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Remonty Roku 2016 nagrodzone. Pierwsza
nagroda dla adaptacji strychu na Śląsku
Anna Malinowska 21 lutego 2017 | 16:58

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

1 Zarzuty korupcyjne dla

wiceprezesa JSW. Zarząd
nic nie wie, Ministerstwo
Energii milczy

2 Najstarsze zdjęcia Katowic
z lotu ptaka. Wykonali je
lotnicy Armii Błękitnej
[ARCHIWALNE
FOTOGRAFIE]

3 Główny inżynier kopalni
wyłudził odszkodowanie
i... został doradcą spółki
JSW

2 ZDJĘCIA

Nagrodzone poddasze w stylu skandynawskim (PIOTR MASTALERZ)

4 Najlepsze w 2016 roku
1

szkoły nauki jazdy na
Śląsku i w Zagłębiu
[RANKING]

W czasie tegorocznych
targów BUDMA w Poznaniu
rozstrzygnięto konkurs na
Remont Roku 2016. W
kategorii "Poddasze"
pierwszą nagrodę otrzymała
adaptacja strychu w
zabytkowej kamienicy w
centrum Gliwic.
Do konkursu zgłoszono ponad 700
remontów, z których wyłoniono po
jednym zwycięzcy w każdej kategorii.
Pierwszą nagrodę w kategorii
„Poddasze” otrzymała adaptacja strychu
zabytkowej kamienicy w centrum
Gliwic.
W miejscu niezagospodarowanej
wcześniej przestrzeni powstało 115metrowe mieszkanie przeznaczone dla
rodziny z dzieckiem. Na dolnej
kondygnacji znajdują się salon z
aneksem kuchennym, dwie sypialnie,
taras oraz łazienka z suchą sauną. Piętro
przeznaczono na biuro.
Inwestorami byli Bogna Skwarek oraz
Mariusz Ostapowicz, który był
jednocześnie wykonawcą inwestycji.
Projekt adaptacji przygotował Damian
Kałdonek z biura architektonicznego
PROjARCH.

Nagrodzone poddasze w

króla pączków z
5 Znamy
Katowic. Pomogli nam

popularni blogerzy i Top
Chef [WIDEO]

6 Kawałek smacznej Francji

w Zagłębiu. Magda Gessler
wymyśliła Francuską
Bajaderę [ZDJĘCIA]

REKLAMA

stylu skandynawskim
Remont został doceniony przede
wszystkim za efektowne i zgodne ze
sztuką konserwatorską wykorzystanie
trudnej przestrzeni w zabytkowej
kamienicy. Białe ściany oraz jasne meble
i podłoga w zestawieniu z elementami
drewnianej konstrukcji tworzą
przestronne, minimalistyczne wnętrze w
stylu skandynawskim. Mimo wąskiej
gamy kolorystycznej oraz zastosowania
chłodnych odcieni, wnętrze jest
przytulne i klimatyczne dzięki
wykorzystaniu naturalnych materiałów.
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INNE
Nieprzepisowe miejsca
parkingowe na
gliwickiej starówce
utrudniają życie
kierowcom
Szyk i elegancja na
Wilhelmsplatz. To
jeden z najstarszych
placów w Katowicach
[ARCHIWA]
Tauron chce zbudować
w Jaworznie 870metrowego Grzegorza

Śląska policja remontuje
siedzibę. "Pentagon" zmienia
barwy [INTERAKTYWNA
INFOGRAFIKA]

Kuchnia śląska dla hanysów i
goroli. Wejrzij, uworz i pojedz

Mieszkańcy bronią
swojej Szarloty. Chcą ją
wpisać na listę
zabytków
W Katowicach wciąż rośnie

Kolumna z
prezydentem
Andrzejem Dudą
szarżowała pod
Żywcem?

prastara puszcza. 40 minut na
rowerze z centrum

Znamy króla pączków z
Katowic. Pomogli nam
popularni blogerzy i
Top Chef [WIDEO]

ZOBACZ TAKŻE
Firma z Gliwic
nagrodzona za
najlepszy film
rekrutacyjny w Polsce
[WIDEO]
Zaprojektowali
dworzec PKP, teraz
zaprojektują centrum
przesiadkowe

WYBORCZA.PL POLECA

Janusz Gajos: Prawdziwy Polak,
czyli jaki? Taki, co bije w pysk
"nie-Polaka"?

Przygnębienie w
Gliwicach. "Czas aby
było nas mniej w
internecie"
"Sztuka kochania" Michaliny
Wisłockiej powstała przede
wszystkim dla kobiet
[ROZMOWA Z PROF.
IZDEBSKIM]

Więcej na ten temat:
gliwice

KOMENTARZE

Ustaw dla siebie nick

Dołącz do dyskusji

1

Skomentuj

Najnowsze Popularne

petronelladelacruz wczoraj
To ci nowina. Super artykuł. A ile oglądania!

Dla władzy studenci są dzisiaj
równie nieistotni jak wędkarze.
Nie oni będą zarzewiem zmian

Odpowiedz

REKLAMA

REKLAMA
Pogodomy se po
ślonsku- Lekcje
Śląskiego

Włodarze na półmetku
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