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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 10/2015

Pami tajmy, e wszystko ma znaczenie. Kolory, 
wiat o, meble, dodatki. To one tworz  atmosfe-

r . Niewiele osób aran uj c wn trze bierze pod 
uwag  kwestie instalacyjne, a one potrafi  by
wr cz kluczowe. Mog  prawdziwie zdobi  lub 
wtapia  si  w t o, ale le dobrane b d  szpeci
i - co równie niekorzystne – mog  nie by  funk-
cjonalne. Mówi c o instalacjach, mamy na my-
li przede wszystkim ogrzewanie. Co ciekawe, 

inspiruj ce grzejniki, mog  sta  si  wspania-
ym elementem aran acyjnym, dope niaj cym 

ca o  koncepcji lub te  wybijaj cym si  na jej 
tle, jako niezale ny element dekoracyjny. Jak 
wi c stworzy  wn trze, które zachwyca i spra-
wia, e b dziemy chcieli do niego wraca , prze-
bywa  w nim, odpoczywa ?

Kolory
Czasy bia ych cian, bia ych grzejników i bo-
azerii dawno si  sko czy y. Dzi  dominuj  kolo-
ry, ich po czenia, fuzje, kontrasty. Nowoczesne 
wn trze, to wn trze, które w pierwszej chwili 
zadziwia, by po krótkiej chwili zachwyci . Je eli 
jednak jeste  mi o nikiem bieli, zadbaj o kon-
trastowe dodatki, które podkre l  minimalizm 
aran acji. Kolory wp ywaj  na nasze samopo-
czucie i nastrój. Obecnie to w a nie odpowied-
nio dobrany kolor grzejnika dekoracyjnego mo e
stanowi  o stylu wn trza i odzwierciedla  oso-
bowo  zamieszkuj cych go osób. Czo owi pro-
ducenci oferuj  dzi  bogate palety kolorystyczne 
dla grzejników w najprzeró niejszych kszta tach 

i formach specjalnych, tak jak np. Zehnder, od-
daj cy do dyspozycji klientów palet  ponad 50 
nowoczesnych odcieni, z których najatrakcyj-
niejsze mo na zamówi  bez dodatkowej op aty. 

wiat o
O wietlenie odgrywa bardzo wa n  rol  w aran-
acji wn trza. Lecz najwa niejsze i daj ce naj-

wi ksze poczucie komfortu jest wiat o dzien-
ne. Im wi cej przestrzeni i naturalnego wiat a
w naszych wn trzach tym lepiej. To w a nie te 
czynniki wp ywaj  na pojawiaj ce si  w nowo-
czesnych mieszkaniach, niespotykane dot d
funkcje pomieszcze . azienka otwiera si  na 
sypialni , kuchnia staje si  fragmentem pokoju 
go cinnego. W takich przypadkach to w a nie 
grzejnik mo e „otrzyma ” dodatkowe zadania. 
Jako cianka dzia owa, dzi ki swej a urowej 
konstrukcji, przepuszcza wiat o, estetycznie 
rozdziela pomieszczenia bez kreowania prze-
gród sztywno dziel cych przestrze .

Ogrzewanie
Jak sprawi  by urz dzenia grzewcze by y funk-
cjonalne, energooszcz dne, ale tak e stanowi y
niebanalny element wystroju wn trza? Starannie 
wybra  te urz dzenia, które spe niaj  wszyst-
kie nasze wymagania i nie i  na kompromis. 
Oferta jest tak bogata i dostosowywana do po-
trzeb nawet najbardziej wymagaj cych klientów, 
e ka dy znajdzie optymalne rozwi zanie dla 

swojego domu. Nie tylko design grzejników jest 
coraz pi kniejszy i coraz bardziej ró norodny. 
Zwi ksza si  tak e elastyczno  ich u ycia, opcje 
mo liwych pod cze  i rodzaj stosowanych ma-
teria ów. Ró ne grzejniki maj  odpowiednio do-
pasowan  moc i to na ni  powinni my zwraca
szczególn  uwag  przy ich wyborze. Nowoczesne 
urz dzenia grzewcze – jak te w ofercie Zehnder 
– maj  tak e zró nicowan  pojemno  wodn
i konstrukcj , która ma wp yw na sposób prze-
kazywania ciep a. To równie  trzeba bra  pod 
uwag , dokonuj c wyboru. 

Sposobów na wystrój naszego domu jest wie-
le. Warto wybra  to co sprawi, e b dziemy mie
prawdziwy dom z klimatem, w którym kluczo-
w  rol  odgrywa nasz w asny komfort.

Domowe zacisze jest dla wi kszo ci z nas najistotniejszym miejscem na wiecie. 
Harmonia, przytulne wn trza, ukochane osoby. Co zrobi  aby nasz dom by  tak  w a-
nie oaz , przyjemn , ale i nowoczesn ? Jak zapewni  komfortowy klimat wn trz bez 

wzgl du na to jaki typ obiektu wybrali my na „nasze cztery k ty”?

Dom z klimatem
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