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Budownictwo mieszkaniowe klasy premium
Zakupmieszkanianiezmienniepozostajejednąz najbardziejstabilnychformlokowaniakapitału.Na popularnościzyskująwysokiejklasy,
atrakcyjniezlokalizowanew prężnierozwijającychsięośrodkachmiejskich,nowoczesneapartamentyi mieszkaniao dużymmetrażu
i podwyższonychwspółczynnikachenergooszczędności.Takainwestycjajestczęstonajważniejsządecyzjąfinansowąw życiu,
dlategoniezmiernieistotnymjestwybórwłaściwegodewelopera.
Jednąz takichnajbardziejdoświadczonych polskich firm
na rynku w tym zakresie jest
przedsiębiorstwoBudlex,które
na przestrzeniminionych 34lat
wybudowało 8 tys. mieszkań
m.in.w Warszawie,Bydgoszczy,
Toruniui Olsztynie.
Nowebudownictwomieszkaniowew Polscesystematycznie
wypełnialukiw zapotrzebowaniu na nowoczesną ofertę,
będącąalternatywąwobectzw.
wielkiejpłyty,którabyładominującymtrendemw drugiejpołowieub.wieku.–Dziśobserwujemydużeożywieniena rynku
nowychmieszkań.Kliencii inwestorzy,aleteżbanki,nadrabiająspowolnieniespowodowane
pandemią. Oferta kredytowa
jestbardzoatrakcyjna,a inflacja
sprawia,żewolimyinwestować
w wysokiej jakości produkty
mieszkaniowe,zamiastw lokaty. – Nasza oferta wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnegokonsumenta–zaznacza Małgorzata Mellem,
Wiceprezes Zarządu Budlex
Sp.z o.o.,firmy,któraod latwyznacza trendy w budownictwiei obsłudzerealizacjiinwestycji, będąc gwarantem ich
bezpieczeństwa. Od samego
początku działalności firma
wykracza poza standardową
realizacjębudownictwamieszkaniowego. Już na początku
lat 90.dużąwagęprzykładała
do ładuprzestrzennegoi podwyższonegostandarduoferty.

Jakojednaz pierwszychw Polsce oddała do użytku apartamentowce z garażami podziemnymi,tarasamina dachu,
portierniamii kortamitenisowymi.Z koleiw zakresiebezpieczeństwainwestycji,Budlexbył
pierwszymw krajudeweloperem, który wdrożył rachunek
powierniczy, zabezpieczający
środkiosóbkupującychmieszkanie (tzw. poduszka bezpieczeństwa).
Oferta Budlexu obejmuje
inwestycje z przestronnymi
mieszkaniamiw nowoczesnych
i stylowych apartamentow-

cach. – Dziś oprócz tego, że
trzeba budować ładnie i dobrze,należytorobićw dbałości
o środowisko.Kliencioczekują
energooszczędności, zwracają
dużąuwagęna ekonomikęeksploatacji.Mieszkaniew kilkudziesięcioletnimblokuw Polsce
jestprzeciętnie 6-krotniebardziej
energochłonne,niżtewspółczesne.Będziemyutrzymywaćten
trend,ponieważdługofalowym
celem jest całkowita zeroemisyjnośćbudynków.Chcemy,aby
każdanaszainwestycjabyłaneutralnaklimatycznie–zaznacza
MałgorzataMellem.

Mieszkania„markiBudlex”
od lat cechuje zastosowanie
możliwie największej ilości
rozwiązań proekologicznych
– zautomatyzowane systemy
nawadniania,dużepowierzchniebiologicznieczynnez nasadzeniami retencjonującymi
wodęi pochłaniającymizanieczyszczenia, energooszczędne
oświetlenieLED,systemyfotowoltaiczne.–Naszeinwestycjeto
również innowacyjne rozwiązania, usprawniające i uprzyjemniające codzienne życie,
jakprzywoływaniewindz mieszkania, aplikacje monitorujące

zużycie mediów, podgrzewanepodjazdy,czyemisjamuzyki i zapachów w częściach
wspólnychbudynków.
Budlexzajmujedziśstabilną
pozycjęw branżyw Polsce.Firmajestrozpoznawalnai cieszy
się niezmiennie dobrą opinią,
zwłaszcza w regionie Torunia
i Bydgoszczy, skąd wyrosła
i gdziezdobywałapierwszedoświadczenia.Kilkalattemufirmaweszłana rynekwarszawski,
oddającdo użytkum.in.jednąze
swoich sztandarowych dziś
inwestycji„Apartamentyprzy
MorskimOku”,w bezpośrednimsąsiedztwieŁazienekKrólewskich. Obecnie debiutuje
w Olsztynie,gdzierealizujeswoje pierwsze inwestycje w tym
mieście.
Trzy dekady doświadczeń
Budlex zobowiązują, zwłaszcza,żetelatasąpasmemsukcesówrynkowych.Sąonewynikiembezwzględnieuczciwego
i etycznegopodejściado klientów, kontrahentów oraz najwyższejjakościofertyproduktów i usług. To obl iguj e
do kolejnychdziałańwykraczającychpozazasadniczycelkażdejfirmy,jakimjestutrzymaniedobrejkondycjifinansowej
i rozwój.Budlexjestprzedsiębiorstwem odpowiedzialnym
społecznie – uczestniczył aktywnie w szczycie klimatycznymTOGETAIR 2021,wspieraosobypotrzebujące,jestteż
partnerem projektu Empty

Space fundacji Habitat for
Humanity,któregocelemjest
przekształcanie pustostanów
na mieszkaniai przekazywanie
ichna zasadachnajmuspołecznegomłodzieżyopuszczającej
domydziecka,samotnymmatkomorazosobomw trudnejsytuacji życiowej. W tym roku
uda się w ten sposób wyremont ow ać 7 pus tos tan ów
w Warszawie i 3 na Górnym
Śląsku.
Niemniejważnedlafirmysą
społeczne aspekty wewnątrz
przedsiębiorstwa. – Jako organizacjazwracamyszczególną
uwagę na potrzeby naszych
pracownikówi ichrozwój.Dbamyo partnerskierelacje,przestrzegamyzasadywork-lifebalance, co z kolei doskonale
korespondujez nasząstrategią
wobecwyzwań,jakiestawianesą
przez gospodarkę nowoczesnym przedsiębiorstwom budowlanym,zwracającymszczególną uwagę na wdrażanie
najwyższej jakości rozwiązań,
zwłaszcza w zakresie ochrony
środowiska,zrównoważonejgospodarkizasobamiziemii energooszczędności – podkreśla
M.Mellem.
Joanna Chrustek, Jacek Majewski
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BDO, czyli rewolucja
w recyklingu
„CoPanirobiz kartonamipo opakowaniachzbiorczych?”Takielub
podobnepytaniebędziemożna usłyszećw trakciekontroli.Niewiele
osóbwie,żeniewystarczyzapisaćsiędo bazyBDOi płacić 100 zł
lub 300 złrocznie,w ostatecznościdopisaćkododpaduna fakturze.
Trzebajeszczetrzymaćsięopisanychtamustaleń.
– Baza Danych Odpadowych
(BDO)powstałapo to,abykażdafirmawyspowiadałasięz tego,
corobiz odpadami–podkreśla
Andrzej Barcik, właścicielfirmy
GreenRecycling,i dodaje:–Sam
zapis powoduje, że lądujemy
na świeczniku,jednakbrakzapisuoznaczakaręi toustawowo
sięgającąażmiliona złotych.
Wieleosóbw obawieprzed
formalnościami pozbywa się
odpadów.Nieświadomakonsekwencjifirmapalikartonylub
wyrzuca je do kontenerów.
Todużybłąd.
Generującponad 500 kgmakulaturyrocznie,potrzebujemy
kartprzekazaniaodpadu.Urząd
chce wiedzieć, w jaki sposób
pozbyliśmysię„śmieci”.Nieposiadasztychdokumentów?W takiejsytuacjikontrolerzyszacują,
iletakichodpadówzostałonielegalnieprzetworzonychi za każdykilogramdolicząkarę.
–Państwojestw dołkufinansowym.A komunajłatwiejsięgnąćdo portfela?Oczywiście,że
małymi średnimprzedsiębiorcom–zaznaczaAndrzejBarcik.
BDOwspieraekologię,a sam
temat wraca jak bumerang
po każdejfaliupałów,huraganów,czypowodzi.– Ekologia?
Jest ważna, dopóki nie trzeba

do niej dodatkowo dopłacać.
Karyi BDOsąpotrzebne,bofirmydalejwybierająmniejekologicznerozwiązania,gdyw grę
wchodzi oszczędność – mówi
A.Barcik.
GreenRecyclingrealizujezałożeniaBDOi przychodziz pomocąfirmom,którymzależynaświętym spokoju oraz na tym, aby
wdokumentacjiwszystkosięzgadzało.Wartowspółpracowaćzsolidnymifirmami,któredziałająlegalnie. To gwarantuje pewność
i poczuciebezpieczeństwa.
Dzisiajnatychmiastopracowana kartaprzekazaniaodpadówjeststandardem.Przy skali
działalności Green Recycling:
ponad stu kontenerach, dużej
flociepojazdów,nowoczesnym
parkumaszynowymi 11latach

w branży,niemogąpozwolićsobiena szemranedziałania.
Klientami firmy są nie tylko
osobyprywatne,aleteżinstytucje,
jakurzędymiastczyszkoły,atakżemniejszesklepy,dlaktórychdostarczeniesurowcówdo miejsca
skupumożeokazaćsięproblematyczne.Firmadziałanatereniewoj.
mazowieckiego,wpromieniukilkudziesięciukilometrów.
Jak piszą na swojej stronie
https://skup-zlomu.waw.pl:„My
uczciwieskupujemyzłom.Tyzarabiaszpieniądze”.GreenRecyclingwychodzinaprzeciwfirmom,
którechcądziałaćw gąszczuśrodowiskowychprzepisówlegalnie.
Zuzanna Pawełczyk
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