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Tradycja 
i charakter 

MIESZKAÆ LEPIEJ!

Styl retro czy nowoczesnoœæ? Funkcjonalizm czy oryginalnoœæ? Cieszysz siê nowym 
mieszkaniem,  biurem lecz czegoœ w nim brakuje? Nie wiesz jaki mu nadaæ charakter?     
A mo¿e masz pomys³, ale szukasz pomocy co do jego realizacji? Nie ³udŸ siê, zbyt wielu 
specjalistów w Internecie nie znajdziesz…
Pomo¿e Jardan Art, firma z ponad 90-cioletni¹ tradycj¹! 
Bielszczanie doskonale wiedz¹, ¿e przy ul. 11 Listopada 22 mo¿na od lat kupiæ b¹dŸ 
oprawiæ obrazy – ale nie tylko… Doœwiadczona kadra, dysponuj¹ca nowoczesnym sprzê-
tem, ekspresowo upiêkszy odpowiedni¹ ram¹ równie¿ zdjêcia, grafiki, akwarele, dyp-
lomy, lustra, gobeliny, przedmioty kolekcjonerskie (monety, medale, znaczki).
Najbardziej wybredni klienci ceni¹ sobie miejsce, gdzie mog¹ uzyskaæ poradê i oprawiæ 
nietypowe gad¿ety. 
W Galerii Jardan Art czuje siê „ten” klimat, sprzyjaj¹cy poszukiwaczom inspiracji, d¹¿¹-
cym do realizacji estetycznych marzeñ... Mog¹ bowiem nabyæ w niej piêkne obrazy olej-
ne, reprodukcje, plakaty lub zleciæ ich wykonanie wg w³asnej koncepcji uznanym artys-
tom. Galeria ci¹gle poszukuje „m³odych zdolnych”, którym daje mo¿liwoœæ wystawienia 
swoich prac. Wspó³pracuje równie¿ z dekoratorami wnêtrz.
Profesjonalizm Jardan Art docenili odbiorcy z wysokiej pó³ki, m. in.: Szpital Wojewódzki, 
Fiat, hotele Prezydent i Vienna, urzêdy, instytucje koœcielne i ca³a rzesza zadowolonych  
z wystroju wnêtrz klientów indywidualnych.

ul. 11 Listopada 22
Bielsko-Bia³a
tel. +48 33/812 32 85
kom. +48 600 951 083
ryszard.danysz@gmail.com
www.jardanart.pl

Na has³o:  „JESIEÑ W RAMIE” 
do koñca poŸdziernika

P R O M O C J A

20% rabatu!

JESIENNA

Piêknie 
i praktycznie

NOVUM Biuro Projektowe
tel. +48 501 004 400
bielsko@novum.info.pl
www.novum.info.pl

Dla tych, którzy ceni¹ sobie piêkne i praktycznie urz¹dzone otoczenie istnieje  Novum – 
Biuro Projektowe z niekonwencjonalnym, nowoczesnym i funkcjonalnym podejœciem do 
kszta³towania przestrzeni. Zatrudnia wykwalifikowan¹ kadrê, lubi¹c¹ wyzwania, wycho-
dz¹c¹ poza schematy... Przedsiêbiorstwo kieruje ofertê do klientów indywidualnych, firm    
i developerów. Projektuje zarówno du¿e obiekty: skwery, place, zieleñ miejsk¹, parki; jak     
i ogrody przydomowe, tarasy, balkony.
Novum wyró¿nia kompleksowe wykonanie us³ug na wielu p³aszczyznach. Fachowcy z No-
vum, projektuj¹c piêkne przyrodniczo otoczenie, dbaj¹ o nowoczesne rozwi¹zania, min. 
dotycz¹ce odprowadzenia wody, proponuj¹ monta¿ m.in. skrzynek rozszczelniaj¹cych, 
które pozwalaj¹ unikn¹æ op³at za odprowadzenie wód opadowych, bowiem s¹ w³¹czone 
do kanalizacji deszczowej. W ofercie nowoœæ(!): HYDROBOXY, które zatrzymuj¹ wodê by 
nastêpnie stopniowo „oddaæ” j¹ roœlinom. Wszechstronnoœæ firmy Novum widaæ w szero-
kim asortymencie towarów i us³ug. Poza biurem projektowym, posiada w³asn¹ firmê wy-
konawcz¹ oraz wspó³pracuje z podwykonawcami.Dysponuje sk³adami budowlanymi         
z szerokim asortymentem: kostka brukowa, kamienie naturalne, geosyntetyki, kruszywa 
dekoracyjne, p³yty tarasowe i elementy ma³ej architektury. Wszystkie produkty na stronie 
www.novum.info.pl. Lokalizacja 12 sk³adów budowlanych – tam¿e. Sk³ad w Bielsku-Bia-
³ej mieœci siê przy ul. ¯ywieckiej 265, przy zjeŸdzie z drogi ekspresowej do Mikuszowic. 
Równie¿ na stronie internetowej do obejrzenia przyk³adowe realizacje biura projektowego.

Ciep³o 
domowego 
ogniska

Dziœ w niepamiêæ odchodz¹ czasy, kiedy posiadanie kominka by³o szczytem luksusu. 
Obecnie niemal ka¿dy buduj¹cy czy remontuj¹cy dom urz¹dza w nim kominek. Nie  tylko 
dlatego, ¿e jest on symbolem domowego ogniska, miejscem wspó³tworz¹cym ciep³¹ ro-
dzinn¹ atmosferê, ale równie¿ dlatego, ¿e mo¿e byæ Ÿród³em sporych oszczêdnoœci!
Nowoczesne rozwi¹zania technologiczne, najbardziej wytrzyma³e tworzywa i coraz bo-
gatsza wiedza na temat procesu spalania drewna sprawiaj¹, ¿e wk³ady,  obudowy i oprzy-
rz¹dowanie pozwalaj¹ na ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie ca³ego lokalu, a tak¿e 
wody u¿ytkowej. ¯eby jednak odzyskaæ jak najwiêksz¹ iloœæ energii z  procesu spalania 
drewna potrzebny jest doskona³y sprzêt... Nie ma siê co ³udziæ – tanie,  prymitywne paleni-
sko, zakupione bez wiedzy fachowej, oznacza pozorn¹ oszczêdnoœæ,  a w konsekwencji 
drog¹, czêsto  niebezpieczn¹, eksploatacjê. Kominek mo¿e wówczas zamieniæ siê w ³adnie  
wygl¹daj¹cy, bezu¿yteczny, zabieraj¹cy sporo miejsca mebel.
Szeroki asortyment pieców i wk³adów kominkowych oferowanych przez rynek, po³¹czony 
z nieznajomoœci¹ tematu czêsto stawia nabywcê przed powa¿nymi dylematami. Warto  
wiêc skorzystaæ z rzetelnej wiedzy i indywidualnego, przyjaznego podejœcia do klienta,  
jakie oferuje firma Eko-Term Kuæmierz. Bogata ekspozycja nowoczesnego sprzêtu naj-
lepszych europejskich producentów, fachowe doradztwo, szesnastoletnie doœwiadczenie 
w projektowaniu i monta¿u nawet najbardziej oryginalnych urz¹dzeñ piecowo-kominko-
wych, ³¹cz¹ siê z pasj¹ wydobywania z ognia tego co najlepsze, w najpiêkniejszej oprawie. 

EKO-TERM KUÆMIERZ F.H.U.  
43-391 Mazañcowice 57 (budynek Ekobau), tel. +48 512 728 758, tel./fax +48 33/817 35 74
piecepizza@kucmierz.pl, www.kucmierz.pl

Drewno, ogieñ…   
tradycja wspania³ych potraw

EKO-TERM ZAPRASZA NA DEGUSTACJÊ POTRAW  PRZYRZ¥DZANYCH 
W PIECACH OPALANYCH DREWNEM, 

W DNIACH 21-23 WRZEŒNIA PODCZAS  MIÊDZYNARODOWYCH TARGÓW BUDOWNICTWA 
W BIELSKU-BIA£EJ, HALA POD DÊBOWCEM,  UL. KARBOWA 26

Mi³oœæ do ognia, dziêki której powsta³a firma Eko-Term, wyniknê³a z zami³owania do 
wspólnego spêdzania czasu w blasku pal¹cego siê drewna. To chwile godne wspomnieñ, 
które scalaj¹ jeszcze mocniej ¿yj¹cych pod jednym dachem. Z pasji inspirowanej ogniem 
zrodzi³ siê pomys³ po³¹czenia tego ¿ywio³u ze smakiem i aromatem najlepszych potraw. 
Wielu z nas z czu³oœci¹ wspomina  poznane w dzieciñstwie wypieki z tradycyjnego pieca, 
który – poprzez potrawy – w pobudzaniu zmys³ów nie ma sobie równych! Eko-Term 
oferuje NOWOŒÆ – najwy¿szej jakoœci piece opalane drewnem do przyrz¹dzania pizzy     
i wszelkich posi³ków, pochodz¹ce od najwiêkszego w³oskiego producenta pieców mo-
bilnych i pod zabudowê – Alfa Pizza! W s³onecznej Italii, s³yn¹cej z pizzy, piece na 
drewno s¹ obecne niemal w ka¿dej restauracji i w wielu domach. Piece Alfa Pizza zdo-
bi¹ niejeden ogród w USA i Australii. Teraz czas na Polskê – kraj, w którym jak ma³o 
gdzie ceni siê wyj¹tkowy, tradycyjny smak jedzenia! Dziêki mobilnym i nowoczesnym 
piecom ogrodowym, mo¿na w ³atwy i szybki sposób przyrz¹dzaæ posi³ki w ogrodzie, na 
tarasie czy pod wiat¹. Dla domu, letnich kuchni i wiat dostêpne s¹ z kolei piece do zabu-
dowy, które nadaj¹ tym miejscom elegancji i charakteru. Eko-Term zaopatruje równie¿ 
restauracje i pizzerie w profesjonalne paleniska, pozwalaj¹ce tworzyæ potrawy o uni-
kalnym smaku. Lokal, posiadaj¹cy taki piec, daj¹cy niepowtarzalny klimat, z pewnoœci¹ 
pozyska rzesze nowych i wiernych klientów. Pizza, chleb, ciasto, ryba, miêso, warzywa… 
ka¿da  potrawa z pieca opalanego drewnem smakuje, pachnie, wygl¹da wyœmienicie        
i oryginalnie, roztaczaj¹c aurê wspólnego œwiêtowania!


