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ROZPOCZÊLIŒMY KOLEJNE TERMOMODERNIZACJE
W ZASOBACH SPÓ£DZIELNI

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 33-39 ul. Sztabu Powstańczego 8-14

ul. Kopernika 1-11
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WYMIANA TERMOSTATÓW
GRZEJNIKOWYCH

       
   
      
    

Rysunek nr 1. Nastawa temperatury
na głowicy termostatycznej.

Pomieszczenie
okresowo

niewykorzystane
Piwnica

Korytarz,
sypialnia

Pokój
dzienny,
kuchnia

Łazienka

8 12 16 20 24 28oC

1 2 3 4 5*
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WIOSNA, ACH TO TY!
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POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI

     
   
    
  
    
    
     
   

   
  
  
  
    
  
  
    

  
   
   
    
   
   
     

     
     
     
     


 
   




POLECAJCIE NASZ¥ SPÓ£DZIELNIÊ,
JAKO ZARZ¥DCÊ NIERUCHOMOŒCI
WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
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2. Gliwice, ul. Konarskiego - 116,50 m2 cena: 330.000,00 zł

3. Gliwice, ul. Górnych Wałów - 75,60 m2 cena: 200.000,00 zł

1. Gliwice, ul. S. Udzieli - 29,34 m2 cena: 99.000,00 zł
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