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Jak przygotować dom lub mieszkanie do remontu

Upragniony remont w mieszkaniu to oprócz radości z nowej aranżacji
wnętrza przeważnie spore problemy w jego trakcie oraz po jego
ukończeniu. W takim momencie bardzo często okazuje się, że pewne
elementy naszego mieszkania są uszkodzone, a sprzątnięcie go jest
zadaniem nie do wykonania. Wiele osób zapomina, że odpowiednie
przygotowanie mieszkania do remontu ułatwia go, a także zabezpiecza i
pomaga w szybszym przywróceniu mieszkania do używalności. W tym
tekście przedstawiamy przydatne i skuteczne porady o tym, jak
przygotować mieszkanie do remontu.

wszystkie akcesoria i elementy jakie możemy wynieść. Dzięki temu
takiej nie będziemy prowadzili żadnych działań remontowych oraz
będzie się nam znacznie łatwiej poruszało po strefie, w której będziemy
będziemy starali się utrzymywać w nim pełną czystość. W strefie
czystości możemy przechowywać wszystkie elementy z remontowanej przeprowadzali remont, a usunięte rzeczy nie uszkodzą się i powrócą do
remontowanej części mieszkania gdy będzie już ona gotowa
części mieszkania, aby nie uległy one zniszczeniu. Miejsce takie
powinniśmy poprzedzić śluzą, w której będziemy przebierali ubrania lub i bezpieczna.
czyścili te, w których będziemy wchodzili dalej. Działając w ten sposób
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będzie nam dużo łatwiej opanować remont oraz zadbać o czystość w
______________
całym mieszkaniu.

Zadbaj o zaopatrzenie przed rozpoczęciem remontu
Pierwszym elementem, o jakim powinniśmy pomyśleć przed
rozpoczęciem remontu, jest kompletne zaopatrzenie się. Powinniśmy
zatem skompletować cały potrzebny sprzęt oraz środki czystości do
przeprowadzenia remontu, a także materiały i wszystkie inne akcesoria,
które będą nam potrzebne w tym czasie. Zapobiegnie to nerwowemu ich
poszukiwaniu oraz wielu wizytom w sklepach podczas remontu, które
będą bardzo niekomfortowe i z pewnością wydłużają jego czas.
Wszystkie rzeczy, których będziemy używali podczas remontów,
powinniśmy przechowywać w jednym miejscu, co pomaga w
utrzymaniu porządku. Bardzo dobrym sposobem na kompletne
zaopatrzenie się jest zrobienie zakupów chociażby w punktach, które się
tutaj reklamują. W ten sposób zaoszczędzimy sporo czasu i będziemy
mogli wybrać dokładnie takie akcesoria i materiały, jakie będą najlepsze.

Pomyśl o apteczce i środkach bezpieczeństwa
Przygotowując się do remontu jedną z ostatnich rzeczy o jakiej myślimy,
jest przygotowanie apteczki oraz środków bezpieczeństwa. Przeważnie
zaaferowani wykonaniem zmian w mieszkaniu nie zwracamy uwagi na
takie elementy. Jest to bardzo poważny błąd, który może spowodować
wiele groźnych sytuacji dla nas i osób biorących udział w remoncie.
Przede wszystkim przed rozpoczęciem remontu powinniśmy zaopatrzyć
się w kompletną apteczkę, którą możemy kupić w aptece. Znajdą się w
niej wszystkie drobne akcesoria takie jak bandaże, plastry czy woda
utleniona. Dbając o bezpieczeństwo podczas remontu, powinniśmy
również przygotować spory zapas wody, który będzie służył zarówno do
picia dbając abyśmy się nie odwodnili jak i również szybkiego
przemycia rany czy oczu w razie zaprószenia. Na rozpoczynający się
remont musimy zakupić również odpowiednią ilość rękawic roboczych,
a także zadbać o odpowiednie buty i okulary.

Wydziel strefę czystą
Bardzo ważną czynnością, o której zapomina wiele osób podczas
przygotowywania się do remontu, jest wydzielenie czystej strefy. Jest to
miejsce w domu, które będzie wolne od zanieczyszczeń oraz od
remontu. Będziemy w nim przebierać się, przychodząc do
remontowanego mieszkania lub mieszkać w trakcie remontu. W strefie

Uprzątnij dom i przygotuj dom do remontu
Gdy wykonaliśmy wszystkie powyższe czynności i jesteśmy
przygotowani do rozpoczęcia remontu, pierwszym krokiem jest
uprzątnięcie domu i przygotowanie go do sporej rewolucji. Pomoże to
przeprowadzić remont znacznie sprawniej oraz czyściej. Przede
wszystkim powinniśmy usunąć z remontowanej części mieszkania

_____________
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Redakcja ŚDD DOM i MIESZKANIE
zastrzega sobie prawo decyzji do druku
materiałów nadesłanych, dokonywania skrótów
i adjustacji tekstów.
Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Wzory reklam wykonane przez WR PIORITA
pozostają jej własnością.
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Hurtownia materiałów
budowlanych i hutniczych
Beton towarowy
z pompy lub bez

KERAM

OGRZEJEMY TWÓJ DOM
BRYKIET RUF

DREWNO
ROZPAŁKOWE

DREWNO
KOMINKOWE GRUBE

PELET

W KAŻDĄ SOBOTĘ PRACUJEMY
Pn-pt 7:00 - 17:00
Tel. 61 28 36 520, 28 36 427 e-mail: handel@el-bud.net.pl Sob 7:00 - 13:00

63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 9

www.el-bud.net.pl
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Śrem, ul. Gostyńska 51.

PŁYTA
GRZEWCZA

8,6
kW

EWA MAX
wym. 33x46 x90 cm,
górna płyta grzewcza
z fajerką, przeszklenie
w drzwiczkach

PODPAŁKA
PSB, 32 KOSTKI
- 1,99 zł/opak. (0,06 zł/szt.)

10,7

10,7

8,6

kW

kW

kW

BARBARA
wym.46,5x39x80 cm

BEATA
wym. 46,5
wym.46,5x39x97
cm

ELIZA
wym.40x46x90 cm,
kolor beżowy

ICZY

ZN
DUŻY WYBÓR
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Wszystkie drobne akcesoria i elementy warto przechowywać razem w jednym miejscu np.
kartonie lub włożyć do dużej szafy, aby nie przeszkadzały przy poruszaniu się w drugiej części
domu. Jeśli remont będzie przeprowadzony na dużą skalę, możemy zapakować wszystkie
akcesoria oraz przenieść je np. do garażu lub znajomych. Przy dużej ilości rzeczy, które
musimy usunąć z remontowanej części mieszkania, możemy również wynająć magazyn. Samą
część mieszkania, którą będziemy remontowali, powinniśmy również uprzątnąć. Choć wydaje
się to mało logiczne, na każdym etapie remontu powinniśmy w jak największym stopniu dbać
o czystość remontowanej części mieszkania, gdyż szczególnie na dalszym etapie pracy będzie
wpływało to na komfort oraz bezpieczeństwo nowych elementów montowanych
w mieszkaniu, które mogłyby się np. pobrudzić.
Zabezpiecz powierzchnie i elementy w remontowanym mieszkaniu
Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem remontu jest zabezpieczenie powierzchni i elementów
w remontowanej części mieszkalnej, których nie mogliśmy usunąć ani przenieść w inne
miejsce. Często są to bardzo duże meble, które możemy jedynie odrobinę przesunąć lub części
budynku takie jak kominki, wyspy kuchenne czy parapety i blaty. W takiej sytuacji musimy
zabezpieczyć je najdokładniej jak tylko się da zarówno przed zabrudzeniami jak i
uszkodzeniami mechanicznymi. Remont jest bardzo niebezpiecznym wydarzeniem dla takich
elementów i powinniśmy zadbać o nie w szczególny sposób.Przede wszystkim powinniśmy
obłożyć je pierwszą warstwą zabezpieczającą przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Może być to gruby
koc lub folia bąbelkowa. Jeśli posiadamy wiele tego
typu materiałów, powinniśmy jak najlepiej
zabezpieczyć nimi wszystkie elementy, które muszą
pozostać w remontowanej części mieszkania.
Kolejną warstwą jaką należy nałożyć na takie
elementy jest warstwa folii, która będzie
zabezpieczała wszystkie rzeczy przed pyłem, kurzem
i zabrudzeniami. Bardzo często drobny piasek czy pył
mogą porysować i nieodwracalnie uszkodzić
powierzchnię mebli. Będą one wyglądały następnie
nieestetycznie, o czym warto pamiętać podczas
zabezpieczania elementów, jakie pozostają w miejscu
remontu. Wszystkie folie należy dokładnie połączyć
taśmą, aby nie przedostawał się pod nie kurz i brud.
Dobrym rozwiązaniem jest nałożenie dwóch lub
trzech warstw folii, które będą stanowiły dobre
zabezpieczenie.Przydatną
podpowiedzią jest
również używanie styropianu, jaki posiadamy w
domu do zabezpieczenia elementów, które muszą
pozostać w części, gdzie będziemy prowadzili
remont. Z pewnością każdy z nas posiada wiele części
styropianu, które zabezpieczały nowe sprzęty agd/rtv.
Wraz z nimi znajdziemy również wiele worków
foliowych czy pudełek, które warto wykorzystać
podczas remontu.
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USŁUGI MINIKOPARKĄ
Transport wywrotka do 5T

Roboty ziemne:
Wykopy pod media
(wodę, gaz prąd, telefon)
Wykopy pod fundamenty
budynków i ogrodzeń

Wykopy pod kanalizację,
odwodnienia, drenaże
Równanie terenu
(niwelacja)

tel. 603 470 257

GREKOP
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Ogród może cieszyć
rośliny dobrze rosnące na danym rodzaju gleby, w nasłonecznieniu, stronie świata. Architekt
ogrodu, architekt krajobrazu czy też ogrodnik zaproponują kolorystykę dominującą bylin, rośliny
liściaste czy też iglaki.
Wykorzystają atuty ukształtowania terenu. Inne walory ma teren płaski inne pagórkowaty. Każdy
ma swoje plusy.
Wiosna i jesień to dobre pory na prace w ogrodzie. Ze względu na zwiększoną ilość opadów
atmosferycznych i brak upałów rośliny lepiej znoszą adaptację i przesadzanie.
Starsze ogrody też wymagają pielęgnacji, zmian, przesadzeń. Jeśli dotychczasowy wygląd nam nie
odpowiada, nowa aranżacja ogrodu poprawi nam nastrój.
Nowe otoczenie domu może sprawić, że nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna, będzie cieszyć
nasze oko i przechodniów.
____

Budowa domu to duże
przedsięwzięcie; zaangażowanie
pieniędzy i czasu. Własna
nieruchomość cieszy. Warto zadbać
także o otoczenie domu. Własny
piękny ogród, widok z okna, który
wywołuje uśmiech to dopełnienie
inwestycji, gwarancja przyjemnego
przebywania we własnym lokum.
Zaprojektowanie ogrodu to nie
mniej pracy niż stworzenie projektu
domu. Warto posiłkować się
umiejętnościami specjalistów.
Architekt ogrodu narysuje projekt,
uzgodni z nami szczegóły, stworzy
strefy i dla nas, naszych przyjaciół i
dla naszych dzieci. Zaproponuje

______________________
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Jesienne porządki w szafie...
Wraz z pierwszymi chłodniejszymi dniami zaczynamy się rozglądać za
ulubionym swetrem i wyciągamy na wierzch długie spodnie. Przegląd szafy
może być przyjemnym rytuałem towarzyszącym zmianie pór roku. Pożegnaj
zwiewne letnie sukienki i przypomnij sobie o swoich ulubionych ciepłych
ubraniach.
Niech to będzie przyjemność
Przegląd rzeczy w szafie potraktuj jako coś, co robisz dla siebie i swojego
komfortu. Możesz przygotować coś do picia i włączyć ulubioną playlistę.
Zadbaj o to, żeby mieć czas i nie musieć się spieszyć.

Zrób miejsce
Czy nie zapodział się gdzieś t-shirt, z którym powinnaś się już pożegnać? Mała
plamka albo dziurka uszły twojej uwadze, ale to dobry moment, żeby je wychwycić.
Jeśli poczujesz sentyment do jakiejś rzeczy możesz rozważyć zostawienie jej jako
ubrania roboczego, ale uwaga – zastanów się czy na pewno będziesz z niego
korzystać.
Typowo letnie rzeczy wkładamy na dno szafy lub pakujemy do pudeł. Wszystko co
chowasz powinno być czyste, aby po wyjęciu wczesną wiosną mogło trafić prosto do
szafy.

Jesienne ubrania
Wszystkie jesienne rzeczy ułóż
przed sobą – na łóżku lub
podłodze. Pogrupuj je w zestawy,
dzięki temu zobaczysz z czego nie
będziesz korzystać (bo np. do
niczego nie pasuje) albo co trzeba
dokupić. Jeśli „nie czujesz”
jakiegoś ubrania – pożegnaj się
z nim.
Zaplanowanie przestrzeni
Pomyśl gdzie odruchowo sięgasz
po bieliznę, a gdzie po t-shirt.
Twoja szafa ma być wygodna i nie
powinna wymagać skupienia,
żeby coś w niej znaleźć w
chłodny, ciemny, jesienny
poranek.
Ułożenie rzeczy
Ubrania poukładaj tak, aby można
było z nich od razu skorzystać.
Grubsze spodnie i spódnice
najlepiej rozwiesić lub luźno
złożyć. Swetrów nie wieszaj na
wieszakach, ponieważ mogą się
rozciągnąć.
Ciesz się swoją nową, jesienną
szafą każdego dnia.

_______
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KMP
instal - projekt

projektowanie i wykonawstwo
instalacje gazowe
pompy ciepła

Mateusz Kozak

rekuperacja
przyłącza wodno-kanalizacyjne
badanie kamerą termowizyjną

Masz pytania? Zadzwoń!

507 452 218

www.kmpinstalprojekt.pl
e-mail: mateuszkozak@kmpinstalprojekt.pl

DORADZTWO WYKONAWSTWO PROJEKTOWANIE
Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: wod-kan, c.o., gaz
Drenaż budynków, przydomowe oczyszczalnie
Instalacje sprężonego powietrza
Odnawialne źródła energii
Badania kamerą termowizyjną
Mechaniczne oczyszczanie kanalizacji
BŁAŻEJ MARCINIAK

603 657 740
DOM
MIESZKANIE

MAREK MARCINIAK

606 999 652

na www.gazetydarmowe.pl DARMOWE DODATKI
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Nie popełniać błędów przy budowie
Chcąc nie popełniać błędów podczas prac budowlanych, trzeba się do tego dobrze
przygotować. Innym sposobem, dość popularnym zresztą, jest zaangażowanie fachowców
do wykonania prac, które mogą przewyższać możliwości człowieka nie związanego
zawodowo z budownictwem. Zaangażowana do prac firma budowlana zatrudnia
najwyższej klasy specjalistów w każdej z dziedzin, która ma zastosowanie na przykład w
okresie kiedy są prowadzone prace wykończeniowe.
Planując rozpoczęcie prac związanych z odnowieniem już istniejącego stanu lokalowego
warto zatrudnić firmę z zewnątrz.
Powinniśmy pamiętać, że nie wszystko trzeba robić własnymi rękami.
Oznacza to, że dobra firma może zaoszczędzić nam czasu pieniędzy.
Jeśli chcemy wszystko wykonywać samodzielnie, musimy być
przygotowani na wiele prób. Umiejętności trzeba utrwalać. Niestety nie
jesteśmy robotami. Dlatego też remont mieszkania przebiegnie o wiele
szybciej, jeśli zatrudnimy prawdziwych fachowców. W atmosferze
fachowości panowie murarze, tynkarze i fachowcy od tynków
gipsowych wykonują prace, których nie powstydziłby się żaden
praktyk.
________

________
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AK Klimatyzacje poleca, projektuje,
sprzedaje i montuje pompy ciepła
Panasonic.

Sprawdź nasze promocje na
www.ak-klimatyzacje.pl

szukaj
nas na

Tel. 535 380 806, biuro@ak-klimatyzacje.pl

Zadbaj o przyszłość już teraz. Zdrowa, ekologiczna oraz wydajna.
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