 
Firma ma obecnie siedzibę w Czekanowie, jednak operuje 
głównie w Gliwicach.
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Naprędce przygotowywane da-
nia zjadamy przed telewizorem 
albo w biegu. Może powinni-
śmy skorzystać z możliwości, 
jakie dają nam nowoczesne 
domy? Kluczem będą otwarte 
pomieszczenia, umożliwiające 
swobodną komunikację na linii 
kuchnia-jadalnia-salon. By je 
odnaleźć, sięgniemy w prze-
szłość.

Na pewno każdy pamięta 
trend sprzed kilkudziesięciu 
lat – w ścianie między kuch-
nią a pokojem umieszczano 
otwór przypominający okno, 
ułatwiając podawanie posił-
ków i optycznie powiększając 
wnętrze. Wydawało się, że to 
wygodne rozwiązanie nie prze-
trwało próby czasu, być może 
budząc zbyt duże skojarzenia 
ze szkolną stołówką lub z kasą 
w banku. Odeszło w niepamięć 
pod koniec lat 80-tych tylko po 
to, by powrócić w wielkim stylu 
w XXI wieku, który nadal szuka 
przecież odpowiednich propor-
cji między tym, co nowoczesne 
i tym, co tradycyjne.

Podstawową funkcją 
okna było sprawne i 
wygodne wydawanie 
posiłków, ale rozwią-
zanie to posiada wię-
cej zalet, które warto 
docenić. 
Przede wszystkim taka forma 
połączenia kuchni i jadalni 
uwalnia przestrzeń i tworzy 
efekt otwartego wnętrza. Dzięki 
niej wydaje się, że dom sprzyja 

Okno na… jadalnię
Wiecznie w pośpie-
chu, stale spóźnie-
ni i zapracowani… 
Czy dlatego powoli 
zanika zwyczaj 
wspólnego zasia-
dania przy stole, 
przygotowywania 
rodzinnych posił-
ków i spędzania 
wartościowego cza-
su z najbliższymi? 

codziennym rozmowom, daje 
możliwość komunikacji – nie-
pozorny otwór w ścianie aż za-
chęca, by zajrzeć przez niego i 
zobaczyć co na obiad. 

Okno wewnętrz-
ne pokazuje pełnię 
swych zalet w przy-
padku ciemnego 
wnętrza kuchni czy 
jadalni – oprócz po-
wietrza wpada przez 
nie także światło. 
Wykonanie otworu w ścianie 
jest ingerencją w układ statycz-
ny budynku, dlatego zawsze wy-
maga konsultacji z inżynierem 
budowlanym - niezależnie od 
tego czy przebudowie ulegnie 
ściana działowa, czy konstruk-
cyjna. Inżynier oceni, czy wyko-
nanie otworu jest możliwe, a je-
śli tak, to jakie warunki należy 
spełnić. Niekiedy wiąże się to 
z koniecznością wystąpienia o 
pozwolenie na budowę, opraco-
wania projektu budowlanego, 
zatrudnienia kierownika bu-
dowy i dalszych konsekwencji 
tego procesu związanymi z od-
biorami technicznymi.

Technologia i sposób wykona-
nia prac budowlanych powinien 
być zgodny z opisem zamiesz-

czonym w projekcie technicz-
nym (o ile taki został przygoto-
wany), lub zaleceniami inżynie-
ra postawionymi na podstawie 
ogledzin bezpośrednio na miej-
scu robót. W pierwszej kolejno-
ści należy wzmocnić nadproże 
nad otworem za pomocą stalo-
wych prętów zbrojących (żebro-
wanych) o określonej średnicy, 
lub stalowych kształtowników 
(zazwyczaj dwuteownika lub 
dwóch skręconych ze sobą 
ceowników). Jest to bardzo 
istotne dla wzmocnienia ścia-
ny. Jeśli dopilnowaliśmy tego 
kroku, możemy przystąpić do 
wykonania otworu pożądanych 
wymiarów. 

W ścianach murowa-
nych otwór najlepiej 
wykuwać, w ścianach 
betonowych (np. w 
blokach) zaleca się 
wycinanie otworu za 
pomocą pił lub od-
powiednich szlifierek 
kątowych. 
Po wykonaniu otworu ściana 
wymaga wykończenia. Aby do 
niego przystąpić, zadbajmy naj-
pierw o oczyszczenie i wyrów-
nanie krawędzi otworu przy uży-
ciu tynku gipsowego ręcznego 

np. ATLAS GIPS SOLARIS. Jest 
on bardzo plastyczny i łatwy do 
kształtowania przy reprofilacji 
poszczególnych krawędzi otwo-
ru. Należy jednak pamiętać o 
antykorozyjnym zabezpieczeniu 
wszystkich elementów stalo-
wych z którymi tynk będzie się 
bezpośrednio stykał. 

Alternatywą dla tynku gipsowe-
go jest tradycyjna, cementowa 
ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS. 
Ma ona większą wytrzymałość 
mechaniczną i odporność na 
uszkodzenia podczas eksplo-
atacji, ale jest przy tym trudniej-
sza w obróbce i formowaniu. 

Na koniec pozostaje 
nam tylko ostateczne 
wykończenie po-
wierzchni powstałych 
po wykonaniu otworu 
i nadanie ścianom 
oczekiwanej estetyki. 
W tym celu nakładamy na nie 
wzmocnioną polimerami gładź 
Gipsar Uni lub Gipsar Max i 
dopiero tę warstwę pokrywamy 
farbą. Pamiętajmy, by przed 
malowaniem odczekać do od-
powiedniego wyschnięcia za-
prawy, zapewniając w między-
czasie odpowiednią wentylację 
w pomieszczeniu.

Podstawową funkcją 
okna było sprawne 
i wygodne wyda-
wanie posiłków, 
ale rozwiązanie to 
posiada więcej zalet, 
które warto docenić. 

Okno wewnętrzne 
pokazuje pełnię 
swych zalet w przy-
padku ciemnego 
wnętrza kuchni czy 
jadalni – oprócz 
powietrza wpada 
przez nie także 
światło. 

W ścianach mu-
rowanych otwór 
najlepiej wykuwać, 
w ścianach beto-
nowych (np. w 
blokach) zaleca się 
wycinanie otworu 
za pomocą pił lub 
odpowiednich szli-
fierek kątowych. 

Na koniec pozostaje 
nam tylko ostatecz-
ne wykończenie 
powierzchni powsta-
łych po wykonaniu 
otworu i nadanie 
ścianom oczekiwa-
nej estetyki. 

Firma Korzekwa - 
producent drzwi i 
okien prezentuje 
na targach pięknie 
zdobione drzwi wej-
ściowe i pokojowe. 

Drewniane drzwi produkowane 
są we wszystkich możliwych 
kolorach, najbardziej jednak 
zachwycają witraże. Drzwi wej-
ściowe dodatkowo wyposażo-
no w kołatkę. Cena to około 
5,5 tysiąca złotych.

Idealna kabina 
dla osób lubią-
cych perfekcyjną 
czystość. 

Drzwi kabiny można odgiąć 
do środka, tak by bez pro-
blemu móc wyczyścić profil 
dolny. Kabiny, w zależności 
od modelu, kosztują od 5 
do 7 tys. zł.

ciekawostki
Kabina
dla
czyściocha

Drzwi jak 
malowane


