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Z500 to nowoczesna ,międzynarodowa 
firma architektoniczna specjalizująca 
się w projektowaniu domów. Projekty 
gotowe marki Z500 wyróżnia atrakcyjny 

design, praktyczne rozwiązania, profesjonalne 
wsparcie ekspertów oraz społeczność budujących. 
Zaprojektowane domy powstają z naciskiem na 
ekonomikę budowy, energooszczędność, estetykę i 
użyteczność w codziennym życiu.

Na początku zawsze jest idea...
Każdy pomysł przelewamy na  papier, tworząc 
magazyn inspiracji. W procesie kreatywnej 
burzy mózgów wybieramy najlepsze koncepcje, 
które stają się esencją wielu pomysłów. Kiedy 
zaplanujemy funkcję, modelujemy bryły 3D. 
Otrzymujemy wizję, której nadajemy charakter, 
dobierając materiały. W kolejnych etapach powstają 
fotorealistyczne wizualizacje i animacje HD.

Mimo, że kreatywność to nasza domena, główną 
inspiracją są dla nas potrzeby i oczekiwania 
ludzi. Śledzimy, badamy i jednocześnie kreujemy 
światowe trendy w tworzeniu dobrej architektury 
domów.

Dzięki temu masz gwarancję, że stale będziemy 
dostarczać Ci świeżych, sprawdzonych i 
funkcjonalnych pomysłów w wyjątkowym stylu 
Z500!

POZNAJMY 
SIĘ
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Dom dzięki prostej bryle jest tani 
w utrzymaniu. Dodatkowo na 
zmniejszenie kosztów wpływa pompa 
ciepła jako główne źródła ciepła. 
Duże nowoczesne horyzontalne okna 
zapewniają dobry dostęp światła 
dziennego.

ZX216
TO NOWOCZESNY, 
FUNKCJONALNY DOM O 
PROSTEJ BRYLE Z PIWNICĄ

Posiada dach płaski oraz stropy 
w konstrukcji żelbetowej dzięki 
czemu uzyskano większe 
rozpiętości pomiędzy ścianami 
nośnymi. 
Główne wejście do domu znajduje 
się po lewej stronie elewacji w 
podcieniu. Wejście prowadzi do 
sieni i następnie do holu który 
oddziela część nocną od części 
dziennej. Na parterze znajduje 
się przestronny salon wraz z 
kuchnią i miejscem na duży 
stół. Obok znajduje się gabinet 
oraz toaleta. Koło niej istnieje 
możliwość utworzenia również 
spiżarki. Do holu na parterze 
można również dostać się poprzez 

DUŻA 
PIWNICA
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część garażową która znajduje się na poziomie -1. Garaż 
jest przestronny dzięki czemu spokojnie zmieszczą się dwa 
samochody oraz miejsce do składowania. Oprócz niego jest 
również pomieszczenie gospodarcze z pompą ciepła. Pełne 
piętro w projekcie Zx216 pozwala na uniknięcie problemów 
związanych ze skosami. Znajdują się na nim 3 pokoje z 
wydzielonymi garderobami oraz pralnią i łazienką.

Zx216 to funkcjonalny dom o nowoczesnym charakterze 
przeznaczony dla rodziny 2+2 lub nawet 2+3. Znakomicie 
spisze się na wąskiej działce na przykład w miejskiej 
zabudowie, a jego wyjątkowy wygląd przykuje uwagę 
niejednego przechodnia.

DOM DLA 
RODZINY 2+2 LUB 
NAWET 2+3

PASUJE NA DZIAŁKĘ 18M SZEROKOŚCI
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Ekologicznie i 
energooszczędnie w 
2022 roku 
Osoby, które chcą 
wybudować dom 
stosunkowo tanio i szybko, 
będą wybierać obiekty o 
prostych bryłach.

W budownictwie wiele się zmienia jeśli chodzi o 
nowe technologie. Inteligentne urządzenia, które 
komunikują się ze sobą wkraczają w nowy etap. 
Sterowanie domem opiera się teraz na sztucznej 
inteligencji, która analizuje nasz tryb życia i 
dostosowuje się do nas. Co będzie jeszcze trendy w 
2022? Jakie cechy musi mieć dom przyszłości?

Z powodu pandemii spędzamy coraz więcej czasu 
w domu musimy więc mieć możliwość odpoczynku 
oraz zapewnienia sobie miejsca do pracy. 
Inwestorzy już dzisiaj wybierają domy, które są 
zapewniają ten komfort i wygodę użytkowania. 

TRENDY W 2022
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Domy musi być również ekonomiczny w utrzymaniu 
dlatego widać wyraźny trend w instalacjach 
obniżających zapotrzebowania domów na ciepło, 
stosuję się więc instalacje typu OZE takie jak pompa 
ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Wentylacja 
mechaniczna to już od dawna stosowany sposób 
na zmniejszenie strat ciepła, który zyskał dużą 
popularność. 

Architektura domu w 2022 powinna zapewniać jak 
najwięcej naturalnego światła w domy dzięki temu 
zużywamy mniej kosztownej energii elektrycznej. 
Duże okna to też dobre żródło ze słońca, która 
wpływa korzystanie na ogólny bilans energetyczny 
domu. Dzisiejsza technologia okien pozwala już 
uzyskać bardzo duże rozmiary przy bardzo małych 
stratach cieplnych wszystko dzięki uszczelkom i 
przekładkom termicznym. 

Domy w 2022 to będą domy z inteligentnymi 
systemami. Każdy z nas chciałby spędzać w domu 
na relaks i hobby zamiast na pracę domowe, 
sprzątanie i pracę ogrodowe. Z pomocą przychodzi 
nowoczesna technologia. Automatyczne 
odkurzacze wyręczają nas w codziennym 
odkurzaniu dużych powierzchni.  Systemy ochronne 
dbają o nasze bezpieczeństwo kiedy nas nie ma 
w domu i zapewniają komfort w codziennym 
użytkowaniu domu np. zdalnie otwierając bramę 
garażową dla kuriera lub rolety + oświetlenie, którą 
imitują obecność domowników. Dzięki systemom 
inteligentnym można ustawiać spersonalizowane 
scenariusze obecności domowników aby  
urządzenia i instalacje wiedziały jak się 
zachowywać w określonych sytuacjach. Wszystko 
odbywa się w łatwy sposób, za pomocą smartfonu.

NA KSZTAŁTOWANIE 
TRENDÓW 
ARCHITEKTONICZNYCH 
W 2022 ROKU DUŻY 
WPŁYW NA PANDEMIA 
I ZWIĄZANE Z NIĄ 
OBOSTRZENIA.
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We wnętrzach wszystko zmierza 
w kierunku ekologii. Materiały 
wewnętrze, które stosuje się to 
drewno i kamień. Duże firmy 
zaczynają stosować materiały, 
które dbają o środowisko 
naturalne i do produkcji 
wykorzystywane są naturalne 
surowce, które można potem 
poddać łatwemu recyclingowi. 

 Wnętrza powinny być jasne i 
ciepłe. Na poddaszu stosuje się 
duże okna dachowe lub okna 
kolankowe dostarczają one dużo 
światła, które jest niezbędne dla 
nas ludzi. Duże okna dachowe to 
idealny sposób na powiększenie 
przestrzeni w pokoju na 
poddaszu. 

WNĘTRZA
NA ROK
2022
Trendy wnętrzarskie 
na 2022 rok. Co będzie 
modne we wnętrzach w 
2022 roku?
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Inwestorzy zwrócili uwagę 
na alternatywne sposoby 
oświetlenie wnętrz za pomocą 
świetlików tunelowych. 
Umożliwia to doświetlenie 
pomieszczeń, gdzie nie 
ma możliwości zrobienia 
tradycyjnych okien. 
Do produkcji mebli firmy będą 
wykorzystywaćbambus, moda 
na niego znów powraca! Poza 
wytrzymałością i lekkością jest 
on również bardzo ekologiczny. 
Ratanowe krzesła czy fotele 
również dalej będą mile 
widziane. Zobaczymy wszystko 
to, co głęboko nawiązuje do 
natury. Przedmioty wykonane z 
lnu, drewna, sklejki czy juty będą 
zdecydowanie na topie.

Najmodniejszym stylem w 2022 
roku będzie najprawdopodobniej 
wspomniany już funkcjonalny 
minimalizm. Chcemy komfortu w 
meblach, dlatego coraz częściej 
wybieramy obłe, miękkie sofy 
i fotele, ale także inne meble 
o zaokrąglonych kształtach 
i krawędziach. Kolejnym 
bardzo widocznym trendem są 
kolory, które coraz częściej są 
spokojne, otulające, sprzyjające 
odpoczynkowi i nieprzyciągające 
wzroku. Stawiamy na kolory, 
które dobrze się kojarzą, bo 
chcemy by dom był naszą 
spokojną oazą.

Zamów projekt wnętrza wraz 
z projektem typowego domu
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Rok 2021 upłynął pod znakiem wzrostu cen 
materiałów budowlanych. Niektóre materiały 
np. płyty OSB zdrożały ponad 100%. Zdaniem 
ekspertów Stowarzyszenia Wykonawców 
Elewacji ceny materiałów budowlanych w 
2022 będą nadal rosły, bo już teraz zaczyna 
brakować surowców do ich produkcji, a 
terminy dostaw są cały czas przesuwane. Do 
problemów branży trzeba też dołożyć zmiany 
podatkowe, które wprowadzają niepokój w 
prowadzeniu firm.

Trudno dziś wyliczyć i oszacować koszty 
realizacji zleceń, żeby za kilka miesięcy nie 
trzeba było dokładać własnych pieniędzy. 
Na ogromne skoki cenowe wpływają inflacja, 
podwyżki cen prądu, gazu i paliwa, które 
bezpośrednio wpływają na ceny materiałów 
budowlanych.

 

KONIUNKTURA W 
BUDOWNICTWIE 2022

GUS publikuje
dane o koniunkturze
oto wyniki

GRAFIKA GUS



GAZETA 500    P. 11

W budownictwie ponad 60% firm ma problemy, 
których źródłem są płatności. Co dziesiąta firma 
budowlana skarży się, że faktury płacone przez 
kontrahentów po terminie. A co druga firma 
budowlana przyznaje, że nawet 25% jej kontrahentów 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie zapłaciło w ogóle 
za wykonaną usługę. Na koniec 2021 w bazie 
danych Krajowego Rejestru Długów widniało 47093 
dłużników z branży budowlanej, którzy mieli 1,54 mld 
zł zaległości.

Firmy budowlane od lat mają niską rentowność, 
czyli wykonawcy zarabiają mało w stosunku do 
skali prowadzonych prac. Podejmują kolejne 
zadania, żeby pokrywać swoje wcześniejsze 
zobowiązania i popadają w jeszcze większą pułapkę 
niewypłacalności z której trudno wyjść. Wystarczy, że 
na górze łańcucha zależności nastąpi zator i zaczyna 
się efekt domina, dopadając najpierw ostatnie, 
najsłabsze ogniwa.

Zdaniem analityków, rok 2022 może być dla 
budownictwa trudniejszy niż poprzedni. Trwająca 
pandemia, spowolnienie inwestycyjne, brak rąk 
do pracy, wzrost kosztów budowy, jak również 
brak surowców i podzespołów będą dla branży 
budowlanej prawdziwym bólem. Do tego dochodzi 
kolosalna podwyżka cen materiałów budowlanych i 
usługi oraz zmiany podatkowe. To może prowadzić 
do niewykonalności realizacji inwestycji po kosztach 
lub w terminach zgodnych podpisaną z wcześniej 
umową. Może to spowodować bankructwa firm 
wykonawczych. 

Często zadawane pytanie 
brzmi – czy każdy dom 
można dostosować do 
standardu pasywnego? 

GRAFIKA GUS
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KONIUNKTURA W 
BUDOWNICTWIE 2022

GUS publikuje
dane o koniunkturze
oto wyniki

Przewiduje się, że zdecydowanie 
wzrośnie cena m.in chemii 
budowlanej. Ma to związek z 
rosnącymi kosztami komponentów 
do produkcji. Podwyżki mogą sięgnąć 
nawet 30%. Z kolei ceny profilów 
do dociepleń wzrosły średnio o 
8-15%, choć można spotkać się z 
podwyżką nawet o 30%. Ostatnio 
mocno podrożała wełna mineralna. 
Obecnie za metr kwadratowy trzeba 
zapłacić 100% więcej w porównaniu 
do poprzedniego roku. 

Wiele firm postanowiło przeczekać 
ten szalony czas, obserwując i 
patrząc co się zdarzy. Przed końcem 
2021 r. ponad 50 tys. podmiotów 
w Małopolsce miało zawieszoną 
działalność. Luty i marzec 2022 
będzie dla nich testem. Jeśli uznają, 
że warunki do prowadzenia biznesu 
są akceptowalne wówczas wznowią 
działalność. Jeśli prognozy – 
pesymistyczne –ziszczą się wówczas 
zwiną interesy. Jedno jest pewne: 
żyjemy w trudnych i ciekawych 
czasach.

GRAFIKA GUS
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GRAFIKA GUS

W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
(NSA) kształtuje się na
poziomie minus 17,1 – niższym od notowanego przed 
miesiącem (minus 15,4).

Zdaniem ekspertów sytuacja na rynku 
mieszkaniowym ustabilizuje się, chociaż nadal będzie 
można prawdopodobnie obserwować wzrosty cen w 
okolicy 4-8 proc. 

Z analiz Polskich Składów Budowlanych wynika, że 
od początku 2021 r. ceny drewna wzrosły o 90 proc., 
miedzi i stali – o ponad 100 proc., farb i lakierów – o 
ponad 30 proc., polimerów – ponad 60 proc. 

Dla osób planujących remont mieszkania lub budowę 
domu nie ma niestety dobrych wiadomości. Polski 
Związek Pracodawców Budownictwa szacuje, że ceny 
materiałów budowlanych w 2022 r. utrzymają się na 
poziomie wyższym niż przed wybuchem pandemii 
koronawirusa. 

Główny powód to zaburzenia w łańcuchu dostaw – nie 
dość, że popyt na materiały budowlane jest większy, 
to podaż jest niższa. To z kolei wpływa na nakręcanie 
się cen. Ceny materiałów budowlanych we wszystkich 
grupach wzrosły średnio o 24 proc.
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Tytułowe pytanie, choć z początku skojarzyć się 
może z chwytliwą nazwą telewizyjnego show, w 
którym uczestnicy dobierają się w pary i randkują 
w ciemno, tym razem użyjemy w nieco innym 
kontekście, a wszelkie skojarzenia potraktujemy z 
przymrużeniem oka. Na poważnie przyjrzymy się 
dziś technologii, która się zainteresowaliśmy. 

W Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno, a 
dzięki swojej funkcjonalności i potrzebom jakie 
spełnia, zyskuje coraz większą popularność.
Co to za rozwiązanie i kiedy może okazać się 
strzałem w dziesiątkę? Na te pytania postaramy się 
odpowiedzieć w dzisiejszym Wywiadzie miesiąca. 
Zaprosiliśmy do niego Oskara Góreckiego - szefa 
sprzedaży w firmie Bramy Teleskopowe Polska z 
siedzibą w Toruniu .

Wywiad miesiąca 
Gazety 500

BRAMA TELESKOPOWA 
– HOT OR NOT?

BRAMA TELESKOPOWA TO NOWOCZESNA 
FORMA ZABEZPIECZENIA WJAZDU NA 
POSESJĘ. TO PRZEDE WSZYSTKIM PRAWDZIWY 
GENERATOR MIEJSCA I OPTYMALNEGO 
WYKORZYSTANIA MAŁEJ, CIASNEJ PRZESTRZENI. 
ZE WZGLĘDU NA CENY DZIAŁEK – DOMY BUDUJE 
SIĘ NA MNIEJSZEJ POWIERZCHNI, DLATEGO 
TRZEBA NIĄ RACJONALNIE GOSPODAROWAĆ.

WYWIAD Z OSKAREM GÓRECKIM 
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BRAMA TELESKOPOWA 
– HOT OR NOT?

Czym jest Brama Teleskopowa? Proszę w kilku 
zdaniach opowiedzieć nam o tym produkcie.
Brama Teleskopowa to nowoczesna forma 
zabezpieczenia wjazdu na posesję. Dzięki niespotykanej 
dotąd konstrukcji i metodzie z jaką otwiera się i 
zamyka - dla niektórych użytkowników okazać się 
może doskonałym, a niekiedy jedynym sensownym 
rozwiązaniem. 
A coś więcej?
Może łatwiej będzie jak opiszę jej zastosowanie.
Najprościej mówiąc brama teleskopowa to rodzaj 
bariery - ogrodzenia, którego elementy są tak 
skonstruowane, aby mogły się swobodnie wysuwać lub 
składać. 
Tak jak antena w samochodzie?
Dokładnie tak, podobnie buduje się też inne urządzenia 
np.: drabiny, wędki, wysięgniki. Podstawowym celem 
jest, aby w określonych sytuacjach użytkowania można 
było zmniejszyć rozmiar urządzenia do minimum.
Zatem co sprawia, że Brama Teleskopowa zasługuje 
na miano bycia HOT? 
To przede wszystkim prawdziwy generator miejsca i 
optymalnego wykorzystania małej, ciasnej przestrzeni. 
Ze względu na ceny działek – domy buduje się na 
mniejszej powierzchni, dlatego trzeba nią racjonalnie 
gospodarować. Dodatkowo wiele uliczek dojazdowych 
jest po prostu zbyt wąska, a nasze samochody są coraz 
większe.

Brama teleskopowa doskonale sprawdza się w sytuacji, 
gdzie nie mamy zbyt wiele miejsca przed domem, także 
w tzw. szeregówkach czy domach dwulokalowych,  
gdy ulokowani po bokach sąsiedzi zostawiają nam 
na froncie działki zaledwie kilka metrów dostępnej 
długości. Pojawia się wtedy wyzwanie: jak 
zagospodarować taką małą przestrzeń? 
Wyjściem z sytuacji, które właściwie może rozwiązać 
ten problem, jest całkowita rezygnacja z ogrodzenia. 
Wiele posesji w Ameryce ich nie ma i da się bez nich 
funkcjonować. Jednak w Europie większość z nas 
ceni sobie prywatność i jeśli mamy taką możliwość, 
lubimy się odgradzać. Znamy i korzystamy od lat 
ze standardowych rozwiązań. Na rynku w Polsce 
nie brakuje dziś ofert umożliwiających zakup bram 
wszelkiej maści. Zarówno przesuwnych, które otwierają 
się w linii prostej wzdłuż ogrodzenia, jak i tych 
skrzydłowych, które podzielone na pół, rozwierają się 
niczym wrota do wewnątrz lub na zewnątrz posesji. 
Dostępne są różne rozmiary i bogaty wybór stylistyki. 
Czasami występują jednak miejsca, a takimi są 
chociażby domy w zwartej linii szeregowej i bliźniaczej, 
które nie pozwalają na zastosowanie zwykłych 
rozwiązań. Dlaczego? Ponieważ najzwyczajniej w 
świecie może nie starczyć na nie miejsca. To właśnie w 
takiej sytuacji powinniśmy zdecydować się na Bramę 
Teleskopową. 
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ZAKUP TAKIEJ BRAMY WIĄŻE 
SIĘ Z PEWNĄ INWESTYCJĄ, 
DLATEGO PRZED PODJĘCIEM 
DECYZJI WARTO MIEĆ WIEDZĘ 
NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ. 

No to jak działa taka brama? 
Mechanizm Bramy Teleskopowej działa w podobny 
sposób co zwykła brama przesuwna, ale podstawową 
cechą, która wyróżnia tę pierwszą i raz na zawsze 
rozwiązuje kłopot z brakiem miejsca, jest system 
otwierania się na zakładkę. Konstrukcję bramy 
stanowią zazwyczaj dwie lub trzy części, dopasowane 
do szerokości światła wjazdu, które otwierają się 
nachodząc na siebie jedna na drugą. Dzięki takiemu 
sprytnemu mechanizmowi, Brama Teleskopowa do 
tego, aby w pełni otworzyć wjazd do posesji, zajmuje 
o wiele mniej miejsca niż wszystkie inne znane do tej 
pory systemy. 
 
Brama Teleskopowa występuje w wersji samonośnej 
oraz szynowej. Samonośna wykorzystuje do działania 
przeciwwagę i zarezerwowana jest raczej do krótszych 
długości wjazdu. Z kolei szynowa opiera się na wózkach 
kołowych przesuwających bramę po specjalnie 
skonstruowanych do tego szynach. Model szynowy 
stosuje się przy dłuższych, a co za tym idzie - cięższych 
konstrukcjach.
Czyli brama 7-8 metrowa będzie musiała być już na 
szynie?
Tak, do 6 metrów może być samonośna. 
Co warto wiedzieć przed zakupem?
Zakup takiej bramy wiąże się z pewną inwestycją, 
dlatego przed podjęciem decyzji warto mieć wiedzę na 
co zwrócić szczególną uwagę. 
Po pierwsze, jeśli nie borykasz się z problemem braku 
miejsca lub nie traktujesz ogrodzenia jako elementu 
stylistycznego do stworzenia własnej wizji ogrodu, to 
najprawdopodobniej Brama Teleskopowa nie jest dla 

Ciebie i powinieneś wybrać tańsze rozwiązanie. 
Brama Teleskopowa, żeby mogła spełniać swoje 
podstawowe zadania i zachować trwałość na lata, 
potrzebuje odpowiedniej jakości materiałów, żeby ją 
wyprodukować, przez co kosztuje trochę więcej od 
standardowych bram. 
Jeśli planujesz swój budżet na zakup Bramy 
Teleskopowej, to bądź gotowy na wydatek rzędu 
kilkunastu tysięcy złotych. Cena ta może wzrosnąć 
w zależności od rozmiarów konstrukcji. Taka kwota 
kompleksowo pozwoli Ci na zamówienie dobrej 
jakości bramy, na średnią szerokość wjazdu z 
wbudowanym napędem automatycznym, transportem 
we wskazane miejsce i montażem wykonanym przez 
wyspecjalizowanych fachowców. 
Jeśli któryś z naszych klientów myśli o zamontowaniu 
takiej bramy samodzielnie, zwykle to odradzamy, bo 
nie jest to łatwe. Technologia, na której opiera się 
Brama Teleskopowa wymaga doświadczenia, wiedzy 
technicznej i najbezpieczniej jest skorzystać z usług 
fachowców, którzy zajmują się tym na co dzień. 
Istotne jest też z czego wykonana będzie Twoja brama. 
W tym przypadku powinno się stosować wyłącznie 
dobre jakościowo materiały - stal i aluminium. Jeśli 
inwestycja ma posłużyć na lata, to konstrukcja bramy 
powinna być dodatkowo ocynkowana i pomalowana 
proszkowo. Uchroni to użytkownika przed niepożądaną 
korozją, co w naszym klimacie jest istotne. Należy 
także zwrócić uwagę, jaki napęd do bramy proponuje 
wykonawca. Najbezpieczniej korzystać ze znanych i 
sprawdzonych producentów.
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Czyli od kogo kupować taką bramę?
Co do zasady najlepiej  zdecydować się na zakup 
w takiej firmie, która kompleksowo obsłuży Twoją 
inwestycję od początku do końca, począwszy od 
wykonania bramy po jej montaż. Należy sprawdzić 
też, czy dana firma udziela gwarancji i jaki będzie 
czas naprawy – jeśli brama się zatnie.
Polecam także sprzedawców, którzy są  w stanie 
dopasować stylistykę i rozmiary takiej bramy 
do potrzeb klienta wynikających z położenia 
posesji. Profesjonalna firma to taka, która wykona 
bramę zgodnie z Twoimi wytycznymi. Najlepiej 
wystrzegać się w tym przypadku gotowych 
konstrukcji, które po zakupie mogą okazać się 
kompletnie niedopasowane do oczekiwań i 
wymiarów działki. 

No dobrze, ale czy taka brama nie może być 
stosowana w innych przypadkach?
Nie tylko brak miejsca na wjeździe do posesji 
zalicza się do argumentów przemawiających 
za kupnem Bramy Teleskopowej. Takie 
bramy  wyglądają nowocześnie – są po prostu 
ciekawe i okazuje się, że szukając nowinek 
dla wymagających klientów, architekci zieleni 
zaczęli wykorzystywać takie bramy nie tylko do 
wjazdów, ale także w architekturze ogrodowej. 
Niestandardowy i nowoczesny wygląd to także jej  
atut.

PRZYKŁADOWE BRAMY TELESKOPOWE

Podsumujmy: 
Dowiedzieliśmy się już nieco więcej na temat nowości, 
która pojawiła się na naszym rynku. Bramy Teleskopowe 
to coś, czego jeszcze nie było, dlatego właśnie w naszej 
GAZECIE 500 pokazujemy sposoby na rozwiązanie 
problemów wąskich wjazdów, małych działek i 
niedopasowanych do wielkości obecnych aut uliczek 
osiedlowych.
Innowacja jaką ten produkt niesie ze sobą sprawia, że 
wiele osób, które do tej pory borykały się z problemem 
braku miejsca na wjeździe do posesji, może już spać 
spokojnie. Mieć ogrodzoną, zamkniętą przestrzeń i 
jednocześnie miejsce do zaparkowania. 
Dokładnie, ale muszę też podkreślić, że taka brama 
to ciekawy element stylistyczny, który odpowiednio 
dopasowany, upiększy i unowocześni przestrzeń dookoła 
domu.
Wróćmy zatem na koniec do naszego tytułowego 
pytania. Brama Teleskopowa jest HOT or NOT? 
Cóż, jestem przedstawicielem producenta i wykonawcy, 
dlatego dla mnie jest HOT, ale jednogłośny werdykt w tym 
jak i w wielu innych przypadkach pozostaje dla każdego z 
nas indywidualnym wyborem. Zależy już tylko i wyłącznie 
od własnych potrzeb. Jedno jest pewne, w niektórych 
przypadkach taka brama stanowi jedyną estetyczną 
możliwość zabezpieczenia swojej posesji. 
Dziękujemy za wywiad.


