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Cztery 
ściany 
to za 
mało!
Samo mieSzkanie to nie 
wszystko - dziś klientom nie 
wystarczają cztery ściany 
i sufit. oczekują zagospo-
darowanego, estetycznego 
otoczenia, małej infrastruk-
tury, dobrych dróg dojazdo-
wych i wielu innych rzeczy. 
deweloperzy muszą się więc 
starać, by zaspokoić coraz 
większe wymagania. 
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Przedsiębiorstwo jest 
dziełem asp. poż. Marii 
Rzepińskiej. Początko-

wo MAWI był to nieduży ser-
wis sprzętu gaśniczego. Póź-
niej firma rozpoczęła sprzedaż 
sprzętu i wyposażenia gaśni-
czego, następnie wprowadziła 
do oferty artykuły BHP. 
- Kolejnym ważnym krokiem 
było stworzenie własnego 
warsztatu, który mogliśmy 
unowocześnić i wyposażyć, co 
wiązało się z podwyższeniem 
jakości oferowanych przez nas 
usług i poprawę warunków 
pracy – wyjaśnia  Maria Rzepińska, 
właścicielka firmy. - Posiadając wła-
sny lokal mamy możliwość prowa-
dzenia specjalistycznych szkoleń. 
Przez kolejne lata działalności firma 
rozwinęła się. Rynek przez lata ule-
gał wielu zmianom, w myśl których 
firma dostosowywała się, spełniając 

rosnące z czasem potrzeby i oczeki-
wania  klientów. W trakcie zmienia-
jących się wielokrotnie przepisów 
p.poż. właścicielka i pracownicy 
musieli wyjść naprzeciw temu pro-
blemowi i służyć szeroko pojętym 
doradztwem i dostosowaniem usług 
do nowych wymagań.
Obecnie MAWI jest jedną z najwięk-

szych firm w branży p.poż i BHP na 
rynku, zapracowała sobie na zaufanie 
klientów. 
- Do sukcesu nie ma żadnej windy, 
trzeba iść po schodach – podsumo-
wuje Maria Rzepińska. - Wymienia-
jąc w kilku słowach, co składa się 
na poszczególne ich stopnie, byłyby 
to na pewno: rzetelność, solidność, 

uczciwość, stabilność 
cen, zaufani pracownicy, 
profesjonalne doradztwo 
i wszystko to, co gwarantuje 
zadowolenie klientów. A je-
śli klient jest zadowolony 
z naszych usług to później 
będzie do nas wracał. Ni-
ska cena nie jest jedynym 
wyznacznikiem sukcesu – 
często ważniejsza jest jakość 
świadczonych usług, wiedza 
pracowników, fachowość. 
To wszystko też ma swoja 
wartość. Dlatego wielu 
klientów woli zapłacić nieco 

więcej, ale nie mieć później problemu 
np. z serwisem. My przez te lata wy-
pracowaliśmy sobie znakomite kon-
takty z producentami sprzętu, dlatego 
teraz możemy zaoferować zarówno 
konkurencyjne ceny, najwyższą ja-
kość i pełen zakres serwisowania 
przez całą dobę oraz doradztwa.

Kompleksowa obsługa 
w zakresie BHP i p.poż. 
kompleksowa ob-
sługa, doradztwo 
w zakresie zabez-
pieczenia i profi-
laktyki p.poż. i bhp 
oraz szeroki wybór 
profesjonalnego 
sprzętu oferuje 
działająca już od 25 
lat firma p.p.h.u. 
mawi mieszcząca 
się w redzie. 

P.P.H.U. MAWI
Reda, ul. Cechowa la
Warsztat: Reda, ul. Rzeczna 2a
tel. 58 678-50-36
tel./fax 58 678-50-44
tel. kom. O 501-077-234
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Cztery ściany to za mało!
samo mieszkanie to nie wszystko - dziś klientom nie wystarczają cztery ściany i sufit. oczekują 
zagospodarowanego, estetycznego otoczenia, małej infrastruktury, dobrych dróg dojazdowych 
i wielu innych rzeczy. deweloperzy muszą się więc starać, by zaspokoić coraz większe wymagania. 

Skończyły się czasy, gdy 
każde mieszkanie było 
niemal natychmiast 

sprzedawane. Klienci, mając 
duży wybór, stali się bar-
dziej wymagający. Oczekują 
zapewnienia dodatkowego 
bezpieczeństwa, wspólnych 
terenów i miejsc rozryw-
kowych i sportowych (np. 
siłownia, ogród, plac zabaw, 
itp.), kupując mieszkanie 
sprawdzają, co znajduje się 
w pobliżu, czy blisko są skle-
py, dogodny dojazd, dobre 
drogi, przedszkola, szkoły, 
itd. 
Jak zatem deweloperzy za-
spokajają te potrzeby klien-
tów? Czy projektując i budu-
jąc kolejne osiedla biorą pod 
uwagę te dodatkowe elemen-
ty, które dla kupujących stały 
się bardzo istotne?

JUStyNa GlazaR
Kierownik Centrum Promocji
Grupa Inwestycyjna Hossa SA:

- Poszukiwanie mieszkania często zaczyna się od wyboru odpo-
wiedniej lokalizacji, z której droga dotarcia do centrum miasta 
nie jest dłuższa niż 15 minut. Istotnym czynnikiem jest rozwinięta 
infrastruktura drogowa i zapewniona komunikacja miejska. W naj-
bliższym otoczeniu powinny funkcjonować podstawowe sklepy 
i usługi, placówki edukacyjne i gabinety lekarskie.
Nowoczesne osiedla przyszłości to przemyślana przestrzeń miej-
ska z wydzielonymi strefami na mieszkalną i publiczną, z miejskimi 
skwerami z handlem i usługami oraz terenami do rekreacji. Do-
brym przykładem przestrzeni o miejskim charakterze jest realizo-
wane przez Hossę osiedle Wiczlino - Ogród z kameralną zabudo-
wą, nowoczesną architekturą i praktyczną pierzeją usług, zadbaną 
zielenią oraz zewnętrznymi miejscami parkingowymi. Wszystkie 
budynki dysponują podziemną halą garażową połączoną z pozo-
stałymi kondygnacjami cichobieżną windą.

JUlia ŁaSzkieWicz, 
członek zarządu 
EKOLAN S.A.:

- Już wiele lat temu, rozpoczynając budo-
wę gdyńskich Apartamentów na Polanie, 

wiedzieliśmy, że o wyjątkowości tej inwe-
stycji zdecyduje – obok lokalizacji, klasy archi-

tektury i jakości realizacji – pomysł na aranżację jej plenerowej 
części. Powstał wewnętrzny ogród ze ścieżkami spacerowymi 
i miejscami wypoczynku, bez ruchu samochodowego, który 
został skierowany do podziemnych hal garażowych. Na uboczu 
osiedla jest boisko sportowe do dyspozycji mieszkańców. 
Podobne myślenie towarzyszyło nam przy realizacji gdańskiego 
osiedla Talosi, inspirowanego stylem skandynawskim. Z myślą 
o dzieciach przygotowaliśmy coś wyjątkowego: edukacyjną 
strefę zabaw Kids Club, znajdującą się w budynku i dostępną dla 
mieszkańców. Na osiedlu będzie również zaaranżowana strefa 
piknikowa, w której mieszkańcy będą mogli urządzić piknik dla 
rodziny i przyjaciół.
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Portal GLE24.PL razem 
z firmą Leroy Merlin w 
Rumi niebawem ogłosi 
konkurs w którym do 
wygrania będą ciekawe 
nagrody. Śledźcie nasz 
profil gle24.pl i portal 

gle24.pl by nie przegapić 
okazji do wzięcia udziału 
w zmaganiach. 
Oprócz satysfakcji z wy-
granej czekać będą na Was 
atrakcyjne nagrody!
(KP)

Już wkrótce 
– atrakcyjny 
konkurs
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W zamkniętej czterema ścia-
nami przestrzeni tkwi ogrom-
ny potencjał aranżacyjny. 
Wbrew pozorom wystarczy 
niewiele wysiłku aby stworzyć 
centymetry pełne niezwykłych 
doznań.
Podczas urządzania pokoju 
kąpielowego często zapo-
minamy, że oprócz wygody 
potrzebujemy czegoś więcej. 
Tylko w pięknie prezentują-
cym się wnętrzu prawdziwie 
odpoczywamy. Mówiąc odrobinie 
kolokwialnie w zgranej stylizacji nic 
nam nie przeszkadza, nic nie wydaje się 
niedopasowane, wszystko ze sobą „gra”. 
W projektowaniu łazienki nie ma nic 
skomplikowanego. Razem z Elita, pro-
ducentem mebli i armatury łazienkowej, 
odkryliśmy sekret stylowych łazienek.
Jak podnieść walory estetyczne w ła-
zience? Kluczem do aranżacyjnego 
sukcesu jest spójność. Nie wybierajmy 

do łazienki różnej armatury czy mebli. 
Mało spójne komponenty zburzą har-
monię i nie pozwolą nam na pełen re-
laks. Wybierajmy też stonowane kolory, 
które przełamiemy ciekawymi płytkami 
czy wodoodporną i nieścieralną far-
bą. Jeden mocny akcent w zupełności 
wystarczy.
W nowoczesnych łazienkach sprawdzą 
się meble z wysokim połyskiem, w tra-
dycyjnych drewniane. Niezależnie jed-
nak od stylu wybierajmy meble najwyż-

szej jakości – odporne na trudne 
warunki panujące w łazience. 
Meble dedykowane do łazien-
ki są zdecydowanie trwalsze. 
Wszystkie elementy od zawia-
sów po fronty są przygotowane 
na wilgoć i ciepłą parę. Dlaczego 
ma to wpływ na estetykę? Na 
meblach nie powstaną nieładne 
odbarwienia, a w zawiasach nie 
zamieszka rdza. Dzięki temu 
meble będą prezentować się nie-
nagannie przez długie lata.

Stylowa łazienka to taka, w której 
wszystko ma swoje miejsce. Kosmetyki, 
suszarka czy szczotka do włosów są dys-
kretnie schowane, tak aby nie zburzyć 
harmonii panującej we wnętrzu. Dlatego 
w dobrze zaprojektowanej łazience nie 
może zabraknąć wygodnych, pojemnych 
szafek z przegrodami. Porządek ma 
istotne znaczenie w podnoszeniu walo-
rów estetycznych.
(opr. raf, źródło: homebook)

Jak dodać stylu łazience?
szybki poranny prysznic na rozbudzenie, pospieszny makijaż a także gorąca kąpiel wieczorem 
– z tym najczęściej kojarzy nam się łazienka. tymczasem pokój kąpielowy może być czymś 
więcej, niż tylko miejscem codziennej pielęgnacji. 
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