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Trudno wyobrazić sobie bardziej przekonujący argument na rzecz zamieszkania 
w tym domu niż fakt, że mieszkanie w nim kupił sam jego budowniczy. A on z pewnością 

wie, co robi! Jeśli jednak to nie wystarcza, by Państwa przekonać, pozostaje długa 
lista łatwych do zweryfikowania danych – zalet i korzyści. Sprawią one, że wybór 

osiedla Cypryjskiego, a zwłaszcza któregoś z ostatnich dostępnych jeszcze 
mieszkań w pierwszym na Pomorzu a drugim w Polsce wielorodzinnym budynku 

energooszczędnym, uznają Państwo za opcję najlepszą z możliwych. 

DOM 
SPełNIoNyCH
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Ten drugi jest niezwykły, nie tylko z tego powodu – mówiąc pół-
żartem, półserio - że postanowił w nim zamieszkać pan  Wingert, 
jego budowniczy. To drugi w Polsce wielorodzinny budynek speł-
niający wyśrubowane normy przewidziane dla obiektów energo-
oszczędnych. 

Lokatorzy tego domu będą zużywać dwa razy mniej energii niż 
mieszkańcy domów budowanych tradycyjnie, a w przypadku ener-
gii zużywanej na ogrzewanie i  wentylację nawet trzy razy mniej. 
Nowe normy opisujące wskaźnik „e”, czyli „roczne jednostkowe za-
potrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji”, od 
2021 roku będą obowiązywały każdego, kto zdecyduje się stawiać 
jakikolwiek dom. To wymóg unijny. W Polsce -  kompletna rewolucja! 
Wymaga przestawienia o 180 stopni myślenia w projektowaniu i wy-
konawstwie. Z  tego względu ustawodawca przewidział aż siedem 
lat (2014-2021) na pełne wdrożenie przepisów i podzielił ten okres 
na trzy etapy. Wioletta Stelmach, dyrektor generalny PB KUNCer, 
mówi: - My rozpoczynając ten program z wyprzedzeniem, osiągnęli-
śmy ponad dwukrotnie lepszy wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię użytkową  niż wymagany dla standardu NF 40, nasz osią-
gnięty wskaźnik „e”, wykazał zużycie mniejsze niż 15 kWh/m2*rok, 
czyli wymagane dla budynków pasywnych o standardzie NF 15 . 

Wydaje się, że siedem lat to dużo. W przypadku technologii budow-
lanej niekoniecznie. Chcąc zachęcić inwestorów do jak najszybszego 
wprowadzania w życie unijnej dyrektywy, Narodowy Fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pilotażowy, któ-
ry przewiduje dopłaty do budowy domów energooszczędnych.  

Są one przeznaczone dla tych, którzy w okresie pilotażu zawrą 
umowę na zakup mieszkania w  „oszczędnym” domu, albo budu-
ją dla siebie „oszczędzający” domek jednorodzinny. W przypadku 
mieszkań premia wynosi 11 tys. zł (w przypadku domków do 50 tys. 
zł). Wypłacana jest ona jako dopłata do spłaty kredytów zaciągnię-
tych na zakup lokalu lub budowę domku. Tak więc korzyść adreso-
wana jest do końcowego użytkownika, a nie do dewelopera. 

Projekty domów energooszczędnych, które korzystają ze wspar-
cia NFoŚiGW są poddawane niezwykle wnikliwej analizie przez od-
powiednio przygotowanych audytorów (w Zachodniopomorskiem 
jest ich zaledwie dwóch). Tylko projekt, który uzyska pozytywną opi-

nię, może być przyjęty do programu. Wykonywanie budynku ściśle 
według wytycznych musi być kontrolowane i dokumentowane  na 
wszystkich  etapach procesu inwestycyjnego, by na koniec przejść 
badania osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.  
Chyba najbardziej spektakularny jest etap sprawdzania szczelności 
przegród budynku na przenikanie powietrza.     

Wtedy zamyka się szczelnie  wentylację, wszystkie okna i  inne 
otwory. Dom staje się niby puszka, po czym wytwarza się kolejno 
nadciśnienie i podciśnienie. Mierzony specjalistycznie  okres spad-
ku i wzrostu  ciśnienia wyznacza wynik badania szczelności. Dom 
zbudowany przez PB KUNCer przeszedł takie badania, a  wynik 
okazał się rewelacyjny. Budynek  spełnia z  naddatkiem wymogi, 
ba, spełnia wymagania stawiane tzw. domom pasywnym, czyli ta-
kim, w których oszczędność energii posunięta jest do maksymalnie 
możliwych technicznie granic!

p an Marian Wingert pracuje w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym KUNCer  niemal od samego po-
czątku jego 25-letniego istnienia. Praktycznie 
od zawsze jako kierownik budów. ostatnio kie-
ruje procesem wznoszenia elementów osiedla 

Cypryjskiego, czyli kompleksu domów wielorodzinnych na terenie 
dzielnicy noszącej ogólną nazwę osiedle Unii europejskiej. 

Dwa z zaplanowanych sześciu „cypryjskich” domów już stoją. Do 
pierwszego lokatorzy wprowadzili się w roku ubiegłym, do drugie-
go – w sierpniu bieżącego.  
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obliczając wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 
pierwotną e, wyrażony w  kilowatogodzinach na ogrzewanie 
i wentylację  oraz ciepłą wodę  użytkową na 1 m2 powierzchni 
budynku na rok, możemy określić, czy budynek ma niską, średnią 
czy wysoką energochłonność. Powojenne budynki wielorodzin-
ne miały  zazwyczaj e większe niż 250 kWh/(m2*rok), budowane 
w ostatnich latach mają zazwyczaj e na poziomie 120-170 kWh/
(m2*rok) mimo wymogów określonych w 2008 roku w wysokości 
e-= 105 kWh/(m2*rok). Pierwszy w pełni energooszczędny dom 
wielorodzinny, budowany przez PB Kuncer będzie miał e=54,91 
kWh/(m2*rok), w zakresie ogrzewania i wentylacji oraz przygoto-
wania ciepłej wody oraz e=26,79 jeśli chodzi o samo ogrzewanie 
i wentylację! I to jest gwarancja tych w przyszłości - przynajmniej 
o połowę - niższych kosztów eksploatacyjnych.



To ogromny sukces, bo to dopiero drugi w kraju wielorodzinny 
budynek energooszczędny. Pierwszy certyfikat otrzymała podobna 
inwestycja w Krakowie.

Pan Marian Wingert wspomina: - Nie ma co ukrywać, bardzo 
baliśmy się tego sprawdzianu. Co prawda zrobiliśmy wszystko, by 
uzyskać odpowiednie wskaźniki, ale do końca nie wiadomo, czy to 
rzeczywiście wystarczy. Kiedy otrzymaliśmy wynik, wszystkim spadł 
kamień z serca. Nawet prezes Krzysztof Kuncer odetchnął z ulgą .

A jak się mieszka w tym domu? - Jestem zadowolony – mówi pan 
Marian.  - rekuperacja się sprawdza. Nie trzeba otwierać okien, by sta-
le oddychać czystym powietrzem o stałej temperaturze. żadnych pył-
ków, czyste powietrze.  Dla mnie ważne jest to, że kiedy wstaję rano, 
nie widzę na oknach skroplonej pary wodnej. Mimo że to nowy bu-
dynek, niewysuszony. To oznacza, że rekuperacja działa bez zarzutu. 

rekuperacja (pojęcie to wyjaśniamy w ramce) to jedno. Dla ener-
gooszczędności domu na osiedlu Cypryjskim ważny jest również 
tzw. ciepły montaż stolarki okiennej i trójszybowe okna (dostarcza-
ne przez koszalińską firmę DACH). oznacza to, że oprócz pianki 
montażowej między ramą okna a ścianą z obu stron przykleja się 
jeszcze dodatkowo specjalne taśmy izolujące – z zewnątrz pod war-
stwę styropianu, a od wewnątrz pod tynk. Na dole, pod parapetem, 
stosowana jest ośmiocentymetrowa wkładka ze styroduru, czy ma-
teriału o właściwościach izolacyjnych jeszcze lepszych niż styropian.  
W ten sposób eliminuje się coś, co nazywa się w żargonie budowla-
nym mostkiem cieplnym. Wyeliminowane są również mostki ciepl-
ne przy balkonach. Wspomnieć trzeba jeszcze o tym, że zewnętrza 
warstwa styropianu to nie 12 – jak wymaga standard – ale aż 17 cm. 
Jest to zresztą styropian grafitowy, czyli najlepszy możliwy. 

A  jak czuł się budowniczy, wiedząc, że buduje dom, w  którym 
zamieszka? Pan Marian Wingert odpowiada: - W naszej firmie jest 
zasada, że wszystko robimy z najwyższą starannością. Zawsze tak, 
jak byśmy budowali dla siebie. Tylko przy takim podejściu można 
osiągnąć naprawdę najwyższą jakość. Bez tego nie uzyska się wia-
rygodności i marki. Zepsuć sobie opinię można nawet przez drob-
ne rzeczy. Stąd rozsądniejsze jest pilnowanie jakości na każdym 
etapie i w każdym szczególe. oczywiście, kiedy już się wprowadzi-
łem, dotarło do mnie, że to mieszkanie w każdym  sensie jest moje. 
Ja je budowałem, ja w nim zamieszkałem. I to jest świadomość miła. 
Nic lepszego w Koszalinie nie mógłbym kupić! Wiem, że może ktoś 
powiedzieć: „każda pliszka swój ogonek chwali”. Takich zapraszam 
na osiedle Cypryjskie. Można się przekonać, że dajemy klientom 
to, co obiecaliśmy, a może nawet trochę więcej .  
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rekuperacja to proces, w którym  świeże powietrze wchodzące 
do mieszkania ogrzewane jest ciepłem odzyskanym z powietrza 
„zużytego” (gwarantuje odzyskanie 90 proc. ciepła). odpowiada 
również za właściwą cyrkulację w mieszkaniu. Przy projektowaniu 
wentylacji mechanicznej z rekuperacją mieszkanie dzieli się bo-
wiem na strefy. Powietrze wnika do środka tam, gdzie spędzamy 
najwięcej czasu, czyli na przykład w sypialni czy pokoju dziennym. 
Druga strefa to kuchnia, łazienka, WC, pomieszczenie gospodar-
cze. W tej strefie umieszcza się „ujście” powietrza, bo tu jest naj-
większe prawdopodobieństwo, że będzie ono zawierało więcej 
wilgoci albo niechcianych zapachów. 
Pani Wioletta Stelmach, dyrektor generalny PB KUNCer, wyja-
śnia: - Zastosowanie rekuperacji stwarza w mieszkaniu niespoty-
kany dotąd komfort. Mamy systematycznie dostarczane świeże 
i odpowiednio ciepłe powietrze, które jest  jednocześnie przefil-
trowane, a więc pozbawione kurzu i pyłków, co z pewnością do-
cenią szczególnie alergicy. Ilość powietrza jest tak zaplanowana, 
że w ciągu godziny jest ono całkowicie wymieniane. Na etapie 
zasiedlania ma to kapitalne znaczenie, bo nie trzeba mieszka-
nia specjalnie wietrzyć i dosuszać – wiadomo, świeże mury mają 
w sobie jeszcze sporo wody. Tutaj, przy tak dużej wymianie po-
wietrza, wilgoć jest wydalona szybko. Podobnie jak zapachy. 
Nowe meble, wykładziny, tkaniny dywanowe i  same farby na 
ścianach długo pozostawiają w nowym mieszkaniu wonie, które 
zmieszane mogą męczyć. Tutaj tego problemu zupełnie nie ma.   

Marian Wingert, Kuncer
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PB KUNCer nie po raz pierwszy wdraża pionierskie rozwiązania – 
techniczne, albo organizacyjne. Firma była jednym z pierwszych 
deweloperów w  kraju, którzy wprowadzili deweloperski rachu-
nek powierniczy. rachunek taki kupującemu mieszkanie daje 
gwarancję, że jego pieniądze są w pełni bezpieczne, bo dewelo-
per otrzymuje wynagrodzenie dopiero po wykonaniu określone-
go etapu albo całości prac. Czuwa nad tym bank, który staje się 
gwarantem interesów klienta. od firm budujących nieruchomo-
ści na sprzedaż wymaga to zaangażowania kapitału własnego, 
a to eliminuje z rynku podmioty najsłabsze. 

W domu energooszczędnym przy ulicy Cypryjskiej jest 56 mieszkań. Większość  sprzedana. rozpoczęła się budowa trzeciego (62 miesz-
kania) – również w technologii energooszczędnej. W nieodległym czasie pojawią się w jego sąsiedztwie jeszcze trzy kolejne domy wielo-
rodzinne.  ostatecznie ma tam być około 400 mieszkań. Wszystkie budynki będą miały podobną estetykę. Tak więc przyglądając się już 
istniejącym, można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał cały kompleks.  



Chociaż na rynku są dopiero od niespełna roku, profesjonalną obsługą, bogatą ofertą 
oraz wysokiej jakości produktami podbijają Koszalin. Mowa o nowym salonie 

ze stolarką okienną, drzwiową i podłogami – DomStyl. 

KOMFORT 
+ ELEGANCJA 

= DOMSTYL

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA

d omStyl funkcjonuje przy ul. Młyńskiej 
59 w  Koszalinie. Tworzą go ludzie 
z  kilkunastoletnim doświadczeniem 
w  branży. Ich doświadczenie i  profe-
sjonalizm zaowocowały bogatą ofer-
tą produktów najlepszych polskich 
i  światowych firm. DomStyl stawia na 

najwyższą jakość materiałów i wysoki standard wykonania. Lata pra-
cy w branży pozwoliły nawiązać współpracę z polskimi i zagranicz-
nymi firmami, które produkują okna, drzwi i  podłogi. – Stawiamy 
na jakość i markę – wyjaśnia Sebastian Matusiak, jeden z właścicieli. 

DomStyl to nie tylko salon, w którym klienci mogą kupić mate-
riały z  najwyższej półki, ale również profesjonalna obsługa, która 
wysłucha, zainspiruje i doradzi. – Podczas pierwszego spotkania to 
my słuchamy klienta, jego potrzeb, oczekiwań, ale również i wątpli-
wości – mówi pan Sebastian. – Ważne jest, żeby zbudować z klien-
tem pozytywną relację,  zyskać jego zaufanie i wspólnie poszukiwać 
rozwiązań – dodaje. 

Po wstępnych uzgodnieniach, salon zleca dokonanie pomiarów. 
Są one bezpłatne. To pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości 
techniczne i  zaproponować klientowi odpowiedni produkt. Prócz 

doradztwa technicznego osoby, które korzystają z salonu, mogą li-
czyć na pomoc projektanta wnętrz. 

OKNA W NAJWYŻSZYM STANDARDZIE

DomStyl jest wyłącznym koszalińskim dystrybutorem produktów 
firmy oKNoPLAST, jednego z  liderów na rynku europejskim, sta-
wiającego na najwyższej jakości wykonanie, funkcjonalność i bez-
pieczeństwo. oKNoPLAST łączy w swoich produktach najnowsze 
rozwiązania technologiczne i nowoczesny design. To również połą-
czenie ekonomii i ergonomii użytkowania – wszystko po to, by za-
spokoić stale rosnące wymagania klientów. – Wybierając okna war-
to pamiętać, że jest to jeden z najważniejszych elementów naszego 
domu – przekonuje Sebastian Matusiak. – Nie możemy kierować się 
jedynie wyglądem i tym, czy produkt pasuje do architektury budyn-
ku – dodaje. – Warto pamiętać, że okna mają chronić dom, miesz-
kanie przed czynnikami zewnętrznymi. W  ofercie oKNoPLAST-
-u znajdują się wyłącznie okna o najwyższym standardzie profili.  Ich 
parametry sprawiają, że produkt jest stabilny, trwały, chroni przed 
hałasem i zmianami temperatur. 

Profile okienne, czyli podstawowy półprodukt do wytwarzania 
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nowoczesnej stolarki okiennej, w klasie A produkuje wyłącznie nie-
miecka firma VeKA. I właśnie okna na bazie tego systemu są do-
stępne w firmie DomStyl. 

Klient może również wybrać okna energooszczędne – Wine-
gretic Premium Passive, których izolacyjność jest na tyle duża, że 
bardzo efektywnie chroni dom przed stratą ciepła, a  nas przed 
nadmiernymi wydatkami na ogrzewanie. To idealne rozwiązanie do 
domów „pasywnych”

okna mają być przede wszystkim funkcjonalne. Doświadczenie 
doradców z salonu DomStyl pomaga klientom w doborze odpo-
wiedniego produktu, który spełni swoją funkcję w stu procentach. 

ostatnio bardzo modne stały się duże przeszklenia. W tym przy-
padku warto postawić na wysoką jakość produktu i  nowoczesną 
technologię wykonania, ponieważ ta wielka powierzchnia nara-
żona jest na zmienne warunki atmosferyczne – wiatry, deszcze, 
wysokie i  niskie temperatury. DomStyl ma w  ofercie okna marki 
oKNoPLAST o wysokiej klasie odporności, które zapewnią naszym 
bliskim bezpieczeństwo oraz pewność, że nie ulegnie ono uszko-
dzeniu. – Do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidual-
nie – przypomina  pan Sebastian. – Można u nas zamówić zarówno 
standardowy produkt, jak i taki dopasowany specjalnie do klienta. 
Lubimy wyzwania!  

WYBÓR DOBRYCh DRZWI

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oprócz tego, że mają być wizy-
tówką naszego domu, mieszkania czy lokalu usługowego – muszą 
być przede wszystkim funkcjonalne i wykonane z najlepszych ma-
teriałów. 

W ofercie salonu DomStyl znajdują się drzwi wiodących marek. 
Jedną z nich jest PorTA, która już od 24 lat dba o ciepło rodzinne 
w polskich i zagranicznych domach. Drzwi produkowane są z wy-
sokogatunkowego drewna, a wszystkie użyte materiały kupowane 
u renomowanych, światowych producentów. Priorytetem dla firmy 
PorTA jest oferowanie pełnej gamy produktów o wysokim stan-
dardzie, z  wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i  nowo-
czesnej technologii. Doradcy DomStyl dzięki swojej długoletniej 
współpracy z firmą mają do dyspozycji asortyment drzwi tej znanej 
marki. – Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się nowa marka 
firmy Porta nazwana Verte – wyjaśnia Sebastian Matusiak. – Są to 
drzwi wewnętrzne, które wyróżniają się na tle innych doskonałym 
designem i  wykonaniem, a  jednocześnie rozsądną ceną. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, są tutaj zarówno drzwi pełne, częściowo 
przeszklone i oszklone w pełnej gamie kolorystyki.

Jeżeli chodzi o drzwi zewnętrzne, to koszaliński salon postawił 
na bezpieczeństwo swoich klientów i  energooszczędność. Dlate-
go w ofercie DomStyl znalazł się  model PorTA eco Polar Passive, 
gdzie w konstrukcji drzwi stosuje się wysokiej jakości materiały izo-
lacyjne, ciepłe progi, ale również i  zawiasy 3D.  

Kolejną polską firmą w ofercie DomStylu jest PoL-SKoNe, jeden 
z największych i najbardziej rozwijających się producentów branży 
budowlanej. Już na pierwszy rzut oka widać, że drzwi PoL-SKoNe 
produkowane są z najlepszego gatunkowo drewna. Dbałość o naj-
wyższą jakość wykonania, wykorzystanie nowoczesnej technologii 
i  stylowe wzornictwo powodują, że produkty tej firmy cieszą się 
popularnością nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale rów-
nież i deweloperów. Drzwi wewnętrzne PoL-SKoNe dostępne są 
w  różnych wariantach wykończenia – malowanym, laminowanym, 
okleinowanym i fornirowanym. W asortymencie DomStylu znajdu-
ją się drzwi składane, przesuwane oraz zewnętrzne. Jak podkreśla 
współwłaściciel salonu - wybierając produkty, które oferujemy swo-
im klientom, specjaliści z salonu stawiają przede wszystkim na firmy 
z  długoletnim doświadczeniem. Kierują się jakością produktów, 
ich estetyką, ale i modnymi trendami. – Kiedy w ofercie producen-
tów znalazły się drzwi bezprzylgowe, czyli takie, których zawiasy są 
schowane i tworzą z ościeżnicą jedną płaszczyznę, od razu ściągnę-
liśmy je do sklepu w ilości kilku sztuk, by nasi klienci mogli obejrzeć 
ten produkt – wspomina pan Sebastian. Dostępne są także drzwi  

Sebastian Matusiak, prezes zarządu
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chowane w ścianie, które możemy wytapetować tak jak resztę po-
mieszczenia.

Warto zwrócić uwagę na stolarkę firmy Interdoor kolejnego zna-
nego krajowego producenta. Półprodukty oraz okucia są najwyż-
szej klasy. Wypełnienie większości drzwi wewnętrznych stanowi 
specjalna płyta o właściwościach akustycznych. Design, niepowta-
rzalny i niespotykany u innych producentów w połączeniu z walo-
rami użytkowymi, oraz duża elastyczność fabryki w  nietypowych 
konstrukcjach stawia Interdoora w czołówce naszych dostawców.

W  ten sposób DomStyl wyprzedza konkurencję o  krok. Klienci 
w koszalińskim salonie znajdą dodatkowo produkty takich znaczą-
cych firm jak Dre, CAL, szklane drzwi Gipsy Kings i Intenso. oprócz 
wewnętrznych, DomStyl dysponuje bogatym asortymentem drzwi 
zewnętrznych, w którym znajdują się m.in. produkty jednej z przo-
dujących w branży firm a  jednocześnie doskonale rozponawalnej 
marki GerDA.  – Zakup drzwi wejściowych musi być bardzo dobrze 
przemyślany – mówi Sebastian Matusiak. – Naszym klientom dora-
dzamy produkty wiodących firm, które na przykład dbając o ener-
gooszczędność, instalują potrójne uszczelki czy „ciepłe” progi, 
a dla podniesienia bezpieczeństwa montują wielopunktowe zamki 
antywłamaniowe albo przeszklenia odporne na wybicie – dodaje. 

CO NA PODŁOGę?

Bogaty wybór na rynku sprawia, że chcąc znaleźć odpowiedni 
materiał na podłogę, tak by wyglądała ona ciekawie, była funkcjo-
nalna, łatwa w montażu i utrzymaniu, stajemy przed niełatwym zada-
niem. Mało tego – nowoczesne technologie wykorzystywane przez 

producentów dają możliwość skomponowania również kolorystyki, 
sposobu wykończenia i kształtu. – Jest w czym wybierać – mówi pan 
Sebastian. – To już nie tylko dylemat panele, deska czy parkiet. 

DomStyl doradza swoim klientom podłogi winylowe Quick-Step 
Livyn. Najnowsza kolekcja podłóg tej marki wyznacza nowe stan-
dardy w branży produktów z winylu. Po latach badań Quick-Step 
prezentuje modną kolekcję podłóg, które bardzo trudno jest od-
różnić od prawdziwego drewna lub naturalnego kamienia. Wyglą-
dają jak drewno lub kamień naturalny, ale mają wszystkie zalety 
praktyczne winylu. Podłogi winylowe są dostępne w szerokiej ga-
mie kolorów i wzorów. Są miękkie, ciepłe i wodoodporne. Charak-
teryzują się większym przewodnictwem cieplnym niż płytki dlatego 
są idealne na ogrzewanie podłogowe. Dzięki opatentowanym sys-
temom Uniclic i Uniclic Multifit podłogi winylowe Quick-Step moż-
na szybko i  łatwo montować samodzielnie - także pod drzwiami 
i w najwęższych kątach. 

Wśród marek proponowanych przez DomStyl jest również Qu-
ick-Step Laminat. Wyjątkowa odporność na zarysowania i  łatwe 
utrzymywanie w czystości – to podstawowe zalety, którym podłogi 
laminowane Quick-Step zawdzięczają swoją niesłabnącą popu-
larność. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że z powo-
du atrakcyjnych wzorów, realistycznych struktur i  innowacyjnych 
łączeń niemal niemożliwe jest odróżnienie laminatu Quick-Step 
od prawdziwych podłóg z drewna lub kafli. Dodatkowym atutem 
podłóg laminowanych Quick-Step jest z pewnością ich przystęp-
na cena. 

Wierzchnia warstwa podłóg laminowanych Quick-Step zosta-
ła dodatkowo zabezpieczona przez nałożenie warstwy ochronnej 
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Scratch Guard. Dzięki niej są one do 10 razy bardziej odporne na 
zarysowania niż produkty bez Scratch Guard.

Podłogi te są odporne na odbarwienia , zaplamienia. Nie ulegają 
przy tym również odkształceniom pod wpływem nacisku.

Poza wymienionymi wcześniej, DomStyl ma również do zapro-
ponowania produkty marek BoeN, Balterio i Krono, a także tarasy 
i ogrodzenia kompozytowe DuoFuse.

SEZAMIE, OTWÓRZ SIę…

DomStyl jest salonem obsługującym klientów kompleksowo. 
osoby, które wykańczają swój dom, mieszkanie czy lokal usługowy 
znajdą tutaj pełną gamę produktów. oprócz okien, drzwi i podłóg, 
można również zamówić bramę garażową czy przemysłową. W tej 
dziedzinie wiodącym producentem jest firma Wiśniowski. - Współ-
pracujemy  już od jakiegoś czasu – wyjaśnia jeden z właścicieli. – Po 
ich produktach widać, że doskonale orientują się na rynku, znają 
potrzeby klientów i wychodzą im naprzeciw. oprócz tego, że ofe-
rują bardzo szeroką gamę produktów, w firmie Wiśniowski stawia-
ją na nowoczesne rozwiązania, jak na przykład system sterowania 
i powiadomień montowany w bramach. System ten automatycznie 
wysyła wiadomości na telefon właściciela, informując m.in. o tym, 
czy brama jest otwarta, zamknięta, albo, że ktoś próbował ją otwo-
rzyć bez pilota.

CZAS NA MONTAŻ

Po rozmowach i  wspólnym wyborze odpowiednich produk-

tów, klienci oczekują na realizację zamówień. Trwa to od 2dni do 
5 tygodni. - Dzięki naszemu doświadczeniu i wieloletniej obec-
ności w branży potrafimy skrócić standardowy czas realizacji za-
mówienia do minimum. Wszystko po to, aby klienci DomStylu 
mogli otrzymać swój wymarzony produkt bez zbędnego ocze-
kiwania. 

Dla doradców koszalińskiego salonu najważniejszy jest klient 
i jego satysfakcja, dlatego tak duży nacisk firma kładzie na proces 
dostawy i montażu. – To dopełnienie całego zlecenia, takie posta-
wienie kropki nad i – wyjaśnia pan Sebastian. – Dlatego ekipy, z któ-
rymi współpracujemy, to ludzie o  wysokich kwalifikacjach, którzy 
systematycznie szkolą się pod okiem profesjonalnych firm. Ideal-
nie zamontowane okna i drzwi oznaczają komfort ich użytkowania 
i  brak awarii. To wszystko przekłada się na satysfakcję klientów, 
którzy upewniają się, że wybierając DomStyl, postawili na właściwą 
kartę.  

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

DomStyl to nie tylko marka – to idea perfekcji obsługi. Właści-
ciele salonu pragną, aby ich klienci czuli się wyjątkowo, aby oferta 
była dopasowana do ich aktualnych potrzeb i oczekiwań. DomStyl 
to przede wszystkim ludzie, którzy doradzają, tworzą i realizują wizję 
klienta, tak aby przy najwyższej jakości musieli zaangażować moż-
liwie najmniejsze pieniądze. – Pragniemy być ich oknem na świat 
przez długie lata – mówi Sebastian Matusiak. – Dlatego rozwijamy 
się i chcemy, by DomStyl był kojarzony z  luksusem i profesjonali-
zmem dostępnym dla każdego. 
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Dekoracja okien potrafi odmienić całe wnętrze. I nie chodzi wyłącznie o efekt estetyczny. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy płynnie regulować ilość docierającego 

do nas światła. Ma to wpływ na nastrój, dobry sen, odpoczynek. Możliwości ozdobienia 
okien w funkcjonalny sposób jest coraz więcej. W gąszczu technologicznych nowinek, 
w niezwykłym bogactwie materiałów i możliwych zastosowań pomogą odnaleźć się 

fachowcy – doradcy i montażyści z firmy Akant.

MIęDZy ŚWIATłeM A CIENIEM 
AUTor: AGATA oSSoWSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA
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t radycyjne firany i  zasłony odchodzą do 
przeszłości. Dzisiejsze, nowoczesne roz-
wiązania są piękne i  funkcjonalne. Kosza-
liński Akant specjalizuje się w  dostarcza-
niu kolejnych nowości. Wybierać można 
nie tylko spośród bardzo szerokiej gamy 
dekoracyjnych materiałów, ale też z wielu 

przydatnych rozwiązań technologicznych. 
W  każdej branży, również w  dziedzinie dekoracji okien, istnieją 

pewne zmienne trendy. obecnie królują szerokie drewniane żalu-
zje, które idealnie współgrają z modnym, skandynawskim wystrojem 
wnętrz. W kolekcji Pure dominują stonowane, naturalne kolory, od-
cienie bieli i szarości. To rozwiązanie wyraźnie ociepla wnętrza, jest 
subtelne i eleganckie, a przy tym łatwo daje się komponować z inny-
mi dekoracjami. Drewno, z którego wykonane są żaluzje (lipa sybe-
ryjska) jest bardzo trwałe i odporne – można więc mieć pewność, że 
przetrwa długie lata i nie zmieni swojego wyglądu.

Innym popularnym rozwiązaniem są wykonane z  tkanin żaluzje 
plisowane, czyli system Cosimo. Ten system  nie ma nic wspólnego 
z  tradycyjnymi żaluzjami – jest to plisowana harmonijka wykonana 
z tkaniny, dająca możliwość zastosowania na oknach o niemal każ-
dym kształcie. Są płynnie regulowane, da się więc zatrzymać je na 
dowolnej wysokości. W ofercie Akantu jest w tym przypadku kilkaset 
tkanin o różnych kolorach, wzorach i fakturach. Ciekawą funkcję speł-
nia zastosowana w niektórych materiałach specjalna powłoka odbi-
jająca światło, która latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu 
się pomieszczeń, natomiast zimą zatrzymuje ciepło. Można do nich 
dobrać aluminiowe profile w kilkunastu kolorach tak, aby zlewały się 
kolorystycznie z zastosowaną tkaniną albo były dla niej kontrastem.

Plisy  doskonale nadają się do domów, w których mieszkają małe 
dzieci – steruje się nimi za pomocą uchwytów; nie ma wiszących 
sznurków, które w pewnych sytuacjach mogą stanowić zagrożenie 
dla maluchów. Jest na to zresztą jeszcze jeden ciekawy i wygodny 
sposób. Bezpieczeństwo i komfort zwiększają systemy automatycz-
nego sterowania – wszystkie rolety i żaluzje  dostępne w ofercie firmy 
Akant można wyposażyć w to rozwiązanie. odsłanianie i zasłanianie 
okien odbywa się wtedy za jednym wciśnięciem guzika.

Zwolennicy klasycznych firan i zasłon uważają, że tylko to rozwiąza-
nie pozwala odpowiednio doświetlić pomieszczenie, a jednocześnie 
uniknąć wścibskich spojrzeń. Jest już jednak i na to prosty sposób! 
rolety „noc i  dzień” z  serii Magna, Treo i  Coda, stanowiące połą-
czenie naprzemiennych pasów przezroczystej, cienkiej i  grubszej, 
nieprzepuszczającej światła tkaniny. Ich działanie najlepiej obejrzeć 
w salonie Akantu. Jedno jest pewne – są proste, estetyczne, nadają 
się zarówno do mieszkań jak i eleganckich biur. Zwykłe firanki i zasło-
ny można po prostu zasłonić i odsłonić. Tu mamy możliwość płynne-
go regulowania ilości światła wpadającego do pomieszczenia.

Nowoczesnych rozwiązań jest tak wiele, że mogą przyprawić o za-
wrót głowy. Urządzając mieszkanie lub dom warto więc skorzystać 
z pomocy fachowców – doradców i montażystów. To oni, dzięki do-
świadczeniu i świetnej znajomości oferty, najlepiej podpowiedzą jaki 
system odpowiada potrzebom konkretnych osób.  Wiedzą też co 
i  jak można zamontować przy danym typie okna. Właściciel miesz-
kania może w tym czasie skupić się na wyborze materiałów – dorad-
cy mają przy sobie zawsze pełen próbnik produktów dostępnych 
w Akancie. A jeśli mamy pomysł, którego nie ma w ofercie – i tak war-
to o niego zapytać – Akant to producent i firmie łatwo dostosować się 
do nawet najtrudniejszych oczekiwań klientów.

rozwiązania, które proponuje Akant sprawdzają się już z powo-
dzeniem – oprócz prywatnych mieszkań i biur - w obiektach takich jak 
biblioteki, szpitale, żłobki czy przedszkola. Dzięki nim można ozdobić 
wnętrza a także podnieść ich funkcjonalność – obniżyć średnią tem-
peraturę w nasłonecznionym pomieszczeniu, umożliwić płynną re-
gulację wpadającego do niego światła. To elementy, które wpływają 
na komfort życia, nastrój, jakość snu. Warto zadbać o własne dobre 
samopoczucie między cieniem i światłem.
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Anna Maria Brańka, dyrektor regionalny
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To będzie hit na lokalnym rynku. Niewielki dom z dziewięcioma tylko apartamentami 
(po trzy na kondygnacji), wyposażony w windę. Nowoczesny, ale dopasowany 

do otoczenia, o bryle niczym połączone dwie kamieniczki ze spadzistymi dachami. 
Każde mieszkanie ze słonecznym balkonem albo tarasem. I ta lokalizacja! Tylko 

100 metrów do ratusza, tuż przy murach miejskich, z widokiem na drzewa i zielony 
skwer oraz z gwarancją, że w pobliżu nigdy już nic nie zostanie 

wybudowane i nic nie przesłoni światła.

TrUDNo o LePSZy ADreS 
AUTor: ANDrZeJ MIeLCAreK / ILUSTrACJe: WoJCIeCH GreLA I PrACoWNIA ArCHITeKToNICZNA BeATA BArTeCKA
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lane. Na początku wkroczą na nią archeolodzy. To normalna prakty-
ka, gdy chodzi o budowę w ścisłym, historycznym centrum miasta. 
Później pojawią się ekipy inwestora, czyli Przedsiębiorstwa Budow-
nictwa ogólnego Piotr Flens. Ta firma z 25-letnim doświadczeniem 
na rynku znana jest bardziej jako wykonawca, ale czasami staje się 
również deweloperem. 

Komentuje to radosław radiun, dyrektor w  PBo Piotr Flens: - 
Piękna lokalizacja działki skłoniła nas, by zaproponować klientom 
wyjątkową ofertę. Stąd projekt domu, który będzie właściwie apar-
tamentowcem. W  przyziemiu budynku znajdzie się 12 stanowisk 
garażowych, komórki lokatorskie i miejsce na urządzenia technicz-
ne służące wszystkim mieszkańcom. Na każdej z trzech kondygnacji  
mieszkalnych przewidziane są po trzy apartamenty o  bardzo po-
dobnym rozkładzie i  powierzchni około 70-80 metrów kwadrato-
wych. To oczywiście tylko propozycja. Jeśli ktoś z klientów będzie 
miał życzenie połączyć dwa lokale, spełnimy jego oczekiwanie. 

Mimo że budynek nie jest wysoki, będzie wyposażony w windę. 
Niestandardowo przestronnie zaprojektowane są części wspólne. 
– To wszystko będzie się składać na komfort zamieszkiwania w Ka-
mienicy Marii Ludwiki – tłumaczy dyrektor radosław radiun. – Dojdą 
do tego najwyższej jakości materiały budowlane i staranne wyko-
nanie.  Zależy nam na tym, by płacąc pewnie nieco więcej niż za 
typowe mieszkanie, nasi klienci mieli poczucie, że otrzymują coś 
specjalnego.

Lokale zostaną oddane nabywcom w  stanie deweloperskim – 
według planu w rok od rozpoczęcia prac budowlanych. 

Mieszkania w Kamienicy Marii Ludwiki mogą okazać się dosko-
nałym rozwiązaniem dla dobrze uposażonych osób, które z różnych 
powodów nie chcą mieszkać w domku jednorodzinnym i  nie planu-
ją już w życiu żadnych przeprowadzek. Na przykład dla małżeństw, 
których dzieci już się usamodzielniły i  zamieszkały w  innych mia-
stach. o doskonałej lokalizacji już wspominaliśmy, ale podkreślmy 
jeszcze raz: wszelkie usługi miejskie, sklepy i węzły komunikacyjne  
dostępne na wyciągnięcie ręki. Spora jak na trzypokojowe miesz-
kania powierzchnia zapewniająca  wygodę – zwłaszcza, jeśli miesz-
kanie byłoby przeznaczone tylko dla dwojga. Do tego gwarancja 
miejsca garażowego, co w ścisłym centrum jest obecnie luksusem. 

No i koniec z kłopotliwym samodzielnym odśnieżaniem, jeśli ktoś 
miałby przeprowadzić się z domku jednorodzinnego…

- Wbrew pozorom nie brakuje osób, które kiedyś wyprowadziły 
się do własnych domów (na obrzeża albo całkiem poza miasto), 
a z czasem stwierdziły, że są one dla nich za duże albo zbyt kłopo-
tliwe w utrzymaniu. Kamienica Marii Ludwiki jest miejscem dla nich 
idealnym. Podobnie jak dla ludzi zapracowanych, którzy nie chcą tra-
cić czasu na dojazdy albo doglądanie własnej posesji. oczywiście to 
tylko niektóre wyobrażone przez nas grupy potencjalnych klientów. 
Zapraszamy każdego do zapoznania się z  naszą najnowszą ofertą 
– zachęca radosław radiun. – Mamy pewność, że jest ona  bardzo 
ciekawą propozycją, a my jesteśmy gotowi ją Państwu w szczegółach 
zaprezentować podczas spotkania przy kawie w naszym biurze.

a ż dziw, że ta ostatnia w tym miejscu par-
cela, tak atrakcyjna, nie została dotąd 
zabudowana. Stoi jeszcze pusta, sta-
nowiąc obecnie dziki parking dla oko-
licznych mieszkańców i  interesantów 

pobliskich instytucji. Samo serce miasta, a  jednocześnie enklawa 
ciszy i spokoju.

Wkrótce na działce przy ulicy Marii Ludwiki (fachowo określana 
jest jako działka nr 243/6 obręb 0020) rozpoczną się prace budow-
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Patronka ulicy, pochodząca z  Francji 
Maria Ludwika Gonzaga była jedyną ko-
bietą w historii Polski, która dwukrotnie 
zasiadała na królewskim tronie. Pierwsze 
jej małżeństwo - z królem Władysławem 
IV - nie należało do szczęśliwych. Póź-
niejszy związek z  Janem Kazimierzem 
był już znacznie bardziej udany. Królo-
wa odegrała ważną rolę podczas poto-
pu szwedzkiego, kiedy wspierała męża 

i prowadziła szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną w europie, 
obnażając kłamstwa Szwedów. Stała się władczynią potężną, ale 
wkrótce i znienawidzoną przez szlachtę, bo dążyła do wzmocnie-
nia władzy królewskiej. Kiedy zmarła w 1667 r., pozbawiony opar-
cia i pogrążony w żalu Jan Kazimierz abdykował.

Wizualizacja Kamienicy Marii Ludwiki wstawionej między istniejące obecnie elementy - skwer, mur obronny, sąsiednie kamieniczki. Patrzymy na Kamienicę jakby stosując przy muzeum (róg ulicy Podgrodzie i Młyńskiej) 

Rzut pierwszej kondygnacji. Rozkład powierzchni na dwóch pozostałych jest bardzo podobny.



Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego 
Piotr Flens założył w połowie 1989 roku 36-let-
ni wówczas inżynier Piotr Flens. Jak wspomina, 
pod wpływem słynnych wyborów 4 czerwca 
1989 roku postanowił opuścić (po 13 latach 
pracy) spokojną posadę inżyniera w  Kosza-
lińskim Kombinacie Budowlanym i  rozpo-
cząć działalność na własny rachunek.  Firma 
w ciągu minionych 25 lat zasłynęła na rynku 

głównie jako wykonawca. Pomnikami jej działalności w Koszalinie są 
m.in. siedziba banku PKo BP przy murach miejskich, redakcja „Gło-
su Koszalińskiego”, budynek radia Koszalin. Firma budowała rów-
nież poza naszym regionem – np. na terenie Niemiec. Ma na koncie 
również kilka inwestycji deweloperskich – zarówno osiedli domków 
jednorodzinnych, jak i obiektów wielorodzinnych. Prezes Piotr Flens 
jest osobą aktywną społecznie, szczególnie w organizacjach skupia-
jących przedsiębiorców oraz w charytatywnym Lions Clubie. 
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Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74, tel.: 94 347 47 14, pbo@flens.pl, www.flens.pl 

Wizualizacja od strony ulicy Księżnej Anastazji

Wejście na teren posesji od strony skweru przy ulicy Podgrodzie



Trudno wyobrazić sobie dziś dom, w którym nie ma szkła. Ale czy przyszło wam 
do głowy, że można wykorzystać je znacznie szerzej, niż tylko jako materiał 

na delikatne wazoniki, kieliszki czy lustra?

SZKŁO 
PIęKNe, PrAKTyCZNe, 

NoWoCZeSNe

t o z  pozoru tylko delikatne i  kruche two-
rzywo, w  rzeczywistości ma cały szereg 
zastosowań w budownictwie i dekorator-
stwie wnętrz. – Szkło można wykorzystać 
na tysiąc różnych sposobów – uważa Wio-

letta Skowronek-Duda, właścicielka firmy Mati-Glass Kraina szkła 
i luster. – robimy z niego nie tylko delikatną galanterię, ale również 
między innymi schody, balustrady, szklane drzwi, podłogi, sufity, 
kabiny prysznicowe i  niezwykle popularne wśród klientów fronty 
i „fartuszki” kuchenne. 

SZKŁO FOLIą MALOWANE

Jeśli zależy wam na tym, by wasze wnętrza były wyjątkowe i nie-
powtarzalne, zainteresujcie się szkłem laminowanym dekoracyjnym. 
– Laminowanie polega na tym, że między dwie tafle szkła, również 

hartowanego, wtapiamy folię, na której wydrukowana jest dowolna 
grafika, wybrana przez klienta – wyjaśnia Wioletta. – To może być 
krajobraz, abstrakcja, ulubione kwiaty, ale również prywatne zdjęcia 
– wszystko zależy od wyobraźni i potrzeb kupującego. 

Takie grafiki pięknie prezentują się m.in.: na szklanych drzwiach, 
oprawach luster, ściankach kabin prysznicowych i kuchennych far-
tuszkach. – Jeśli chodzi o te ostatnie, to obecnie największą popular-
nością cieszą się panoramy miast – dodaje właścicielka Mati-Glass. 

Jeżeli jednak obawiacie się wzorów, nic straconego: szkło może 
być również po prostu barwione lub laminowane jednolicie na do-
wolnie wybrany kolor.

WYJąTKOWA LEKKOŚĆ

W  nowoczesnych wnętrzach architekci stawiają na wrażenie 
przestronności i  lekkości, nic więc dziwnego, że w  ich projektach 
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coraz częściej pojawiają się szklane schody. – Stopnie wykonywane 
są z  bezpiecznego szkła hartowanego, mają antypoślizgową po-
wierzchnię i, podobnie, jak wszystkie szklane powierzchnie, bardzo 
łatwo utrzymać je w czystości – informuje pani Wioletta. – Dodat-
kowo można je również otoczyć szklaną balustradą, czy to monto-
waną na słupkach, czy samonośną. W efekcie uzyskamy nie tylko 
wspaniały, oryginalny efekt, ale również bezpieczeństwo, które jest 
przecież najważniejsze.

Szklane balustrady coraz częściej są również wykorzystywane na 
zewnątrz budynków: okalają tarasy i balkony, a bywa, że i całe pose-
sje, zamieniając się wówczas w szklane ogrodzenia.

WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ

Zastosowanie szkła, czy to w domu, czy biurze, pozwala również 
na maksymalne wykorzystanie całej przestrzeni. – Szklane ścianki 
działowe, przejrzyste, zdobione grafiką, piaskowane lub z  lustra-
mi, pozwalają oddzielić od siebie dwa pomieszczenia, dodatkowo 
można w nich zamocować drzwi przesuwne i uzyskać w ten sposób 
na przykład wejście do garderoby – informuje Wioletta Skowronek-
-Duda. 

Szklane powierzchnie również świetnie sprawdzają się w malut-
kich bądź nieustawnych łazienkach. – robimy na przykład na wymiar 
kabiny, które montowane są w łazienkach ze ściętymi stropami, ale 
również bezbrodzikowe kabiny, które nieużywane można… złożyć. 

Drzwi, a przy okazji ściany takiej „magicznej” kabiny montuje się 
na dwóch narożnych ścianach. Cała tajemnica zaś tkwi w zawiasach, 
dzięki którym drzwi otwierają się w obie strony. – Po kąpieli drzwi 
można zamknąć do środka i zyskać w ten sposób dodatkową prze-
strzeń w łazience – radzi właścicielka Mati-Glass. 

Z.P.H.U. Mati-Glass Kraina szkła i luster, ul. Jasna 2A, 75-121 Koszalin, tel. 94 341 77 53, czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8-16



Chociaż Indahouse istnieje dopiero od roku, już udowodniła swoją wyjątkową skutecz-
ność. Może o niej zaświadczyć kilkudziesięciu zadowolonych klientów, dla których 
agencja szybko znalazła kontrahentów i niezwykle sprawnie obsłużyła transakcje. 

Indahouse pracuje według doskonale przemyślanego modelu, który wyróżnia 
ją na tle konkurencji i zapewnia sukces na bardzo konkurencyjnym rynku.  

AGENCJA INDAhOUSE 
SZTUrMeM ZDoByWA 
KoSZALIńSKI ryNeK 

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA

c zym więc różni się to biuro od przeszło 
30 koszalińskich agencji obrotu nierucho-
mościami? Krzysztof rożnowski, współ-
właściciel Indahouse, wyjaśnia: – Stawia-
my na satysfakcję naszych klientów. Nie 

działamy rutynowo. Podchodzimy do każdej osoby indywidualnie 
i  tworzymy ofertę dokładnie dopasowaną do jej potrzeb. To daje 
doskonałe efekty. 

Indahouse nie boi się proponować klientom umów na wyłącz-
ność. – Często osoby sprzedające nieruchomość uważają, że jeżeli 
wystawią ofertę w kilku biurach, mają większe szanse na szybkie sfi-
nalizowanie sprzedaży – mówi Krzysztof rożnowski. – Nic bardziej 

mylnego. Jeżeli ta sama nieruchomość jest wystawiona u kilku po-
średników, tracą oni motywację do szczególnych starań, bo praw-
dopodobieństwo sprzedaży akurat za ich pośrednictwem spada. Tu 
działa rachunek prawdopodobieństwa. 

Według Krzysztofa rożnowskiego wyłączność daje klientowi 
bezpieczeństwo, a  obsługującemu sprzedaż agentowi możliwość 
zaangażowania się i spełnienia oczekiwań klienta w stu procentach. 
– Umowa wyłączna zapewnia lepsze przygotowanie oferty sprze-
daży nieruchomości, a to przekłada się na szybszą sprzedaż i osią-
gnięcie lepszej ceny przez sprzedającego. Nie problem sprzedać 
tanio. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że w większości przy-
padków nabywcy inwestują w nowe mieszkanie czy dom oszczęd-
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Właściciele Krzysztof Rożnowski i Anna Rożnowska
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ności całego życia. Dlatego chcą znaleźć nieruchomość, z  której 
naprawdę będą zadowoleni, i  taką która niczym ich nie zaskoczy. 
Chodzi o ewentualne wady, niejasną sytuację prawną, kłopotliwe 
sąsiedztwo czy jakieś inne uciążliwości, których klient sam mógłby 
nie dostrzec i nieświadomie je nabyć. Bezpieczeństwo transakcji to 
podstawa  – mówi współwłaściciel Indahouse. 

GRUNTOWNE ROZPOZNANIE 

Pierwszy kontakt z klientem to szczegółowa rozmowa na temat 
potrzeb, upodobań a nawet pasji sprzedającego. – Czasami już po 
kilku minutach znamy oczekiwania klienta, ponieważ od początku  
staramy się z nim identyfikować i możliwie jak najwnikliwiej rozpo-
znać jego potrzeby – mówi Anna rożnowska, współwłaścicielka 
Indahouse. - Bywa i tak, że już w tym momencie mamy odpowied-
nią dla niego nieruchomość do zaproponowania – dodaje z uśmie-
chem. Biuro zawsze posiada świeżą i aktualną ofertę klientów sprze-
dających i kupujących co ułatwia „spotkanie się” stron.

oboje właściciele podkreślają, że 
oferty, którymi dysponuje biuro, nie 
są przypadkowe. Indahouse szuka 
dla swoich nabywców mieszkań, 
które są „uszyte na ich miarę”. Zanim 
jakakolwiek umowa zostanie podpi-
sana przez pośrednika, ten ogląda 
mieszkanie, sprawdza stan prawny 
wybranej nieruchomości, jej ewentu-
alne obciążenia. Następnie przygo-
towuje ją do sesji zdjęciowej. – Przy-
kładamy olbrzymią wagę do zdjęć. 
Niektóre sesje trwają od półtorej do 
pięciu godzin – zdradza Anna roż-
nowska. – Dbamy o  najdrobniejsze 
szczegóły. Po co? osoba, która oglą-
da daną nieruchomość, ma widzieć 
w  tym konkretnym pokoju siebie, 
siedzącą pod kocem z kubkiem her-
baty czy kawy, w blasku świec – mówi 
pani Anna. 

Indahouse stosuje jeszcze jedną 
nowoczesną technikę prezentacji. 
W  każdej większej nieruchomości 
powstaje tzw. wirtualny spacer, czyli 
coś na wzór filmu. Filmowanie i foto-
grafowanie nieruchomości przy po-
mocy drona, pozwala na pokazanie 
jej walorów w niespotykany na rynku 
sposób. Na stronie internetowej In-
dahouse lokalizacja nieruchomości 
przedstawiana jest za pomocą na-
rzędzia internetowego jakim jest Street View. Dzięki tym zabiegom 
potencjalny klient może dokładnie zapoznać się z nieruchomością 
bez jej odwiedzania. – Mamy wielu klientów, którzy nabyli lokal 
w ten sposób, ufając nam, pokazanym materiałom i nie biorąc fi-
zycznie „pod lupę” nieruchomości – mówi Krzysztof rożnowski.  

– Posługiwanie się takimi obrazowymi materiałami ma również 
jeszcze jeden ważny walor. W ten sposób chcemy odciążyć loka-
torów danego mieszkania czy domu, dla których odwiedziny wie-
lu osób i umawianie się na wizyty może być kłopotliwe – dodaje 
Anna rożnowska. – Wszyscy jesteśmy zabiegani. Nasi klienci bar-
dzo doceniają tą opcję, dzięki której liczba osób odwiedzających 
lokal zmniejsza się do tych naprawdę zainteresowanych, a nie tylko 
zaciekawionych. 

POSZERZENIE hORYZONTÓW…

Indahouse jako jedno z nielicznych biur w Koszalinie nie ograni-
cza się do promowania nieruchomości jedynie w mieście i regionie. 

Poza współpracą z  kilkoma zaufanymi biurami w  Polsce, również 
wystawia swoje oferty na zagranicznych portalach. – Dobra promo-
cja przynosi efekty – podkreśla współwłaściciel biura. – Najszybsza 
sprzedaż trwała niecały dzień – mówi z uśmiechem. 

To żaden wyczyn dla Indahouse, biuro stawia bowiem na jakość, 
nie na ilość. – „Wybieramy takie nieruchomości, w których zamiesz-
kalibyśmy sami” – cytuje Anna rożnowska. – Dla nas najważniejsza 
jest świetna relacja z klientami, którzy niejednokrotnie po zakończo-
nej transakcji, stają się naszymi przyjaciółmi.  

Dobra opinia Indahouse już rozeszła się po Koszalinie i regionie, 
do biura codziennie dzwoni kilkadziesiąt osób zainteresowanych 
współpracą z najlepszymi pośrednikami. – Nie ma dla nas transakcji 
niewykonalnych – zapewnia Krzysztof rożnowski. – Z tak profesjo-
nalnym zespołem jesteśmy w stanie przygotować dla każdej osoby 
odpowiednią ofertę, znaleźć nieruchomość, w której spędzi najcu-
downiejsze lata swojego życia. 

Indahouse przez niepełny rok stworzyło rozpoznawalną markę 
w Koszalinie. Zaufanie do Indahouse jest zaraźliwe, ponieważ bu-

dowane jest na mocnym fundamen-
cie popartym dojrzałą i  przejrzystą 
współpracą. To również pewność 
wysokiej kultury obsługi i dużej sku-
teczności – podkreśla pani Anna roż-
nowska.

POMOCNA DŁOŃ…

Po przekroczeniu progu biura już 
czuje się ciepłą atmosferę i przychyl-
ność ludzi, którzy nie tylko pomagają 
przejść przez transakcję bez stresu, 
ale przede wszystkim dzielą się swo-
ją ogromną wiedzą na temat nieru-
chomości i  praw przysługujących 
stronom transakcji. Poza sprawdze-
niem i     przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży, pomocy obu 
stronom w  jej bezstresowej realiza-
cji pomagamy również w  uzyskaniu 
najlepszych warunków kredytowych  
– relacjonuje współwłaściciel biura. 
– Jesteśmy przy kliencie na każdym 
etapie: podczas oglądania lokalu, 
uzgodnienia warunków umowy, 
podpisania aktu notarialnego, prze-
kazania nieruchomości. Pomocą słu-
żymy w trakcie i na długo po zakoń-
czeniu procesu sprzedaży – dodaje. 
– Indahouse to nie tylko profesjonal-
na obsługa, ale również partnerska 

i uczciwa współpraca. Jeżeli widzimy, że rynek jest przesycony ja-
kiegoś typu nieruchomościami, doradzamy uczciwie klientom, co 
należy zrobić aby nie sprzedawali dorobku swojego życia po zani-
żonej cenie. 

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?

obchodzący pierwszą rocznicę istnienia Indahouse nie spoczy-
wa na laurach. Chce stać się najlepszym i najbardziej rozpoznawal-
nym biurem nieruchomości w Koszalinie. – Nieustająco poszerzamy 
ofertę o mieszkania i domy, nie tylko te z rynku wtórnego lecz także 
te z pierwotnego, od najlepszych deweloperów.  Ciągle podnosi-
my swoje kwalifikacje, właśnie uzyskaliśmy tytuł licencjonowanych 
pośredników Polskiej Federacji rynku Nieruchomości. Bierzemy 
udział w licznych warsztatach i szkoleniach, ewoluujemy, dostoso-
wujemy się do bardzo dynamicznego rynku, a wszystko po to by 
być zawsze o krok przed konkurencją i najlepszym doradcą dla na-
szych klientów.

INDAHoUSe.PL, ul.oskara Lange 29a, Koszalin, tel.  94 307 05 03, www.indahouse.pl



DESIGN

a  parterze domu znajdują się: kuchnia, 
toaleta, duży salon z  wyodrębnioną ja-
dalnią i czytelnią. Salon jest przestronny, 
utrzymany w  kolorach szarości, czerni 
i beżu. Akcentem są soczyste, czerwone 
fotel Imola marki BoConcept i sofa Ploum 
Ligne roset. W  czytelni zwraca uwagę 
wygodny fotel Archibald zaprojektowa-

ny przez słynnego Jeane Marie Massaud'a dla marki Poltrona Frau, 
natomiast przestrzeń w salonie rozświetla lampa Twiggy marki Fo-
scarini. 

W  jadalni na ścianie znajduje się kwiat w  formie mozaiki ma-
lowany na ścianie przez malarza, otoczony czarną zabudową 
z mdf-u i podświetlony paskami ledowymi. Malarstwo wspaniale 
koresponduje z lampami nad stołem. Kuchnia znajduje się w od-
rębnym wnętrzu i  mieści stół do spożywania szybkich posiłków 
w gronie rodzinnym. 

Na pierwszym piętrze znajdują się z kolei gabinet, sypialnia z gar-
derobą rodziców oraz dużą łazienką. Sypialnia jest wykonana w ko-
lorach szarości i bieli. Akcentem jest kolor czarny. Uwagę zwracają 

oryginalne łóżko i oryginalna komodę z wysuwanym blatem. Ca-
łość jest bardzo nowoczesna. 

łazienka ma duże przeszklenia okienne na dwóch ścianach. 
Wanna wolnostojąca wykonana jest w  naturalnym trawertynie 
szczotkowanym z czarnymi dodatkami. 

Na trzeciej kondygnacji znajdują się pokoje dzieci z wydzielony-
mi garderobami do każdego pokoju oraz łazienka. n

eleganckie i nowoczesne – takie jest wnętrze domu, który prezentujemy. Dom ma 
imponującą powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Większość mebli została 

zaprojektowana przez biuro Arte Dizain i wykonana przez stolarza na zamówienie, 
niemniej znakiem szczególnym wnętrza są wykorzystane ikony światowego designu. 
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AUTor: AGNIeSZKA HAJDAS-oBAJTeK / FoTo: ToMASZ STeFUNKo

Krzesła w kuchni – Vitra eames DSr
Krzesła w jadalni – Midj Marilyn S-MT 
Sofa w salonie - Formanowa
Sofa czerwona - Ligne roset Ploum
Stolik kawowy - Poltrona Frau
Fotel czerwony – Bo Concept Imola
Fotel beżowy – Poltrona Frau, Archibald  
Lampy techniczne - Aquaform i Labra
Lampa stojąca w salonie - Foscarini Twiggy
Lampy wiszące w kuchni - Luceplan Hope
Dodatki - BoConcept, Interrior Park
Krzesło w sypialni - Magis Chair one

PRESTIŻOWE WNęTRZE
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