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Nowy Rok.  Nowe wyzwania

Podejmij je bezpiecznie

www.bezpiecznyfischer.pl
Gdziekolwiek jesteś, sprawdź nasz portal

Nowość 
Witryna zawiera 
profesjonalne 
porady i praktyczne 
samouczki z zakresu 
mocowania

Różnorodność 
Szeroki wybór 
porad, gwarantuje 
odpowiedź na 
większość trudnych 
pytań 

Przydatność 
Poradnik krok po 
kroku to przydatne 
narzędzie przy 
każdym remoncie

Inspiracje
Ciekawe 
zastosowania i 
wykonania przy 
użyciu rozwiązań 
fischer

Czytelność  
Fotoporadniki oraz 
video materiały 
pozwalają na jeszcze 
lepsze zrozumienie 
trudnych zagadnień

Efektywność
Praktyczne 
wskazówki znacznie 
skrócą czas pracy i 
poprawią jej jakość

Szanowni Państwo,

Korzystając z tego wyjątkowego czasu, pragniemy złożyć 
życzenia bezpiecznych i pełnych spokoju Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu sukcesów i wyłącznie udanych 
inwestycji w nadchodzącym Roku,

Zarząd oraz pracownicy 
fischerpolska

nowości budowlane 
dostawców PSB 
w 2017 roku  str. 21-32

25-odcinkowy serial  
o współczesnej  
budowie domu  str. 41
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w tym numerze

III okł. – Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2017 r.

 4 na co należy zwrócić uwagę przy 
zakupie i montażu przewodów 
elektrycznych?

 6 Jak dobrze zarządzać domową 
energią?

 8 Jak zabezpieczyć dom przed 
intruzami?

10 Co to znaczy inteligentny dom?
11 na co zwrócić uwagę przy 

zakupie oświetlenia?
13 Jak efektownie oświetlić dom  

i ogród

temat numeru
Jak efektywnie zarządzać energią elektryczną  
w naszych domach?
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wyDarzenIa PartnerÓw PSB
41 25-odcinkowy serial o współczesnej 

budowie domu

  II  okł. – Profix
IV okł. – Fischer

reKLamy
1  PCI
33  Foliarex

34  Cekol
34  targi Kielce

FOtOrePOrtaŻ
16 wykonawcy budowlani  
 z wesołej

nOwOśCI rynKOwe
35 System kanalizacji wewnętrznej 

Dyka Pro – dla instalatora i dla 
użytkownika

36 System Gamma – ogrodzenie 
perfekcyjne w każdym calu firmy 
wiśniowski

SzKOła DOBreGO  
BuDOwanIa PSB
39 wykonawcy z Krakowa poznali 

nowy produkt Isovera

41 „Bezpieczna droga do szkoły”  
– podsumowanie akcji

42 Inwestycje
43 Szkolenia i śniadania
43 XI turniej tenisa ziemnego  

PSB Cup
44 Imprezy 

ryneK BuDOwLany
18 Szanuj wykonawcę swego,  

bo możesz nie mieć żadnego

Fot. Joanna Trzaska

nOwOśCI BuDOwLane 
DOStawCÓw PSB
21 nowości budowlane 2017 roku  

w ofercie dostawców Grupy PSB

Fot. Swiss Krono

rOzmOwa GłOSu PSB
40 rozmowa z: Piotrem regułą, 

prezesem zarządu Grupy attic

Fot. Wiśniowski

38 Profile aluminiowe Standard 
firmy effector

38 LPu 67 Thermo – energo- 
oszczędna bram firmy Hörmann

Fot. Kadry z filmów

Fot. Maciej Sobański

Fot. Budomedia
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Świąteczny 
czas

Przedświąteczny okres sprzyja refleksji, zastanowieniu się nad realizacją celów,  
marzeń. Zarówno tych zawodowych jak i prywatnych. 

Co przyniesie nowy rok, czas pokaże. Tymczasem polecam Państwu lekturę naszego 
pisma. 
Na wstępie specjaliści z firm: AKS Zielonka, Elektro-Plast, Eura-Tech, Candellux  
i GTV podpowiadają jak prawidłowo zaplanować i wykonać instalację elektryczną, 
systemy alarmowe, jak zintegrować inteligentne sterowanie domem oraz na co zwrócić 
uwagę przy oświetleniu domu i ogrodu (str. 4–15). Jak radzą sobie z tymi tematami 
wykonawcy z Wesołej piszemy w fotoreportażu na str. 16–17.
Coraz częściej pojawiają się problemy z brakiem na budowach wykwalifikowanych 
pracowników. Jak oceniają sytuację na rynku pracy właściciele firm budowlano- 
remontowych piszemy w artykule „Szanuj wykonawcę swego, bo możesz nie mieć  
żadnego” – str. 18–20.
Jak co roku, w numerze 6, polecamy lekturę nowości budowlanych oferowanych przez 
dostawców Grupy PSB. W 2017 r. prezentujemy 53 produkty / systemy pochodzące  
od 38 firm – str. 21–32.
W rubryce „Szkoła Dobrego Budowania PSB” przedstawiamy relację ze szkolenia  
dla wykonawców prowadzonego przez Isovera w firmie Attic w Krakowie – str. 39 oraz 
publikujemy wywiad z Piotrem Regułą – prezesem zarządu Grupy Attic (str. 40).    
W końcówce numeru piszemy o wydarzeniach w Grupie PSB m.in. o nowym  
25-odcinkowym serialu o współczesnej budowie domu, o podsumowaniu akcji  
„Bezpieczna droga do szkoły”, o inwestycjach, szkoleniach i imprezach naszych  
partnerów (str. 41–44).
Na III okładce znajdą Państwo informację o popycie na materiały budowlane  
w III kwartach 2017 r.  

W imieniu Grupy PSB
życzę Państwu

zdrowych, radosnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
spełnienia celów i marzeń

w Nowym 2018 Roku
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Fot. Mrówka Darłowo
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DOMINIKA DEMBEK – specjalista ds. marketingu AKS ZIElONKA

Na co Należy zWrócić uWaGę 
przy zakupie i montażu  
przewodów elektrycznych? 

Właściwy wybór okablowania elektrycznego i jego odpo-
wiednia instalacja są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowania domu. 

Energia elektryczna jest jednym z  naj-
ważniejszych domowych mediów. Selek-
cja okablowania i dostosowanie przewo-
dów do konkretnej instalacji powinno 
wynikać zarówno z warunków technicz-
nych jak i ekonomicznych.

BEZPIECZNIE I EKONOMICZNIE
Każdy inwestor szuka optymalnego roz-
wiązania. Wstępna wycena instalacji 
okablowania jest jednym z  najważniej-
szych czynników, które zwykle bierze 
się pod uwagę. Stosowanie gotowych 

Jak efektywnie 
zarządzać  
energią elektryczną  
w naszych domach?

Fo
t. 

GT
V

Dzięki energii elektrycznej możemy m.in. oświetlić pomieszczenia, dom i ogród, 
korzystać z urządzeń gospodarstwa domowego, zainstalować systemy alarmowe, 
zdalnie sterować  naszym domem. Jak prawidłowo zaplanować i wykonać instala-
cję elektryczną, zintegrować jej wielofunkcyjne działanie i zoptymalizować zużycie 
energii radzą specjaliści z firm: AKS ZIELONKA, ELEKTRO-PLAST, EURA-TECH, 
CANDELLUX i GTV.

temat numeru  �  Oświetlenie (instalacje, alarmy, sterowanie domem)

Płaskie przewody trzyżyłowe – najczęściej wy-
korzystywane w budownictwie jednorodzinnym. 
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  �  temat numeru  Oświetlenie (instalacje, alarmy, sterowanie domem)

rozwiązań, np. kabli wprowadzonych 
fabrycznie w  rurę karbowaną, pozwala 
skrócić czas montażu i  wykonać go sa-
modzielnie.

320N/5  cm, ale gdy chcemy ułożyć ten 
sam przewód w  posadzce betonowej, 
należy wybrać rury karbowane o wytrzy-
małości 750N/5  cm.
Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej 
jest jednym z  najważniejszych czynni-
ków. Jeśli istnieje ryzyko porażenia prą-
dem lub wystąpienia zagrożenia pożaro-
wego, należy użyć ochrony mechanicznej 

przewodów, stosując rury lub kanały. 
Instalacja elektryczna zawsze powinna 
być wykonana z  należytą starannością, 
z  zachowaniem wszystkich obowiązują-
cych przepisów i  norm. To zapewni jej 
estetyczny wygląd, zwłaszcza w wypadku 
poprowadzenia po wierzchu ścian: rura-
mi, listwami lub bezpośrednio samych 
przewodów.

�	niedobór gniazdek i  punktów oświet-
leniowych. Planując rozmieszczenie 
osprzętu elektrycznego należy pamiętać, 
że urządzeń elektrycznych przybywa, 
a  deficyt w  ilości gniazd może spowo-
dować plątaninę kabli i  konieczność 
podłączania przedłużaczy, dlatego za-
planujmy instalację paru podwójnych 
gniazdek, zwłaszcza w pomieszczeniach, 
z  których najczęściej korzystamy. Po-
dobnie jest w  przypadku oświetlenia. 
duże pomieszczenia będą wymagały 
przynajmniej paru punktów świetlnych. 
Urządzenia domowe montowane na sta-
łe, jak zmywarka czy lodówka, powinny 
mieć osobne gniazda, 

�	błędy w prowadzeniu przewodów. Prze-
wody powinny być układane poziomo 
i  pionowo, co ułatwi ich lokalizację. 
Układając przewody na ścianie, należy 
zwrócić uwagę, aby się nie krzyżowały. 
nie można prowadzić instalacji na ko-
minach palnych. Powinno się zachować 
odrębność obwodów oświetleniowych 
z obwodami gniazdkowymi,

�	źle dobrany osprzęt elektryczny. ele-
menty takie jak: gniazda elektryczne, 
czy komputerowe, hdmi lub głośniko-
we są często widocznymi elementami 
instalacji. dlatego zaleca się stosowanie 
jednego systemu kanałów PVc do insta-

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY  

lacji osprzętu z  możliwością montażu 
spójnego wyglądem i kolorami systemu 
gniazd i ramek,

�	brak prowadzenia przewodów kompu-
terowych i telekomunikacyjnych. w wy-
padku większych przestrzeni, szczegól-
nie w  budownictwie jednorodzinnym, 
sprzęt komputerowy działający w  opar-
ciu o technologię bezprzewodową, może 
nie działać poprawnie. oddzielenie 
pięter stropami może powodować tłu-
mienie sygnału. dobrze jest pamiętać 
o  instalacji przewodowej między kon-
dygnacjami, tak samo jak o przeprowa-
dzeniu przewodu antenowego od dachu 
lub otworów wejściowych (drzwi lub 
bramy garażowe znajdujące się w pobli-
żu głównej rozdzielni) do pomieszczenia 
z telewizorem,

�	sprawdzanie przewodów elektroenerge-
tycznych tzw. „neonówką”. nawet małe 
napięcie spowalnia jej żarzenie. należy 
pamiętać, że każdy przewód ma swoją 
pojemność i  może działać jak konden-
sator. do kontroli należy używać zwykłej 
żarówki lub miernika sprawdzającego 
ciągłość przewodów.

�	oszczędności na klasie osprzętu. ni-
ska jakość materiału skutkuje krótkim  
czasem użytkowania i  koniecznością  
wymiany osprzętu.

ukrycie przewodów elektrycznych i telekomuni-
kacyjnych wewnątrz kanału zapewnia porządek 
w kablach i gwarantuje wysoką estetykę instalacji.

Poprawna instalacja elektryczna jest gwarancją bezpieczeństwa w domu.

Kable wprowadzone w rurę karbowaną.

Przeprowadzając instalację elektryczną 
w budownictwie jednorodzinnym należy 
właściwie dobrać przekrój przewodów, 
pamiętając o  przewidywanym obciąże-
niu, długości przewodu i  temperaturze 
otoczenia. Do założenia instalacji w bu-
downictwie mieszkaniowym wykorzy-
stujemy głównie przewody trzyżyłowe 
o  przekrojach 1,5 mm2 i  2,5 mm2. Typ 
okablowania musi być trwały i zgodny ze 
specyfikacją, jak również z oceną żywot-
ności i przeznaczeniem budynku. Insta-
lacja powinna wytrzymać zużycie będące 
naturalną konsekwencją warunków po-
godowych, a  przewody powinny prze-
nosić maksymalne natężenie prądu bez 
ryzyka przeciążenia instalacji. Jej układ 
powinien być łatwy do odtworzenia,  
a umieszczenie jasno określone w  razie 
potrzeby wprowadzenia zmian.
W zależności od miejsca instalacji okab-
lowanie powinno być chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, co za-
pewnia system rur prostych i  karbowa-
nych, jak i  kanałów przeznaczonych do 
prowadzenia przewodów. Przewaga tras 
kablowych wykonanych z  polichlorku 
winylu (PVC) nad wytworzonymi z po-
lipropylenu (PP) polega dodatkowo na 
nierozprzestrzenianiu przez materiał 
płomienia, co zwiększa bezpieczeństwo 
instalacji. Drugą ważną cechą przy wy-
borze rur jest ich odporność na nacisk 
i  uderzenie. Do ułożenia przewodów, 
np. na ścianach, wystarczające są rury 
karbowane o  wytrzymałości na nacisk 
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temat numeru  �  

6

Oświetlenie (instalacje, alarmy, sterowanie domem)

jest prowadzenie przewodów w  rurach 
PVC układanych w  głębszych bruz-
dach. Warto je stosować głównie tam 
gdzie może zajść konieczność wymiany 
okablowania, co niesie za sobą ryzy-
ko zniszczenia wykończenia ścian, jak  
np. glazury, kamieni ozdobnych czy tyn-
ków strukturalnych.
Wykonanie zdjęć rozłożenia instalacji 
przed otynkowaniem przewodów elimi-
nuje ryzyko przypadkowego uszkodze-
nia obwodu, gdybyśmy chcieli ingerować 
w późniejszym okresie w strukturę ścia-
ny. Dokładny, zdjęciowy plan instalacji 
pozwoli zachować bezpieczeństwo pod-
czas remontów. 

YDYpżo 3x1,5 mm2, a obwody „gniazd-
kowe” przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2. 
Stosujemy je głównie w pomieszczeniach 
domowych, kuchniach, biurach, a także 
w  pomieszczeniach narażonych na wil-
goć. Gniazda, w  których będzie duży 
i  długotrwały pobór mocy, przewidzia-
ne do zasilenia takich urządzeń domo-
wych jak: pralka, zmywarka, lodówka, 
kuchenka elektryczna czy klimatyzacja, 
powinny być wyprowadzone na oddziel-
nym zabezpieczeniu nadprądowym bez-
pośrednio z tablicy rozdzielczej. Podob-
nie jak gniazdo zasilające piec gazowy 
– jest to wymóg większości producen-
tów. Do zasilenia płyt grzejnych i  pie-
karnika elektrycznego producenci wie-
lokrotnie zalecają przewody o przekroju 
4 mm2. Często zdarza się, że sugerowa-
nym przez producenta przekrojem prze-
wodu jest 6 mm2. Do jednego obwodu 
zasilanego takim przewodem możemy 
podłączyć maksymalnie dziesięć gniazd 
elektrycznych. Wyjątkiem są tu obwody 
przeznaczone dla mocy powyżej 2  kW, 
które powinny być zasilane z osobnego 
zabezpieczenia.
Najczęściej używa się przewodów pła-
skich, które są mocowane do ścian i za-
krywane tynkiem. Innym rozwiązaniem 

Jak dobrze zarządzać 
domową energią?

Rozdzielnice elektryczne i multimedialne spinają całość  
instalacji elektrycznej naszego domu oraz umożliwiają 
montaż wielu komponentów komunikacyjnych.

Nowoczesny budynek to skompli-
kowana, wielopoziomowa kompo-

zycja. Każdy element ma tu znaczenie, 
a każdy detal wpływa na funkcjonowanie 
całości. Kluczowy wpływ na dziesiątki 
procesów teletechnicznych i  elektrycz-
nych zachodzących w obiekcie mają roz-
dzielnice. 

ELASTYCZNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
W  dostępnych na rynku rozdzielnicach 
wiodących firm zastosowano rozwiązania 
na miarę nie tylko aktualnych, ale i przy-
szłych wymagań inwestorów i  instalato-
rów. Ważną cechą tych urządzeń jest ela-
styczność – możliwość modyfikacji oraz 
rozbudowy w  przypadku modernizacji 

Klamry podtrzymują przewody przed monta-
żem pokrywy.

System rur elektroinstalacyjnych podnosi bez-
pieczeństwo i estetykę instalacji.

Pionowe i poziome ułożenie przewodów ułatwia 
ich lokalizację w razie ewentualnych remontów.

Pamiętajmy, aby skontrolować popraw-
ność działania poszczególnych punktów 
zarówno przed jak i po tynkowaniu. 
Prawidłowo dobrane przewody, dobrze 
wybrane zabezpieczenia przeciążenio-
we, ochrona mechaniczna i  skuteczne 
uziemienie zapewniają niezbędne bez-
pieczeństwo przeciwporażeniowe miesz-
kańców i całego budynku.

ODPOWIEDNIE PRZEWODY
Domowe obwody „oświetleniowe” 
prowadzi się najczęściej przewodami 

mgr inż. MAREK CZACHOROWSKI – dyrektor ds. rozwoju i i marketingu ELEKTRO-PLAST

instalacji. Ewentualne zmiany wprowa-
dzane w  architekturę wnętrza rozdziel-
nicy nie wymagają wymiany urządzenia 
ani konieczności przeprowadzenia więk-
szego remontu. Uwagę zwraca przede 
wszystkim duża ilość wolnego miejsca na 
aparaty, które mogłyby być zamontowane 
na dalszym etapie inwestycji lub podczas 
eksploatacji budynku. Korzystnymi pa-
rametrami są małe rozmiary urządzenia, 
szczególnie głębokość.
Rozdzielnice wyróżniają się wytrzyma-
łością na uderzenia na poziomie IK05 
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oraz stopniem ochrony IP30, są więc 
zabezpieczone przed czynnikami, które 
mogłyby w  jakikolwiek sposób wpłynąć 
na nieprawidłowe funkcjonowanie syste-
mów. 
Na prawidłową pracę instalacji pozwa-
la również przejrzysty rysunek wnętrza 
szafy oraz zaawansowane rozwiązania 
montażowe. Projektanci bazowali tu na 
sprawdzonej i  znanej użytkownikom 
konstrukcji bardzo płaskich rozdzielnic 
podtynkowych, która daje inwestorom 
duże możliwości aranżacji urządzenia 
we wnętrzu obiektu. Drzwi rozdzielnicy 
multimedialnej wystają jedynie 5 mm 
ponad linię ściany. Mimo niewielkich, 
kompaktowych rozmiarów urządzenia 
istnieje możliwość montażu w  rozdziel-
nicy wielu komponentów, dlatego też 
urządzenie może z powodzeniem pełnić 
dwie role: umożliwiać rozdział energii 
elektrycznej oraz zapewniać optymalną 
transmisję danych. 

ŁATWY MONTAŻ
Zastosowane usprawnienia ułatwiają 
montaż rozdzielnicy. Do instalacji w ścia-
nach pustych wystarczą kotwy tworzy-
wowe, do murowanych zaś metalowe 
uchwyty. Na kołnierzu rozdzielnicy oraz 
na wysuwanych przepustach umieszczo-
no wycięcia trasujące, służące do obry-
sowania otworu montażowego. Rozwią-
zania te zapewniają precyzję montażu  
oraz właściwe wypoziomowanie skrzynki. 
Obudowa została wyposażona w metalo-
we łączniki, pozwalające na umieszczenie 

rozdzielnica multimedialna 2x12

zachowanie przejrzystości i  porządku 
wewnątrz rozdzielnicy, a  jednocześnie 
ułatwia konfigurację i  montaż gniazd 
sieci światłowodowej, komputerowej, te-
lefonicznej, telewizji kablowej, systemu 
audio oraz alarmów. Patch panel krosowy 
pozwala na wygodny montaż poszcze-
gólnych komponentów, m.in. standar-
dowych gniazd multimedialnych KEY-
STONE m.in. typu F żeńskie (TV), RCA, 
światłowodowe SC, APC, LC duplex, 
USB, HDMI, RGB i BNC. Prosta instala-
cja odbywa się dzięki zaciskom N oraz PE 
zlokalizowanym w listwach mocowanych 
na zatrzaski do podstawy rozdzielnicy.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ 
Rozdzielnice multimedialne zapewnia-
ją maksymalną ergonomię użytkowa-
nia oraz bezpieczeństwo instalatora, 

serwisanta oraz użytkowników. Wnę-
trze skrzynki zwieńczone jest klamką 
o  specjalnej konstrukcji zabezpiecza-
jącej przed przypadkowym otwarciem 
przez osoby nieuprawnione, np. dzieci. 
Klamkę można dodatkowo doposażyć 
w kluczyk, który wraz z systemem plom-
bowania zapewnia maksymalną ochronę 
użytkownikom.
Rozdzielnicę zaprojektowano w  taki 
sposób, że jej płaskie drzwi oraz rama 
wystają poza linię ściany jedynie 5 mm. 
Są ponadto wykonane ze stali ocynko-
wanej i  lakierowane proszkowo, dzięki 
czemu przez lata zachowują niezmienio-
ny wygląd. 

kilku szaf obok siebie, np. multimedialnej 
i elektrycznej, z zachowaniem określonej 
przez przepisy odległości.
Na przyspieszenie prac instalatorskich 
wpływa system szybkiego mocowania, 
w  który wyposażono każdą z  szyn TH. 
Aby wymontować zespół szyn z rozdziel-
nicy, wystarczy tylko jeden obrót wkrę-
taka. Uwagę zwraca również możliwość 
elastycznego uzbrojenia i  okablowania 
urządzenia w wyniku połączenia szyn TH 
za pomocą pionowych poprzeczek w spe-
cjalne szelki. Co istotne, pod szynami 
TH pozostawiono wolny obszar roboczy 
o  wysokości 10 mm, dzięki czemu ope-
rowanie w trudno dostępnych miejscach 
jest znacznie łatwiejsze. Dzięki wdrożo-
nym rozwiązaniom znacznie łatwiejsza 
jest organizacja przewodów we wnętrzu 
urządzenia. Są one przytrzymywane za 
pomocą opasek samozaciskowych, któ-
re ułatwiają zabudowanie w  podstawie 
rozdzielnicy wręb w  kształcie litery T. 
Z  kolei przepust kablowy mon-
towany jest na zatrzaski 
i  przytrzymywany 
śrubami – monter 
musi więc jedynie 
zwolnić zatrzaski 
i  wysunąć przepust 
z  prowadnic, a  po 
zabudowaniu apa-
ratów i  prowadzeniu 
przewodów ponow-
nie wysunąć przepust 
i  unieruchomić go 
śrubami.
Dobrze zaprojektowa-
ne rozdzielnice pozwa-
lają na rozdział energii 
elektrycznej do posz- 
czególnych   segmentów
mieszkania lub budynku,
 a przy tym stają się kompleksowym cen-
trum sterowania domowymi multime-
diami. We wnętrzu urządzenia można 
zamontować wszystkie niezbędne apa-
raty. 

UPORZĄDKOWANE WNĘTRZE
Montaż komponentów komunikacyj-
nych odbywa się na wygodnej płycie 
ażurowej oraz szynie nośnej. Projektan-
ci rozdzielnicy – wychodząc naprzeciw 
wymaganiom i wyśrubowanym normom 
– umożliwili instalację 12-portowego pa-
tch panela, mocowanego na płycie mon-
tażowej za pomocą spinek. Uzupełnienie 
panela o  etykiety opisowe umożliwia 

rozdzielnica elektryczna 2x12
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STANISŁAW JAGIELSKI – kierownik działu technicznego i logistyki EURA-TECH

Jak zabezpieczyć dom
przed intruzami?

Profesjonalne zabezpieczenia domu przed włamaniem, 
pożarem, awarią instalacji wodnej i innymi przykrymi 
niespodziankami są niezbędne. Zapewniają nam poczucie  
bezpieczeństwa, komfortu i spokoju.

Do kwestii zabezpieczenia mienia na-
leży podejść pragmatycznie, rzeczo-

wo oceniając skalę potencjalnego zagro- 
żenia. Nie wszędzie jest ono jednakowe. 
Samotnie stojący dom, w  dużej odle- 
głości od sąsiedztwa, wymaga licz-

DOMOFON NA WEJŚCIE
Zacznijmy od wejścia. Powszechnie zna-
ny domofon jest podstawowym gwaran-
tem bezpieczeństwa. Pozwala na identy-
fikacje osoby próbującej wejść na teren 
naszej posesji. Domofony i wideodomo-

dzenie, kto przyszedł i  w  jakim celu, 
sprawiając jednocześnie wrażenie, że je-
steś w domu. 

CZUJNIKI MILE WIDZIANE
Czujniki są bardzo praktyczne, przez co 
stały się powszechne i  chętnie stosowa-
ne. Mają różne zastosowania. Czujniki 
gazu, czadu, dymu to jedne z najbardziej 
podstawowych, które mogą pojawić się 
w  domu. Zakup czujnika to wydatek 
rzędu kilkudziesięciu złotych. Nie warto 
na tym oszczędzać, a  tym bardziej tego 
lekceważyć. Pamiętajmy, że ostrzegają 
one przed niebezpieczeństwem w domu, 
dzięki czemu mogą uratować życie. 
Montowanie detektorów jest już obo-
wiązkowe m.in. we Francji, Austrii czy 
Belgii. W Norwegii już 98%, a w Wielkiej 
Brytanii 89% domów jest wyposażonych 
w tego typu urządzenia. W Polsce takie-
go obowiązku nie ma, jednak montaż 
detektora to z  pewnością bardzo dobra 
praktyka. 

SYSTEM ALARMOWY
Zadbaliśmy już o zabezpieczenie wejścia 
i czyste powietrze. Teraz możemy pomy-
śleć o  zabezpieczeniu naszego majątku, 
a to jest rola systemu alarmowego. Z defi-
nicji system alarmowy to grupa urządzeń 
służąca do zabezpieczenia obiektu przed 
włamaniem lub pożarem. Mózgiem sy-
stemu zabezpieczającego przed włama-
niem jest centrala alarmowa, którą w za-

niejszych zabezpieczeń w  porównaniu  
z  budynkiem stojącym na strzeżo- 
nym osiedlu. Wybór odpowiedniego za-
bezpieczenia zależy również od wyma-
ganego stopnia zaawansowania instala-
cji i od naszego budżetu. O ile w dużej 
willi warto pomyśleć o  kompletnym 
systemie alarmowym, np. monito- 
ringu, to w  mniejszym mieszkaniu  
często wystarczą podstawowe rozwiąza-
nia. 

fony umożliwiają zamknięcie posesji na 
stałe, co eliminuje ewentualne wtargnię-
cie osób trzecich na jej teren. Możliwość 
nawiązania rozmowy pozwala nam zo-
rientować się, czy dzwoniący jest osobą 
proszoną, czy nie. Wideodomofon daje 
szersze możliwości, gdyż pozwala do-
mownikowi zobaczyć osobę, która stoi 
przed wejściem. Ostatnio popularne są 
wideodomofony IP umożliwiające, po-
przez aplikację mobilną, zdalne spraw-

Wideodomofon

czujnik czadu
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że złodziej zrezygnuje z włamania, gdyż 
uzna, że jest ono zbyt trudne lub obar-
czone zbyt wysokim ryzykiem. Mimo 
wszystkich zabezpieczeń obecność 
lokatorów może być najskuteczniej-
szym sposobem odstraszenia. Co zro-
bić w  sytuacji, kiedy planujemy wyjazd 
lub urlop za granicą? Kiedyś prosiło 
się sąsiada o  wizytę, włączenie światła 
i  sprawdzenie, czy wszystko jest w  po-
rządku. Takie praktyki odchodzą już do 
lamusa, dziś zastępuje je nowoczesna 
technika. Przykładem są sterowniki sy-
stemu Smart Home, które pozwalają na 
zdalne sterowanie dowolnym urządze-
niem elektrycznym. Praca urządzeń na 

leżności od rodzaju systemu obsługuje 
się za pomocą manipulatora, pilota lub 
telefonu. Najprostsze systemy alarmowe 
składają się z  czujek zlokalizowanych 
przy drzwiach i  oknach. Ale obecnie to 
już za mało. W  przypadku domów jed-
norodzinnych oznacza to, że włamywacz 
pokonał już ogrodzenie i ma więcej cza-
su, zanim podejmiemy interwencję (np. 
wezwiemy policję czy ochronę). Zaleca 
się stworzenie tzw. pierwszej linii obrony. 
Jest to sieć czujników ukrytych w ogro-
dzie dookoła domu (wkopane w ziemię, 
schowane w krzewach i  trawie). Rozpo-
znają ruch człowieka i nacisk na podłoże. 
Dzięki nim właściciel może wcześniej 
dowiedzieć się, że ktoś obcy pojawił się 
w ogrodzie i krąży dookoła domu.

SYMULACJA OBECNOŚCI
Pamiętajmy, że złodzieje obserwują po-
sesję, którą zamierzają okraść. Zabez-
pieczenia domowe mogą spowodować, 

podstawie harmonogramu może pełnić 
funkcję systemu zabezpieczenia mienia. 
Automatyczne włączanie i  wyłączanie 
oświetlenia lub elektrycznych urządzeń 
ogrodowych może symulować obecność 
domownika podczas dłuższej nieobec-
ności. Dzięki temu w trakcie obserwacji 
łatwo o  wrażenie, że w  opustoszałym 
domu toczy się normalne życie domow-
ników, co może skutecznie odstraszyć 
złodziei.
W  przeciwieństwie do drogiej auto-
matyki budynkowej, nad której zasto-
sowaniem należy myśleć już na etapie 
projektowania domu, sterowniki WiFi 
są w pełni autonomiczne i nie wymagają 
użycia centrali będącej mózgiem całego 
systemu.

MONITORING KAMER
Monitoring wizyjny, inaczej telewizja 
przemysłowa CCTV (ang.  Closed Cir-
cuit TeleVision) to system dozoru, po-
zwalający na obserwację i  rejestrację 
obrazu dokonywaną z  odległości, za 
pomocą kamer. Obecnie na rynku spo-
tykane są trzy rodzaje systemów moni-
toringu – analogowy, hybrydowy oraz 
cyfrowy (potocznie zwany IP).
Wyższość systemu IP nad rozwiąza-
niami analogowymi i  hybrydowymi 
jest wielopłaszczyznowa. Po pierwsze, 
nie ma konieczności łączenia każdej 
kamery bezpośrednio z  rejestratorem, 
dzięki czemu monitoring IP jest bar-
dzo elastyczny i umożliwia rozproszenie 
urządzeń działających w  obrębie wy-
korzystywanej sieci. Takie rozwiązanie 
umożliwia prostą i  szybką rozbudowę. 
Monitoring we własnym domu zapew-
nia nam przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa. Możemy monitorować 
podjazd przed domem, ogród, garaż lub 
bramę wjazdową, drzwi wejściowe do 
naszego domu oraz cały teren dookoła. 
Monitoring może uchronić nas przed 
wandalizmem czy ewentualną kradzie-
żą. W  razie zdarzenia, nagrania z  na-
szego monitoringu mogą pomóc policji 
w ściganiu sprawców.
Każde z  powyższych zabezpieczeń daje 
nam poczucie bezpieczeństwa i  kom-
fortu. Dom to twoja twierdza. Warto 
więc szczególnie zadbać o  jego bezpie-
czeństwo, by w  pełni cieszyć się wypo-
czynkiem. Żaden system nie zastąpi jed-
nak rozsądku – przed wyjazdem warto 
sprawdzić, czy na pewno są zamknięte 
drzwi i okna, a alarm włączony. 

Kamera iP WiFi

Wideodomofon iP WiFi

Manipulator do central
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co to znaczy inteligentny dom?
Inteligentne i automatyczne rozwiązania domowe są coraz 
częściej stosowane w domach jedno- i wielorodzinnych. 
Zwiększają komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz umożli-
wiają optymalizację pracy domowych urządzeń.

Inwestor już na etapie projektowa-
nia budynku powinien przewidzieć 

umieszczenie zintegrowanych instalacji 
sterujących różnorodnymi procesami. 
Niestety, często są to drogie instalacje, 
które trudno zaadaptować w istniejących 
już mieszkaniach. Pojawia się więc pyta-
nie, co w sytuacji, kiedy posiadamy miesz-
kanie i  zamierzamy je unowocześnić?  
Na szczęście, na rynku są już rozwiązania 
alternatywne takie jak sterowniki WiFi. 
Są one odpowiedzią na wciąż zwiększa-
jące się wymagania użytkowników w za-
kresie bezprzewodowej, zdalnej kontroli 
nad dowolnym urządzeniem elektrycz-
nym, przy wykorzystaniu domowej sieci 
Internetu, chmury Amazon Web Servi-
ces oraz aplikacji mobilnej.

KONTROLA POD RĘKĄ
Niektóre sterowniki wyposażone są 
w  gniazdo mini-jack umożliwiające 
podłączenie przewodu z  czujnikiem 
temperatury i  wilgotności. Przy wyko-
rzystaniu aplikacji mobilnej urządze-
nie może mieć bardzo praktyczne za-
stosowanie. Wystarczy ustawić zakres 
pracy sterownika w aplikacji, a on – po 
osiągnięciu zdefiniowanych parame-
trów – automatycznie będzie zarządzał 
pracą podłączonego urządzenia, np. 
wentylatora czy nawilżacza powietrza.  
Innym przykładem może być sterownik 
z  licznikiem energii, który pozwala wy-
chwycić, które urządzenia działają nie-
ekonomicznie. Każdemu zależy na niż-
szych rachunkach i optymalizacji zużycia 
energii. Dzięki aplikacji umożliwiającej 
podgląd zużycia energii w  ujęciu rze-
czywistym, dziennym lub miesięcznym 
można wprowadzić plan oszczędzania 
i  zredukować wydatki. Jest to bardzo 
praktyczne rozwiązanie dla osób posia-
dających dwutaryfowy plan rozliczania 
energii elektrycznej – sterownik umożli-
wia m.in. włączenie pralki lub grzejnika 
w godzinach tańszej taryfy. 

MULTISTEROWANIE
Sterowniki mogą być przypisane do jed-
nego, konkretnego urządzenia elektrycz-
nego: lampki, pralki itp., są też takie, 
które umożliwiają zarządzanie dwoma, 
a  nawet czterema urządzeniami rów-
nolegle. W  praktyce oznacza to, że bez 
ruszania się z  kanapy można wyłączyć 
smartfonem lub tabletem główne światło 
w  pomieszczeniu i  równocześnie włą-
czyć światło boczne, np. kinkiety, dzięki 
czemu zyskujemy idealny nastrój na ro-
mantyczny wieczór. Poza standardowy-
mi funkcjami, sterowniki mają również 
własne, unikalne, a  to na które się zde-
cydujemy, zależy tylko i  wyłącznie od 
naszych potrzeb. 

SZYBKI MONTAŻ
Instalacja sterowników jest bardzo prosta 
i obejdzie się bez brudnego i kłopotliwe-
go remontu. W przeciwieństwie do dro-
giej automatyki budynkowej nad zasto-
sowaniem, której należy myśleć na etapie 
projektowania domu czy mieszkania, ste-
rowniki WiFi są w  pełni autonomiczne 
i nie wymagają użycia centrali czy bram-
ki będącej mózgiem całego systemu. 
Sterownik WiFi możemy zamontować 
przed urządzeniem lub listwą elektrycz-
ną, do której może być podłączonych 
kilka urządzeń. Należy tylko pamiętać, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
obciążenia prądowego. Sterowniki WiFi 
umożliwiają zdalne zarządzanie pracą 
urządzeń AGD i RTV, włączanie i wyłą-
czanie oświetlenia lub regulowanie tem-
peratury bez konieczności stosowania 
dodatkowych kontrolerów.

Sterownik WiFi  
z licznikiem energii

Gniazdo bezprze-
wodowe WiFi

Sterownik WiFi z możliwością podłączenia pre-
cyzyjnego czujnika temperatury i wilgotności 
lub wodoodpornego czujnika temperatury

Sterownik WiFi m.in. do sterowania 
bramą
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MOBILNA WYGODA
Niezależnie iloma sterownikami dys-
ponujemy, nad wszystkim można zapa-
nować dzięki jednej aplikacji mobilnej. 
Aplikacja jest sercem inteligentnego 
domu i  umożliwia sterowanie wieloma 
urządzeniami równolegle. Zazwyczaj 
jest darmowa, można ją pobrać bezpo-
średnio z  Google Play (użytkownicy 
Androida) lub App Store (użytkownicy 
iOS) i  zainstalować na własnym smart-
fonie lub tablecie. Instalacja jest bardzo 
prosta i  zajmuje wraz z  konfiguracją  

kilka minut. Obsługa aplikacji jest łatwa 
i intuicyjna.

Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają 
m.in. na:
�	manualne lub automatyczne stero- 

wanie urządzeniem lub grupą urzą-
dzeń,

�	grupowanie urządzeń, 
�	ustawianie scen, 
�	ustawianie włącznika czasowego, 
�	ustawianie czasu pracy według har-

monogramu.

KRZYSZTOF ŚWIĘCKI – dyrektor handlowy CANDELLUX LIGHTING 

Na co zwrócić uwagę
przy zakupie oświetlenia?

Estetycznym dopełnieniem funkcji użytkowej oświetlenia 
jest jego funkcja dekoracyjna. Nowe style oraz technologie 
pozwalają grać światłem, nadają wnętrzom indywidualny 
charakter i wpływają na nastrój domowników.

Wraz z  pojawieniem się techniki 
LED temperatura barwowa stała 

się powszechnie używanym parametrem 
oświetlenia. Określamy ją w  Kelwinach 
[K]. Im wyższa liczba, tym zimniejsze 
światło. Do klasycznej żarówki najbar-
dziej zbliżone będą źródła światła o tem-
peraturze 3000K – określamy ją mianem 
barwy ciepłej. Powyżej 5000K ocenimy 
barwę jako zimną, a w okolicach 4000K 
jako neutralną. Czy ma to znaczenie? 
Po włączeniu oświetlenia widać wyraźną 
różnicę. W dużym uproszczeniu, światło 
ciepłe będzie zbliżone do oświetlenia sło-
necznego, „bardziej żółte”, milsze dla oka 
i bardziej nastrojowe. Sprzyja relaksowi, 
uspokaja. Jest jednak postrzegane jako 
światło słabsze. Światło zimne wydaje 
się być białe, bardziej intensywne, ostre 
i  wyraźne. Sprzyja aktywności, świetnie 
sprawdza się do podświetlania, uwydat-
nia i dodaje dynamiki, natomiast nie po-
zwala wypocząć.

JAKI ŻYRANDOL
Oświetlenie sufitowe dedykowane jest 
przede wszystkim do pokoju dziennego. 
Dziś wykonywane jest z  różnorodnych 
materiałów: metalu, tkanin, tworzyw 
sztucznych, drewna, kryształów i  akry-
lu. Ten typ oświetlenia zwykle posiada 
możliwość montażu kilku źródeł świat-
ła, co pozwala na włączanie wszystkich 

jednocześnie lub tylko ich części. Wa-
runkiem takiej funkcji jest posiadanie 
przez lampę instalacji wieloobwodowej 
oraz odpowiedniej instalacji z  łączni-
kiem podwójnym. Należy pamiętać, że 
zastosowanie żyrandola ograniczone jest 

aplikacja mobilna do sterowników WiFi el 
Home do centrum zarządzania inteligentnym 
domem
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zwykle wysokością pomieszczenia. War-
to zatem sprawdzić możliwość i  zakres 
regulacji wysokości kupowanej lampy. 
Bogata oferta asortymentowa zaspoka-
ja dziś potrzeby zarówno zwolenników 
stylów klasycznych, jak i  szukających 
nietypowych wzorów.

TECHNOLOGIA LED I 3D
Nowoczesne technologie systematycz-
nie rewolucjonizują branżę oświetlenio-
wą, wnosząc nowe rozwiązania również 
w  grupie oświetlenia sufitowego. Coraz 
bardziej popularne lampy wiszące to 
lampy z wbudowanym (zintegrowanym) 
źródłem światła LED, nierzadko stero-
wane zdalnie pilotem lub telefonem, da-
jące użytkownikom możliwość regulacji 

natężenia, jak i samej barwy światła. Ela-
styczność nośników LED sprawia rów-
nież, że kształt lamp wiszących nie jest 
dziś prawie niczym ograniczony.
Stosunkowo niedawno pojawiły się na 
rynku nowe typy żyrandoli wykonane 
w  technologii 3D. Specjalnie wykonane 
klosze dają wrażenie głębi i  przestrzen-
ności lampy. Do tego typu lamp należy 
stosować żarówki raczej o  zimnej bar-
wie (powyżej 4000K), większej mocy 
i  silniejszym strumieniu świetlnym. Ze 
względu na specyfikę kloszy i wysoki po-
ziom tłumienia światła przez klosz, nale-
ży spodziewać się słabszego – niż w przy-
padku innych typów lamp – doświetlenia 
pomieszczenia, które rekompensuje jego 
niepowtarzalny efekt i nastrój. 

SPOTY I KINKIETY
W przypadku mniejszych, a  szczególnie 
niższych pomieszczeń lampy wiszące 
mogą nie prezentować się dobrze. Tutaj 
świetnie sprawdzi się lampa przylega-
jąca do sufitu, jedno- lub wielopunkto-
wa. W  większości przypadków posiada 
możliwość regulacji kierunku świecenia. 
Również w  tym typie lamp użytkownik 
ma możliwość wyboru pomiędzy oświet-
leniem z wymiennymi źródłami światła, 
zwykły gwint żarówek E14, jak i źródłem 
LED.
Szczególnie, w  przypadku większych 
pomieszczeń stosuje się łączenie kilku 
typów oświetlenia. Oświetleniem głów-
nym jest oświetlenie górne montowa-
ne na suficie, a  uzupełniającym boczne 
montowane na ścianie. Tę ostatnią rolę 
pełnią kinkiety. W  ofertach producen-
tów często stanowią one element „ro-
dziny” produktowej, skomponowanej 
dla zwisu lub spotu. Dobrym zwyczajem 
jest przystosowanie planowanej instalacji 
elektrycznej albo na etapie projektu albo 
na etapie remontu tak, aby przewody 
doprowadzające zasilanie kinkietu po-
zostały ukryte. W innym przypadku bę-
dzie konieczne podłączenie kinkietu do 
gniazda zasilającego. Kinkiety stosuje się 
również w  sypialniach jako alternatywa 
dla lampek nocnych lub jako oświetlenie 
w  pobliżu fotela, dla miłośników czyta-
nia. 

PLAFONIERY WCIĄŻ W MODZIE
Mimo upływu czasu ten rodzaj oświet-
lenia nie traci na popularności. Wpisuje 
się w  każde wnętrze i  styl. Umożliwia 
zastosowanie w pomieszczeniach miesz-

kalnych zarówno na suficie jak i  ścia-
nach bocznych. Może pełnić funkcję 
głównego oświetlenia jak i  oświetlenia 
uzupełniającego. Szeroki wachlarz tego 
typu produktów oferowanych przez ry-
nek daje obecnie możliwości nieograni-
czonej aranżacji. Szczególnie polecany 
w przypadku niskich pomieszczeń, łatwy 
w montażu i utrzymaniu w czystości oraz 
relatywnie tani. Zwykle charakteryzuje 
się prostą konstrukcją wykonaną z  me-
talowej podstawy i szklanego klosza, ale 
wraz z rosnącymi oczekiwaniami potrafi 
również przybrać bardziej wyrafinowaną 
formę, dzięki użyciu naturalnego drew-
na, kryształków, akrylowych dodatków, 
czy też ornamentowych zdobień. Plafo-
niery są zwykle okrągłe lub półokrągłe, 
ale coraz częściej spotykane są również 
te w bardziej zróżnicowanych kształtach.
Podstawowym wymogiem bezpieczeń-
stwa dla pomieszczeń mieszkalnych jest 
posiadanie przez plafon standardu IP 
20. W przypadku plafonier stosowanych 
w  pomieszczeniach o  wyższym stopniu 
wilgotności, np. w  łazienkach, powinny 
się one legitymować oznaczeniem mini-
mum IP 44, a w przypadku zastosowania 
na zewnątrz budynków – IP 65.

OCZKA STROPOWE I DOŚWIETLACZE
Oprawy stropowe goszczą w  naszych 
domach od wielu lat. Pierwsze ich naj-
prostsze formy były po prostu metalo-
wym krążkiem, który umożliwiał mon-
taż żarówki halogenowej w jego wnętrzu. 
Kolejne wersje były już bardziej wyrafi-
nowane, zawierające szkło, kryształowe 
ozdoby, a nawet integrowany wielokolo-
rowy pasek LED. W ostatnim czasie ocz-
ka stropowe mają już swoją konkurencję 
– to panele LED. Montowane podobnie 
jak oprawy stropowe są źródłem świat-
ła samym w  sobie. Dedykowane przede 
wszystkim tym, którzy wolą aby zamon-
towane oświetlenie było dyskretne i  nie 
rzucało się w oczy. Są zwykle okrągłe lub 
kwadratowe, różnych rozmiarów, w wer-
sji do montażu w  otworach podwiesza-
nych sufitów, ale również jako oprawy 
natynkowe.
Postęp technologiczny nie ominął rów-
nież opraw służących do podświetlania 
luster, obrazów czy łazienek. Przewa-
żająca część tego asortymentu to dziś 
oprawy ze zintegrowanym źródłem LED. 
W  przypadku stosowania w  łazienkach 
wskazane jest, aby wybrany produkt po-
siadał standard bezpieczeństwa IP 44. 
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MATEUSZ STRZAŁKOWSKI – specjalista ds. marketingu i PR w firmie GTV

Jak efektownie 
oświetlić dom i ogród?

ZŁOTA ZASADA – JEDNORODNOŚĆ 
I UMIAR
Planując oświetlenie zewnętrzne zadbaj-
my o  to, by wszystkie widoczne źródła 
światła tworzyły przemyślaną i  harmo-
nijną całość. Zastosowanie opraw ele-
wacyjnych i  ogrodowych, utrzymanych 
w  podobnej stylistyce, wprowadzi do 
naszego otoczenia wrażenie ładu i  har-
monii. Unikajmy eksperymentów z mie-
szaniem trendów – do tradycyjnych 
budynków wybierajmy raczej klasyczne 
oprawy, a modernistyczne i industrialne 
– do obiektów nowoczesnych.
Warto również zachować umiar i wyeks-
ponować światłem tylko ciekawe archi-
tektoniczne detale elewacji: gzymsy czy 
wykusze – taki zabieg nada bryle lekkości. 
Pożądany efekt uzyskamy wykorzystując 
w tym celu oświetlenie punktowe – źródła 
światła o  małej mocy montujemy wów-

Wybór właściwego oświetlenia domu i ogrodu może okazać się kluczem do spełnienia 
marzeń o zadbanej posesji, które podniesie jej estetykę, wyróżni je na tle otoczenia  
i podkreśli ich niepowtarzalny charakter. A dodatkowo jak wybierzemy rozwiązania 
oparte na energooszczędnej technologii LED – posiadłość będzie prezentować się 
wspaniale, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.

i niedoskonałości. Ciekawym zabiegiem 
aranżacyjnym jest wykorzystanie opraw 
ściennych, które świecą w dwóch kierun-
kach. 
Jeśli chcemy wyeksponować większy 
fragment fasady, warto wykorzystać 
w  tym celu naświetlacze, montowane 
na ścianie, pod grzbietem dachu lub na 
trawniku – ich ruchome ramię umożli-
wia wybranie określonej pozycji oprawy 
i  odpowiednie ukierunkowanie stru-
mienia świetlnego. Pamiętajmy, by nie 
stosować opraw o  zbyt szerokim kącie 
rozsyłu światła – większość strumienia 
będzie wtedy nieefektywnie emitowana 
w przestrzeń, co powoduje straty energii 
i zjawisko nazywane „zanieczyszczeniem 
świetlnym”. 

WIĘKSZY KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Oświetlenie zewnętrzne po zapadnięciu 
zmroku pozwoli nam poczuć się pewniej 
i  bezpieczniej. Warto oszczędzić sobie 

Naświetlacz leD z czujnikiem ruchu

czas bezpośrednio na fasadzie, a strumień 
światła kierujemy na wybrane elementy. 
W ten sposób, nawet na prostej i płaskiej 
ścianie, można uzyskać ciekawe światło- 
cienie, nadające budynkowi zupełnie 
nowy wygląd. W  tym wypadku najczęś-
ciej wybieraną do iluminacji barwą świat-
ła jest biel. Jej ciepły odcień pozwala na 
zbudowanie niepowtarzalnej atmosfery. 
Im chłodniejszy odcień – tym mocniejszy 
będzie efekt wyeksponowania szczegółów. 
Jeśli elewacja wykonana jest z  dekora-
cyjnych materiałów: nieotynkowanej 
cegły ceramicznej lub okładziny drew-
nianej czy kamiennej, warto dodatkowo 
podkreślić jej urodę – strumień światła 
skierowany równolegle do ściany budyn-
ku efektownie uwypukli jej fakturę. Uni-
kajmy jednak oświetlania w  ten sposób 
otynkowanych, gładkich ścian – światło 
ujawni wtedy wszystkie nierówności 

stresujących sytuacji lub bolesnych kon-
tuzji, doświetlając kluczowe strefy wokół 
domu.
wejście do domu i furtka – światło po-
winno oświetlać podest, zamek i klamkę 
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za pomocą lamp umieszczonych na słup-
kach obok stopni. 
ścieżki – oprawy umieszczone na traw-
niku lub na skraju ścieżki wyznaczają jej 
przebieg i ułatwiają poruszanie. Chodnik 
można oświetlić za pomocą opraw najaz-

dowych z  wymiennymi 
źródłami światła o małej 
mocy (zbyt mocne źród-
ła światła mogą oślepiać 
przechodzące osoby). 
Równie popularnym 
rozwiązaniem są oprawy 
zamontowane na spe-
cjalnych słupkach, usta-
wionych obok ścieżki 
i  rozmieszczone tak, by 
nie powstawały między 

nimi ciemne, niedoświetlone przestrze-
nie. Pamiętajmy również o  złotej zasa-
dzie proporcji – im krótsza ścieżka, tym 
niższe słupki.

Brama i  podjazd – do ich oświetlenia 
doskonale nadają się oprawy najazdowe. 
Są wyposażone w szczelne i mocne sta-
lowe obudowy oraz wzmacnianą szybę 
chroniącą źródła światła, więc można po 
nich bezpiecznie jeździć samochodem. 
Światła rozjaśniające podjazd powinny 
być umieszczone w  odległości 1,5–2 m 
od bramy, a jeśli otwiera się ona automa-
tycznie, warto zamontować dodatkowe 
oświetlenie ostrzegawcze. 

DRUGI SALON
Światło na tarasie, werandzie lub w ogro-
dowej altanie zmienia je w  drugi salon, 
pozwala dłużej korzystać z  ich uroku 
i  tworzy klimatyczne zakątki. W  takich 
miejscach światło nie powinno oślepiać 
– zadaszony taras lub werandę najlepiej 

oraz nie oślepiać osób wchodzących do 
domu lub na posesję. Rodzaj oprawy 
i  sposób jej umieszczenia zależy od ar-
chitektury i  charakteru domu – do wy-
boru mamy oprawy w różnym stylu – od 
ponadczasowych, klasycznych i  trady-

�	brak wydzielonych obwodów elektrycz-
nych dla różnych stref wokół domu,

� zbyt niska odporność opraw na zmienne 
warunki atmosferyczne (nieodpowiedni 
stopień ochrony iP),

� płytkie umieszczenie przewodów elek-
trycznych w ziemi, co może doprowa-
dzić do ich uszkodzenia podczas prac 
pielęgnacyjnych w ogrodzie, 

� użycie kabli o nieodpowiedniej izolacji,
� zbyt intensywne oświetlenie elewacji 

zewnętrznej lub złe ukierunkowanie 
strumienia świetlnego,

� zastosowanie opraw o zbyt szerokim 
kącie świecenia (zanieczyszczenie świet-
lne),

� nierównomierne oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych (schodów i ścieżek), 

� zbyt mocne i jednokierunkowe światło 
skierowane na pojedynczy element 
w ogrodzie.         

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

opawy elewacyjne

cyjnych po te naprawdę nowoczesne 
i  designerskie. W  tym wypadku war-
to postawić na kinkiety, reflektory lub 
oprawy na wysięgnikach i  eksponować 
je, umieszczając symetrycznie lub asy-
metrycznie po obu stronach drzwi lub 
wręcz przeciwnie – ukryć źródła światła, 
montując w  niszach lub w  daszku nad 
wejściem. 
Schody wejściowe – niezależnie od wiel-
kości należy oświetlić je równomiernie, 
by nie tworzyły się na nich cienie, mini-
malizując w  ten sposób ryzyko upadku. 
Jeśli wyposażone są w  murowaną balu-
stradę, wysokość poszczególnych stop-
ni można zaznaczyć umieszczając w  jej 
dolnej części światła punktowe. Pionowe 
elementy zaakcentuje strumień świetlny 
skierowany w górę. Gdy wybraliśmy ażu-
rową barierkę, schody można oświetlić 
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oświetlić za pomocą lampy zawieszonej 
nad stołem lub – jeśli daszek jest od-
powiednio wysunięty – regularnie roz-
mieszczonym w podsufitce oświetleniem 
punktowym. Zamiast kierować świat-
ło lamp bezpośrednio na taras, można 
oświetlić jego otoczenie podkreślając 
piękno ogrodu. 
Decydując się na użycie opraw elewa-
cyjnych, powinniśmy je umieścić na 
wysokości górnej krawędzi drzwi balko-
nowych – jeśli ich strumień światła skie-
rowany jest w dół – lub niżej, w miejscu 
podziału okien – jeśli ich światło pada 
w górę. Częstym rozwiązaniem jest rów-
nież zamontowanie źródeł światła o ma-
łej mocy w posadzce werandy, blisko jej 
krawędzi lub w stopniach schodów – po-
prawi to nasze bezpieczeństwo, a  ilumi-
nacja z  tak umieszczonych opraw jest 
subtelna i nastrojowa. 
Choć wciąż popularne są oprawy styli-
zowane na dziewiętnastowieczne lam-
py gazowe, swoich zwolenników mają  
również bardziej nowoczesne, alumi-
niowe modele o nowoczesnym designie, 
postindustrialnym rodowodzie i  zgeo-
metryzowanym kształcie, produkowa-
ne w  uniwersalnych kolorach czarnym 
i szarym.

OGRÓD ŚWIATŁEM CZAROWANY
Do akcentowania ozdobnych krzewów 
czy klombów doskonale nadadzą się 
oprawy punktowe – ich światło skiero-
wane na rosnącą wokół zieleń pozwala 
na uzyskanie ciekawego efektu poświa-
ty. Niektóre modele przystosowane są 
do bezpośredniego montażu w  ziemi 
– doskonale podkreślą ozdobny krzew, 
żywopłot czy murek wykończony płyta-
mi dekoracyjnymi. Należy pamiętać, że 
zbyt mocne i  jednokierunkowe światło 
skierowane na wybrany element sprawi, 
że zdominuje on całą aranżację, a reszta 
ogrodu po prostu zniknie. Optymalnym 

Dostawcy Grupy PSB Handel S.A. – Oświetlenie (instalacje, alarmy, sterowanie domem)

oprawy ogrodowe

rozwiązaniem będzie więc wy-
korzystanie opraw o  mocy ok. 
35 W. 
Projektując oświetlenie wokół 
domu warto pamiętać o  specjal-
nych czujnikach, które nie tylko 
umożliwią swobodne sterowanie 
oświetleniem, ale i  oszczędzanie 
energii elektrycznej. W  zależno-
ści od potrzeb możemy zainwe-
stować w czujniki ruchu włącza-
jące poszczególne źródła światła, 
gdy w strefie znajdzie się człowiek 
lub pojazd; czujniki zmierzcho-
we włączające lampy gdy zapada 
zmrok, a wyłączające je wraz z nastaniem 
świtu czy włącznik z programatorem cza-
su, dzięki któremu precyzyjnie określimy 
godziny działania oświetlenia zewnętrz-
nego.
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wyKOnawCy 
BuDOwLanI  

DLA WYNALAZCÓW  
ALBO BEZROBOTNYCH
Skoro historia firmy nie sięga daleko 
wstecz, Maciej Sobański zwraca uwagę 
tylko na jeden, jego zdaniem najważniej-
szy aspekt – warunki startu. 
– Tyle się mówi o  pożądanej inicjatywie 
młodych Polaków, że powinniśmy wyka-
zywać się odwagą w  biznesie, nie bać się 
zakładania firm, korzystać z różnych form 
wsparcia ze strony państwa i wielu organi-
zacji, no … start up-y, środki pomocowe, 
itd., itp. Moja droga była inna. Wyniosłem 

wyKOnawCy 
BuDOwLanI 
z weSOłeJ
Krótka wizytówka zawodowa 
Macieja Sobańskiego mogłaby 
wyglądać tak: 
�	specjalizacja – wszelkie prace 

elektryczne w zakresie do tysiąca 
volt (pomiary, eksploatacja, 
dozór);

�	praktyka w wykonawstwie  
– 10 lat, w tym 3 lata pracy  
w Niemczech;

�	doświadczenie w kierowaniu ze-
społem – od 2 lat własna firma 
Techsomel Instalacje Elektryczne 
w Warszawie-Wesołej.

z domu tradycje pracy „na swoim”. Ojciec, 
Jerzy Sobański od wielu lat prowadzi fir-
mę remontowo-budowlaną, ale jeśli cho-
dzi o finanse musiałem liczyć głównie na 
samego siebie. I  gdybym nie zarobił parę 
złotych za Odrą, nie byłoby mnie stać na 
otwarcie własnej firmy. Start up? – ilu lu-
dzi budujących, albo remontujących swoje 
domy, czy np. pawilony handlowe oczekuje 
od wykonawcy elektryka innowacji? Jakie 
innowacyjne rozwiązania w  zakresie in-
stalacji elektrycznych może zaproponować 
inwestorowi ktoś, kto dopiero zaczyna 
pracę? Inny lansowany pomysł – zdobycie 
dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy? 
– trzeba najpierw przez wiele miesięcy być 
bezrobotnym… A ja nigdy nie byłem.
Dopiąłem swego inaczej, korzystając  
z własnych środków oraz wsparcia mamy 
i siostry – zaprojektowała stronę interne-
tową mojej firmy, także znajomego, który 
bardzo tanio wykonał szyld Techsomel na 
moim samochodzie. Ja pomagałem innym 
usługami z zakresu elektryki.

PORAŻAJĄCA SIŁA REKLAMY
Porozmawiamy rzecz jasna o instalacjach 
elektrycznych, teraz jednak jeszcze kilka 
zdań o  kosztach, jakie ponosi nowa fir-
ma. – W moim przypadku – mówi Maciej 
Sobański – używany samochód 7 tys.  zł, 3 
wiertarki 1500 zł, 2 drabiny 400  zł, narzę-
dzia ręczne (młotki, szczypce, kombinerki 
itp.) 1000 zł. Na dzień dobry w  biznesie 
musiałem też zaangażować księgową – 
400 zł miesięcznie. Z czasem, chcąc zdobyć 
informacje o  moich klientach, musiałem 
opłacić abonament w  Biurze Informacji 
Kredytowej (za rok niemal 200 zł) i pono-
sić koszty korzystania z Krajowego Rejestru 
Długów. Grosz do grosza zebrała się już na 
starcie niemała kwota. Przyszły też stałe, 
bardzo poważne obciążenia: ZUS za siebie 
i  każdego pracownika + wynagrodzenia. 
To oczywiście największe pozycje. Także 
paliwo do samochodu, opłaty leasingowe, 
czynsz za wynajem pomieszczenia na biu-

ro i mini magazyn. Wreszcie opłaty za spe-
cjalistyczne szkolenia, sięgające od kilkuset 
do półtora tysiąca złotych od osoby. Do-
datkowo kursy z zakresu marketingu, bhp. 
Bardzo efektywne okazały się moje inwe-
stycje w reklamę. Przekonałem się, że dzię-
ki zwykłemu banerowi powieszonemu na 
ogrodzeniu (opłata roczna 200 zł) można 
pozyskać dobrego klienta. Wspaniale za-
procentowała reklama na samochodzie. 
Hasło „Porazi Cię nasza dokładność…” 
zwróciło uwagę niejednego inwestora. Ale 
pamiętam, że w pierwszych dniach istnie-
nia firmy starałem się o klienta za każde 
pieniądze, podjąłem się nawet powieszenia 
żyrandola za 30 zł. Dziś wartość zlecenia 
musi sięgać co najmniej 150 zł. A mam już 
warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, startu-
ję też w  przetargach z  moją ofertą rzędu 
500–600 tysięcy zł. Zanim jednak Techso-
mel osiągnął taki pułap, musieliśmy ciężko 
gimnastykować się, żeby zdobyć pieniądze 
na zakup niezbędnych do realizacji zleceń 
materiałów. Dopiero po pół roku miałem 
w  hurtowni linię kredytową na 3 tys. zł, 
ze spłatą do 2 tygodni. Dziś mam ponad 

obowiązkowe pomiary instalacji elektrycznej 
wykonanej przez Techsomel w nowo budowa-
nym pawilonie handlowym przy ul. armii Kra-
jowej 42 w Sulejówku.

układanie przewodów instalacji niskoprądowej.

Brygada elektromonterów Techsomel podczas 
wykonywania instalacji w segmentach miesz-
kalnych przy ul. Wiązanej 7 w Międzylesiu. 
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80 tys. zł i 2 miesiące na spłatę. Posiłkuję 
się też kredytem bankowym. Korzystam 
w  hurtowniach z  należnych mi rabatów. 
Zarabiam i coraz więcej inwestuję w firmę.

ZLECENIA SĄ, PRACOWNIKÓW BRAK
Techsomel zatrudnia 3 pracowników, Ma-
ciej Sobański jest czwarty. Korzysta też 
z  podwykonawców. Zdarza się, że pod 
szyldem firmy z Wesołej pracuje w sumie 
do 10 osób. W wydzielonym dziale usług, 
jakim są instalacje elektryczne, dominują 
małe i co najwyżej średniej wielkości firmy. 
Techsomel zdobywa klientów w  promie-
niu do 30 kilometrów od swojej siedziby, 
najwięcej z Wesołej, Wilanowa, Tarchomi-
na, mniej z Ursusa, Piastowa, Pruszkowa, 
Piaseczna. Przeważają klienci indywidual-
ni, wznoszący własne domy, rzadziej firma 
podejmuje się remontów. Coraz częściej 
natomiast zmawiają usługi Techsomel de-
weloperzy i klienci biznesowi. 
Odwiedzamy 3 place budowy. Sulejówek 
k. Warszawy, nowo budowany pawilon 
handlowy przy ul. Armii Krajowej. Zle-
cenie dla Techsomel obejmuje m.in. uło-
żenie wewnętrznej linii zasilającej (wlz), 
budowę i  połączenie rozdzielnicy, mon-
taż oświetlenia i gniazd, pomiary i doku-
mentację techniczną. Wartość robót przy 
instalacji elektrycznej i  oświetleniowej 
z materiałem sięgnie około 90 tys. zł.
Kolejna inwestycja, 8 segmentów miesz-
kalnych przy ul. Wiązanej w Międzylesiu. 
Pełny zakres robót elektrycznych.
Następny obiekt, tym razem szeregowiec 
przy ul. Szczerej w  dzielnicy Warszawa-
-Włochy.
Podpisy zdjęć uściślają charakter robót.
Pytam o portfel zleceń. – Nie do przero-
bienia – pada odpowiedź. – Mamy real-
nie poumawiane terminy na 3–6 miesięcy 
do przodu. Pracujemy równolegle w kilku 
obiektach. Gdyby znaleźli się fachowcy, 
mógłbym podwoić zakres wykonywanych 
zadań.

DOKUMENTACJA OPISANA CYRYLICĄ
Na czym polega specyfika pracy takiej 
firmy jak Techsomel? Maciej Sobański 

podkreśla, że największym kapitałem 
są kwalifikacje jej personelu. – Mamy 
do czynienia z  prądem, medium abso-
lutnie niezbędnym, ale też niekiedy nie-
bezpiecznym. Porażenie, pożar, zwarcia, 
przepięcia łączeniowe – to tylko główne 
zagrożenia. Każdy, kto zajmuje się insta-
lacjami elektrycznymi musi dysponować 
specjalistyczną wiedzą w  tym zakresie. 
W mojej firmie nie mogę zatrudnić kogoś 
„zielonego”, do przyuczenia w parę tygo-
dni. Potrzebni są fachowcy, od razu goto-
wi do efektywnej pracy. Po drugie, trzeba 
być otwartym na różne nowości technicz-
ne. Nasza branża, jak mało która, nasyca 
różne obiekty budowlane coraz to nowymi 
systemami i wyrobami. Powszechne staje 
się korzystanie z  wielu urządzeń dostęp-
nych na rynku dopiero od niedawna, 
a  wymagających nowych, odpowiednich 
przewodów, gniazdek, skonfigurowa-
nych w  coraz bardziej złożone schematy,  
spiętych w  rozdzielnicach z  wieloma 
komponentami komunikacyjnymi. Nowe 
rodzaje rozmaitych zabezpieczeń: przed 
włamaniem, pożarem, awarią instalacji 
wodnej i  innymi przykrymi niespodzian-
kami, w  tym monitoring, urządzenia 
multimedialne i  wiele innych muszą być 
sprzęgnięte sieciowo. Bez dobrze oprogra-
mowanego laptopa nie mógłbym myśleć 
o  realizacji wielu zleceń. Trzeba dopisać 
laptop do listy sprzętu stale używanego 
w Techsomel…
Wracam do tego, że na rynku pracy  
brakuje fachowców elektryków budow-
lanych. Może należy skorzystać z  pra-
cowników ze Wschodu? Okazuje się, że 

pan Maciej już próbował. – Z tych, którzy  
do mnie trafili połowa nie miała żadnych 
potrzebnych kwalifikacji. Z  pozostałymi 
były różne problemy. Jedna ekipa, z Biało-
rusi, w  ramach zlecenia powinna zdoku-
mentować swoją pracę rysunkiem technicz-
nym z naniesionym schematem instalacji. 
I zdokumentowali, ale opis był cyrylicą…

Przed wyjazdem na budowę. 

Krzysztof Sowa, dyrektor handlowy w firmie 
elmas prezentuje Maciejowi Sobańskiemu  
jedną z nowości ofertowych.

Konfiguracja sterownika inteligentnej instalacji 
oświetlenia wymaga skupienia. Powyżej w szaf-
ce rozdzielnica racK.

Praktyczne zastosowanie FloorBoxa w salonie. 

systemy instalacji elektrycznych i  skomplikowane urządzenia techsomel kupuje 
w jednej z wyspecjalizowanych w tym asortymencie hurtowni. natomiast znacz-
ną część zaopatrzenia w takie podstawowe materiały jak przewody czy gniazdka 
elektryczne oraz wszelkie inne materiały z zakresu chemii budowlanej, niezbędne 
elementy suchej zabudowy, dociepleń itd. realizuje w firmie elmas.
firma elmas powstała w 1991 r. w miejscowości zakręt k. warszawy. od 2001 r. 
jest udziałowcem grupy PsB. obecnie elmas zatrudnia 43 osoby.

Mirosław Ziach
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Tytuł, pod jakim ukazuje się zestaw 8 wy-
powiedzi, zapożyczyłem od pani Joanny 
Trzaski, właścicielki firmy Gotolet z  Ja-
sienicy k. Tłuszcza.

Joanna trzaska podkreśla – nie mam 
problemów z inwestorami, wielu zna mnie 
i moją firmę dobrze. Szanujemy się. Inwe-
stor jest zawsze najważniejszy, bo to on 
nam płaci. Ale zdarza się, że nie tyle, ile ja 
muszę zapłacić pracownikom, których wy-
magania rosną. Jak sobie radzę w tej sytua-
cji? – Nie biorę więcej zadań, niż mogę wy-
konać. Inwestorzy, z którymi już wcześniej 
pracowałam, naciskają, żebym przyjęła ro-
botę, ale po starych cenach. I wtedy im mó-
wię, że szacunek do wykonawcy polega też 
na tym, że trzeba mu odpowiednio płacić, 
a przy odbiorze wykonanej roboty nie szu-
kać pretekstów do „urwania” jakiejś części 
wynagrodzenia. Niektórzy próbują…

niam. Obserwowałam ich, jak pracowali 
u jednego z moich podwykonawców. Mają 
inną kulturę pracy.
Gotolet działa w  obszarze przetargów 
realizując roboty budowlano-remontowe 
w  obiektach administracji państwowej 
(np. Ministerstwa Rolnictwa, Kancela-
rii Senatu, CBA), służby zdrowia (np. 
ZPZLO Warszawa-Wola, SPC Szpitala 
Klinicznego przy ul. Banacha), oświaty, 
administracji samorządowej. Firma jest 
stałym klientem składu PSB Warszawa.

STAWIAJCIE NA SPRAWDZONE KONIE
Sebastian Grzegorek Budownictwo 
Ogólne to firma pod nazwiskiem właś-
ciciela, z siedzibą w miejscowości Mysła-
ków k. Łowicza, obecna przede wszyst-
kim na rynku Warszawy i  zatrudniająca 
45 osób plus, gdy potrzeba, do 25 w kilku 
zaprzyjaźnionych grupach. Ważną spe-
cjalizacją firmy jest docieplanie stropów 
w  garażach i  elewacji wewnętrznych. 
W  tym zakresie występuje jako główny 
podwykonawca wobec generalnych wy-
konawców, którymi są największe w Pol-
sce firmy budowlane, prowadzące w War-
szawie roboty na zlecenie czołowych 
deweloperów. Pan Sebastian ocenia, że – 
największy problem to brak ludzi do pra-
cy. Młodzi wyjeżdżają za granicę. Szkoły 
zawodowe może i  są, ale chyba nikt ich 
nie kończy. Znam duże place budowy, na 
których trzech pracowników na czterech to 

obcokrajowcy. W Warszawie coraz częściej 
również właściciele firm wykonawczych 
to Ukraińcy czy Białorusini. Jeśli chodzi 
o  stany surowe w  większości przypadków 
na placach budowy słychać obcy język. Ale 
to się zmienia. Obcokrajowcy przeważa-
ją już nie tylko przy pracach z  żelbetem, 
murarskich, na elewacjach czy polegają-
cych na sprzątaniu. Pojawiają się także 
w  robotach elektrycznych i  przy innych 
instalacjach. Ostatnio zdarza się, że pod-
wykonawcami u  obcokrajowców są firmy 
polskie. Ja zatrudniałem Ukraińców, ale 
teraz nie. Przychodził chętny do pracy, py-
tałem co umie, odpowiadał, że wszystko. 
Okazywało się szybko, że nie umiał nic. 
Ale kilku się przyuczyło w prostych robo-
tach. Były jednak na ogół jakieś kłopoty 
formalne. Nie mam czasu na biurokrację 
i zatrudniam tylko Polaków.
Inny problem – rynek się rozwinął, popyt 
na usługi jest, zaczyna brakować różnych 
materiałów. Chciałbym, żeby za mną, sta-
łym, sprawdzonym klientem, zawsze stał 
hurtownik, gwarantując, że otrzymam 
materiał jako pierwszy, że nie wyprzedzi 
mnie w kolejce ktoś, kto dopiero co podjął 
w Polsce działalność, bo ma kasę – pytanie 
skąd? – i gotów jest szybciej płacić za do-
stawę. Moja współpraca z Kenpolem, do-
dam od razu, że to świetnie zaopatrzona 
hurtownia, jest wręcz modelowa. Kenpol 
nigdy mnie nie zawiódł w  sytuacji, kiedy 
musiałem natychmiast decydować się na 
przyjęcie zlecenia, a nie byłem pewny czy 
dostanę materiał. Kenpol zawsze dla mnie 
materiał znalazł. Mówię innym hurtowni-
kom, że też powinni stawiać na sprawdzo-
ne konie, takie jak moja firma.
Firma Sebastiana Grzegorka realizuje 
w  oddziale warszawskim firmy Kenpol 
zakupy materiałów budowlanych rocznie 
za 3–4 mln zł.

DO GRUDZIĄDZA Z UKRAINY 
NIE PRZYJADĄ
Jerzy Janicki, udziałowiec Grupy PSB 
z Grudziądza, prowadzi jako współzało-
życiel od 1986 r. firmę Ekobud, działającą 
w handlu hurtowym materiałami budow-
lanymi, produkcji styropianu i  wyko-
nawstwie budowlanym. Mówi otwarcie 

Jak oceniają sytuację na rynku pracy właściciele firm 
budowlano-remontowych? Jak sobie radzą? Czy zatrudnia-
ją pracowników ze Wschodu? Te i inne pytania zadałem 
przedstawicielom branży wykonawczej, klientom Polskich 
Składów Budowlanych w różnych regionach kraju.

Szanuj wykonawcę swego, 
bo możesz nie mieć żadnego

Ja nie straciłam ostatnio ludzi, zatrud-
niam kilkunastu od lat. Ale z nowymi są 
kłopoty. Nie chcą pracować oficjalnie. Kto 
jest zarejestrowany, że ma etat, nie może 
korzystać z  różnych form pomocy pań-
stwa, więc wielu wybiera pracę „na szaro”. 
Niestety program 500+ zadziałał destruk-
cyjnie na rynku pracy, zresztą nie tylko 
w budownictwie. Sytuację firm świadczą-
cych usługi rzemieślnicze w wykonawstwie 
pogarszają też upadki małych banków 
spółdzielczych, których ci rzemieślnicy byli 
klientami. Obcokrajowców nie zatrud-

Joanna Trzaska

Sebastian Grzegorek
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– jeśli chodzi o zatrudnienie osiągnęliśmy 
w naszej firmie dno. W ciągu 3 ostatnich 
lat spadło dwukrotnie, z  przyspieszeniem 
w  latach 2016–2017. Mieliśmy 115 osób, 
mamy 57. A  mógłbym przyjąć od razu 
40. Ale skąd brać? W naszej okolicy płace 
nie są wysokie, ludzie wolą pracować na 
czarno i korzystać z udogodnień programu 
500+, niż pracować na etatach. Próbo-
wałem ściągnąć pracowników z  Ukrainy. 
Dałem ogłoszenia na 33 ukraińskich por-
talach. Efekt? Jeden przepracował miesiąc, 
drugi dwa miesiące i  powiedzieli do wi-
dzenia. Pojechali dalej, na Zachód. Rozli-
czając się z agencją, pośredniczącą w zna-
lezieniu gotowych do pracy Ukraińców, 

jechałem na Ukrainę i przywiozłem do Pol-
ski jednego pracownika. Pomógł mi ściąg-
nąć drugiego. Co sądzę o pracownikach ze 
Wschodu? W prostych robotach większość 
pracuje na równi z  Polakami. Odwrotnie 
jest z fachowcami. Nieliczni mogą podołać 
naszym wymaganiom. Pracownik, którego 
przywiozłem, w  styczniu 2018 r. sprowa-
dzi do Świebodzina rodzinę. Załatwiamy 
im mieszkanie. Szukamy też domu dla 
większej liczby pracowników ze Wschodu, 
którzy chcieliby w Polsce zamieszkać. Czy 
nie obawiam się, że szybko pojadą dalej na 
Zachód? – Nie. Ukraińcy wiedzą, że „pa-
pierologia” jest w  Niemczech dużo gorsza 
niż w Polsce.
renago jest od lat klientem firmy Ome-
ga, należącej do udziałowca PSB ze Świe-
bodzina. Kamil Szkubiel szuka rezerw 
w  Renago m.in. podnosząc kwalifikacje. 
Niedawno sam uzyskał dyplom inżyniera.

KANDYDACI DO ZARZĄDZANIA SĄ,  
FACHOWCÓW DO BUDOWANIA NIE MA
Jarosław wójcik, właściciel Firmy Bu-
dowlano-Consultingowej Ika, Czechowi-
ce-Dziedzice, ocenia, że sytuacja jest dla 
wykonawców budowlanych korzystna. 
– Mamy popyt. Ale przy tym gwałtowny 
wzrost stawek za robociznę. Kto podpisał 
kontrakt na starych stawkach, może mieć 
kłopoty. Ika, realizując 70% zadań jako 
generalny wykonawca, a  30% w  podwy-
konawstwie, obecnie podpiera się właśnie 
podwykonawstwem, w  którym można 
dyktować ceny. Jest duży problem z zatrud-
nianiem nowych fachowców. Zatrudniamy 
60 osób, a moglibyśmy przyjąć jeszcze 30. 
Przez miesiąc wisiało na portalu pracuj.pl 
ogłoszenie Ika, że mamy pracę m.in. dla 
cieśli, zbrojarzy, monterów suchej zabu-
dowy. Zgłosił się jeden – i pracuje u nas. 
Równolegle ogłosiliśmy, że szukamy dyrek-
tora zarządzającego – akurat nasz długo-
letni dyrektor przechodził na emeryturę. 
Codziennie mieliśmy po kilkadziesiąt CV, 
mogliśmy spokojnie wybrać najbardziej 
kompetentną osobę. 

Czy próbowałem posiłkować się obywate-
lami Ukrainy? Mieliśmy 4 brygady stam-
tąd. Został jeden pracownik. Działaliśmy 
poprzez agencję zatrudnienia. Mam wra-
żenie, że u  nich rynek pracy też zaczyna 
być mocno wyeksploatowany. I  pojawiła 
się konkurencja z  Zachodu, która może 
Ukraińcom, zwłaszcza fachowcom, lepiej 
płacić, niż my. Zastanawiam się natomiast 
nad wysłaniem kogoś do Indii. Hindusi 
zbudowali Dubaj. Może znajdą się chętni 
do pracy w Polsce…
Firma Budowlano-Consultingowa Ika 
od 1994 roku działa na rynku usług pro-
jektowych, budowlanych i  doradczych. 
W swoim portfolio ma realizacje presti-
żowych i  użytecznych obiektów w  naj-
wyższym standardzie w  wielu miastach 
Polski, ostatnio m.in. salony samocho-
dowe Bentleya i Lamborghini oraz Dom 
Volvo w  Warszawie, prace w  lotnisko-
wych terminalach, centrach handlowych, 
obiektach kultury. Firma jest obecna 
także na rynkach zagranicznych, m.in. 
w Bordeaux.
Ika jest klientem firmy Marka, należącej 
do udziałowca Grupy PSB z Bochni.

MŁODZI DO BUDOWANIA SIĘ NIE GARNĄ
artur rogalski, właściciel Zakładu 
Ogólnobudowlanego ARogalski z  Bole-
sławca, określa swoją firmę jako lokalną. 
Zatrudnia 22 osoby. Działa na Dolnym 
Śląsku podejmując się najczęściej rea-
lizacji w  trybie zamówień publicznych 
dla instytucji samorządowych. Przyj-
muje też zlecenia od biznesu, m.in. firm 
z  kapitałem zagranicznym obecnych 
w  specjalnych strefach ekonomicznych. 
Przyznaje – mógłbym mieć więcej zleceń, 
ale nie biorę, bo bym nie dotrzymał termi-
nów. Niestety, brakuje nowych ludzi chęt-
nych do pracy w budownictwie. W ciągu 
ostatnich 5–6 lat miałem 10 uczniów na 
praktykach, został i  pracuje tylko jeden. 
Jeszcze 2–3 lata temu dołączali do na-
szej ekipy 40-latkowie. W 2017 r. przybył 
zaledwie jeden. Czasem pojawia się ktoś 
chętny do pracy po powrocie z zagranicy, 
w wieku przedemerytalnym. Ukraińcy?... 
Z  zatrudnieniem ich wiążą się kłopoty. 
Trzeba załatwiać zezwolenia. Pomagać 
w znalezieniu zakwaterowania.
Podsumowując – mamy w  budownictwie 
rynek pracownika. Charakterystyczne na 
przykład jest to, że ludzie korzystają dziś 
z urlopów o wiele chętniej niż kiedyś.
Na przyszłość budownictwa w  Polsce pa-
trzę z optymizmem. Ludzie „na dole” mają 

zapłaciłem po 18 zł za godzinę ich pracy, 
a ona dała tym pracownikom po 13 zł… 
Do Grudziądza nikt z Ukrainy nie chce 
przyjechać…
Co robię w  tej sytuacji? – Wybieram zle-
cenia najbardziej rentowne, żeby móc 
sprostać rosnącym wymaganiom pracow-
niczym.
ekobud dysponuje własnymi techno-
logiami mającymi zastosowanie w  bu-
downictwie pasywnym, dzięki którym 
może być ono nie droższe w realizacji, niż 
ocieplone konwencjonalnie. Na pytanie 
czy z  tego tytułu firma otrzymuje jakieś 
wsparcie ze strony Państwa, Jerzy Janicki 
odpowiedział, że nie.

ZLECEŃ TYLE, ŻE Z DROBNYCH  
REZYGNUJEMY
Kamil Szkubiel jest kierownikiem firmy 
Renago ze Świebodzina zatrudniającej 
10–20 osób. Nie widzi wpływu progra-
mu 500+ na sytuację na lokalnym rynku 
pracy. Ocenia natomiast, że od 2016 r. 
zdecydowanie wzrósł popyt na usługi re-
montowo-budowlane. Mamy tyle zleceń, że 
większości odmawiamy, a z drobnych robót 
w ogóle rezygnujemy. Już teraz zapewnili-
śmy sobie pracę na wiele miesięcy naprzód. 
Ale obawiamy się problemów z podwyko-
nawcami, czy dotrzymają umów. Rosną 
koszty, rosną płace. W tej sytuacji sam po-

Jerzy Janicki

Kamil Szkubiel
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więcej pieniędzy. To i  do naszej branży 
więcej trafi.
zakład Ogólnobudowlany arogalski 
jest klientem firmy Jawa – udziałowca 
Grupy PSB z Bolesławca.

DZIŚ KONKURENCJI W PRZETARGACH 
NIE Ma
Hemal zakład remontowo Budowlany 
Henryk Barzowski to firma pod nazwi-
skiem właściciela, z siedzibą w Wejhero-
wie. Hemal w  ostatnich latach zwiększa 
zatrudnienie. Rok temu pracowało w fir-
mie 11 osób, dziś 18. Pan Henryk prowa-
dzi firmę od 33 lat i jest dumny z tego, że 
nigdy żaden pracownik sam się z Hemal 
nie zwolnił – u mnie jest rodzinna atmo-
sfera. Połowa zatrudnionych to uczniowie 
szkół zawodowych, którzy byli u  nas na 
praktykach. Dziś niektórzy mają po 50 
lat. Obecnie chciałbym mieć jeszcze przy-
najmniej 10 takich pracowników. Niestety, 
sytuację bardzo zepsuła likwidacja szkół 
przyzakładowych i powołanie gimnazjów. 
Spotyka się młodych ludzi chętnych do 
pracy, ale nie potrafią nawet miotły w ręku 
trzymać. Brygadziści są wściekli, muszą 
tracić czas na pilnowanie prawidłowe-
go wykonania najprostszych czynności.  
Odpowiednia proporcja liczbowa pomię-
dzy fachowcami, a pracownikami pomoc-
niczymi musi być zachowana, a często nie 
jest.
Ja fachowcom płacę uczciwie. W  ciągu 2 
lat stawka w  Hemal wzrosła o  70%. Nie 
ma tematu 500+. Ten program nie wpływa 
na sytuację na rynku pracy. Ukraińców nie 
zatrudniam, ale wiem, że wielu innych wy-
konawców tak, u niektórych nawet połowę 
załogi stanowią pracownicy ze Wschodu.
Popyt na usługi budowlano-montażowe 
jest tak duży, że mogę wybierać tylko naj-

ciekawsze zlecenia, na ogół od inwestorów, 
których poznałem wcześniej. Pracuję tylko 
dla budżetówki, to pewny klient. Szkoły, 
urzędy, wojsko, służba zdrowia. Jeśli bu-
duję mieszkania to dla wojska i leśnictwa. 
Jako podwykonawca nie występuję. Trzy 
lata temu w  jednym przetargu potrafiło 
konkurować nawet 15 wykonawców. Dziś 
są takie przetargi, w których nikt nie star-
tuje. Konkurencji nie ma. Zdarza się, że 
biorę zlecenie z przetargu, a potem żałuję, 
że nie dałem wyższej ceny. Mam miękkie 
serce…
Hemal zaopatruje się najczęściej w  fir-
mie Almares, należącej do udziałowca 
Grupy PSB z Wejherowa. Według portalu  
eGospodarka.pl w  latach 2007–2017  
Hemal wygrał 95 przetargów w  trybie 
zamówień publicznych, uzyskując z tego 
tytułu przychody ponad 12 mln zł.

BOOM W BUDOWNICTWIE  
TO TYLKO WRAŻENIE
Przedsiębiorstwo usługowe Forma 
Piotr Ciuraszkiewicz to firma pod na-
zwiskiem właściciela, z  siedzibą w  Za-
mościu, zatrudniająca w  wykonawstwie 
budowlanym i w produkcji pomocniczej 
około 65 osób. Pan Ciuraszkiewicz oce-
nia, że sytuacja na rynku pracy zaczęła 
pogarszać się późną jesienią 2016 r. Wcześ-
niej zawsze pod koniec sezonu budowlane-
go ludzie w  naszej okolicy szukali pracy, 
żeby przezimować na etacie. Pojawiały 
się też CV inżynierów, gotowych zatrud-
nić się w wykonawstwie. Od roku nie ma 
chętnych. Przewiduję, że sytuacja będzie 
się pogarszać. Front robót jest, nie ma 
mocy wykonawczych. Żeby nie tracić zle-
ceń zatrudniliśmy w ostatnich miesiącach 
10 osób w wieku 50+. Nie mają szans na 
pracę za granicą, czy dobrze płatną w głębi 
Polski – z racji wieku i przepracowania nie 
są odpowiednio mobilni. U nas natomiast, 
w określonej sytuacji, są potrzebni. Ale jest 
problem, średnio 20% przyjętych, jest na 
zwolnieniach lekarskich – tak na zmianę. 
Największa bolączka to brak młodych fa-
chowców. Za mało uczy się zawodu. Spo-
śród tych nielicznych połowa wyjeżdża za 
granicę, albo do dużych miast. Mniej jest 
w ogóle chętnych do nauki w szkołach bu-
dowlanych, takich szkół też ubywa. Uczy-
my natomiast na koszt państwa bezzawo-
dowców. Tak trzeba postrzegać, niestety, 
młodzież po liceach.
Znam sytuację w  Szwecji. Od 2 lat sta-
le średnio 10 osób z  mojej firmy pracuje 
w tym kraju. Szwedzi też chcą zatrudniać 

polskich fachowców. Ale skoro mnie na 
budowach w Polsce brakuje wysokokwali-
fikowanych specjalistów, to nie mogę więk-
szej liczby wysłać zagranicę… Tu jest na-
sza baza, nasze środowisko. W Zamościu 
i w okolicy Forma wybudowała ponad sto 
domów jednorodzinnych oraz wiele innych 
obiektów: hoteli, pensjonatów, przychodni, 
zakładów produkcyjnych, obiektów han-
dlowych, stacji paliw. Dziś części zleceń nie 
przyjmuję. Mam za szczupłą kadrę, a na 
podwykonawców nie można liczyć. 
Jak widzę przyszłość budowlanego bizne-
su? Powoli zmienia się świadomość inwe-
storów, zaczynają orientować się, że mu-
szą więcej płacić, jeśli chcą mieć wykonaną 
robotę. Inna sprawa – jest boom budow-
lany, czy go nie ma? Moim zdaniem jest 
wrażenie boomu, a  w  rzeczywistości bu-
downictwo utrzymuje stały poziom. Co to 
za boom, gdy popyt nie może być zaspoko-
jony z powodu małej podaży usług wyko-
nawczych? Tymczasem zapotrzebowanie 
na pracę w naszej branży rośnie, ostatnio 
wzmożone kolejnym napływem środków 
z Unii Europejskiej.
Czy Forma zatrudnia pracowników ze 
Wschodu? Nie. Na Ścianie Wschodniej 
liczba Ukraińców w budownictwie jest do-
słownie śladowa. Jadą w głąb kraju, gdzie 
mogą więcej zarobić.
Forma jest stałym klientem firmy  
Metbud, należącej do udziałowców  
Grupy PSB z Zamościa.

* * *
ZAMIAST PODSUMOWANIA
Praca w  budownictwie czeka na wyko-
nawców. Pracowników brak. Wobec skali 
problemu, który dostrzegają wszyscy nasi 
rozmówcy, trzeba pytać: czy poradzi so-
bie z nim samodzielnie budowlany rynek, 
czy należy oczekiwać działań (jakich?) ze 
strony państwa? Popyt na usługi budow-
lane może cieszyć, ale nie w sytuacji, gdy 
z  powodu za małej liczby pracowników 
firmy wykonawcze muszą odmawiać po-
tencjalnym inwestorom realizacji coraz 
większej liczby zleceń.

notował Mirosław Ziach

artur rogalski

Henryk Barzowski

Piotr Ciuraszkiewicz

        Odpowiedzi na ankietę
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H+H POLSKa
º Bloczek dBlok (tuz) – to produkt 
z  betonu komórkowego o  podwyższo-
nej gęstości, przeznaczony do ścian 
tworzących przegrody charakteryzujące 
się dużą izolacyjnością akustyczną. Blo-
czek  H+H  dBlok jest idealnym rozwią-
zaniem dla przegrody łączącej wysoką 
izolacyjność akustyczną z  dobrą izola-
cyjnością termiczną. Elementy  H+H 
dBlok  o  szerokości 240 mm spełnia-
ją wymogi dla ścian oddzielających  

mieszkania od klatek schodowych 
i  korytarzy: wskaźnik izolacyjności 
akustycznej dla ścian wewnętrznych  
RA1 = 52 dB, współczynnik przenikania 
ciepła UC = 0,75 W/(m2·K).
Dlatego najlepszym sposobem ogra-
niczenia negatywnego wpływu hałasu 
na zdrowie człowieka jest zapewnienie 
przegrodom projektowanych i wznoszo-
nych budynków, odpowiedniej izolacyj-
ności akustycznej. 

º Pakiet płytek H+H easy (uz) – płytki 
z betonu komórkowego opakowane w po-
ręczne pakiety. Ofoliowane pakiety H+H 
easy zawierają 6 szt. płytek o  grubości 
50  mm lub 3 szt. płytek o grubości 100  mm.
Pakiety H+H easy umożliwiają łatwe 
przenoszenie, transportowanie materiału 
murowego używanego do wykonywania 
zabudów czy elementów drobnej archi-
tektury. Z płytek opakowanych w pakiety 

H+H easy można wznosić drobne ścian-
ki działowe, przepierzenia czy obudowy 
słupów. Można je również wykorzystać 
do wykonania wielu elementów „wy-
posażenia” mieszkania, takich jak kon-
strukcje pod kuchnie, barki, półki, zabu-
dowy kominków, szafki pod umywalki, 
obudowy wanien czy brodzików.
Beton komórkowy to inspirujący mate-
riał konstrukcyjny, który służy do kształ-
towania nie tylko przestrzeni wokół nas, 
ale i wnętrz budynków. 

Redakcja „Głosu PSB” po raz czternasty zwróciła się do dostawców  
Grupy PSB z prośbą o wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowa-
nych przez danego producenta takich, które w reprezentowanych branżach 
materiałów budowlanych noszą cechę nowości. 
Producentami tych wyrobów są najczęściej czołowe firmy w  poszczególnych 
branżach, które gościły w  „Głosie PSB” w  2017 r. Na ankietę odpowiedziało  
38 firm, które zaprezentowały 53 wyroby i  systemy. Zaklasyfikowaliśmy je  
w 11 działach.

Podobnie jak w  poprzednich latach, 
wyłoniliśmy produkty – nowości, które 
producenci materiałów budowlanych 
wprowadzili na rynek w  tym roku. 
Mamy nadzieję, że przedstawione wy-
roby pobudzą zainteresowanie nimi 
i  sprowokują do sięgnięcia do pełnej 
informacji, które można znaleźć na 
kartach technicznych i ulotkach produ-
centów, na witrynach internetowych, 
czy też w „Głosie PSB”.

Prosiliśmy także w  specjalnym liście  
do producentów o  informacje o  za-
letach zgłoszonych wyrobów/syste-
mów oraz o  zasadach ich stosowania. 
W  ocenie firm, w  wielu przypadkach 
zgłoszone wyroby noszą zarówno ce-
chy nowości technologicznych, jak 
i użytkowych.

O  co pytaliśmy w ankiecie dostawców Grupy PSB:
� Czy w 2017 r. wprowadziliście na rynek budowlany w Polsce wyrób-system/wyroby- 

systemy, który/które w branży reprezentowanej przez Waszą firmę nosi/noszą cechy  
nowości? q tak q nie 

� Jeśli tak, jaki to wyrób-system? 
 – nazwa handlowa, grupa asortymentowa ...........................................................
� Jakiego rodzaju jest ta nowość: 
 – przede wszystkim technologiczna (t) q tak q nie 
 – przede wszystkim użytkowa (u) q tak q nie
� Co się głównie poprawiło:
 – możliwości zastosowania wyrobu (z) q tak q nie
 – czy jego własności estetyczne (w) q tak q nie

        Odpowiedzi na ankietę

NoWoŚci BuDoWlaNe 2017 roKu 
w ofercie dostawców Grupy PSB

MaTeriaŁy ŚcieNNe
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PoKrycia DacHoWe

BRAAS
º Gwarancja funkcjonalności systemu 
dachowego (uz) – jest to pierwsza na 
rynku gwarancja funkcjonalności całe-
go systemu dachowego. Monier Braas, 
oprócz ochrony poszczególnych produk-
tów, zapewnia również gwarancję syste-
mową, dając inwestorom pewność, że 
dach będzie prawidłowo spełniał swoją 
funkcję przez co najmniej 15 lat. W przy-
padku usterki wynikającej z wady jedne-
go produktu wchodzącego w skład syste-
mu, w ramach gwarancji, poza wymianą 

pamiętać, że jeśli już pojawi się usterka, 
wystarczy zwrócić się do jednego pro-
ducenta kompletnego dachu, niż szukać 
przyczyn po kilku – kilkunastu dostaw-
cach elementów systemu dachowego. 

IBF
º Dachówka betonowa SKaGen (uw) 
– o  profilu „podwójna S” produkowana 
z  barwionego w  masie betonu, w  skład 
którego wchodzą m.in. naturalne piaski 
o  bardzo wysokiej zawartości kwarcu, 
a  także najlepsze gatunki cementów. 
Dachówkę wytwarza się poprzez wal-
cowanie i  prasowanie na nowoczesnych 
liniach, w pełni zautomatyzowanym pro-
cesie produkcyjnym, przy ciągłej kon-
troli jakości. Powierzchnia zewnętrzna 
dachówki pokryta jest innowacyjną po-
włoką Reflekte.
Reflekte – to ostatnia warstwa powstała 
w oparciu o żywice akrylowe z dodatka-
mi reaktywnych wypełniaczy zabezpie-
cza kolor przed promieniowaniem UV, 

zwiększa gładkość powierzchni i zapew-
nia efekt lśniącego połysku. Dachówka 
charakteryzuje się zwiększonym indek-
sem SRI (Solar Reflectance Index), który 
poprawia zdolność odbijania promieni 
słonecznych od powierzchni dachu, po-
prawia jego termikę oraz komfort użyt-
kowania budynku.
Dachówka dostępna jest w kolorze czar-
nym, antracytowym i  ceglastym wraz 
z  szeroką gamą dachówek uzupełniają-
cych i akcesoriów dachowych.

uszkodzonego elementu, zwrócone zo-
staną również koszty jego ponownego 
montażu. Dzięki temu inwestor nie musi 
obawiać się kosztownych remontów da-
chu nowej inwestycji. Warto również 

cHeMia BuDoWlaNa

DEN BRAVEN
º Lakier akrylowy Super Color acrylic 
universal Fast (tuz) – opracowany został 
na bazie modyfikowanej żywicy akrylo-
wej, wyróżniający się wyjątkowo krótkim 
czasem schnięcia. Już zaledwie 10 minut 
wystarczy, by powłoka farby stała się py-
łosucha (całkowity czas schnięcia wynosi 
4–6 h). W  porównaniu z  tradycyjnymi 
lakierami w  spray’u  okres ten skrócony 
został aż o połowę, co wpływa na przy-
spieszenie prac malarskich oraz zapew-
nia dodatkową ochronę świeżo poma-
lowanej powłoki przed zabrudzeniami 
czy powstaniem odcisków 
podczas dotyku. Charakte-
ryzuje się odpornością na 
działanie UV. 
Jest to produkt, z  pomocą 
którego wykonamy lakie-
rowanie ochronne i  deko-
racyjne zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz pomiesz-
czeń. Dzięki temu, że lakier 
dobrze współpracuje z wie-
loma materiałami m.in. sta-
lą, kamieniem, metalami, 

CEKOL
º C-40 m masa do beztaśmowego spoi-
nowania płyt G-K (tuzw) – jest produk-
tem gotowym do użycia, co przyspiesza 
i ułatwia pracę. Masą można spoinować 
połączenia płyt G-K bez użycia taśmy, 
a  także uzupełniać pęknięcia i  rysy po-
wstałe na powierzchni ścian i sufitów. 
Atutem masy szpachlowej C-40 jest fakt, 
iż jest produktem w pełni ekologicznym 
i nie zawiera żądnych toksycznych skład-
ników. Posiada bardzo dobre parametry 
użytkowe oraz jest wytrzymały i  ela-
styczny.
Masa szpachlowa CEKOL C-40 M to:
� gotowa do użycia,
� biała,
� elastyczna, 
� spoinowanie bez taśmy,
� odporna na spękania. 

ceramiką, betonem, drewnem i  wybra-
nymi tworzywami sztucznymi, świetnie 
sprawdzi się w  pracach naprawczych, 
warsztatowych, hobbystycznych, rze-
mieślniczych czy motoryzacyjnych.
Lakier dostępny jest w 7 kolorach – bia-
łym, niebiskim, zielonym, brązowym, 
czerwonym, żółtym i czarnym. 

JURGA
º Preparat gruntujący w  proszku  
Primermix (tuzw) – ogranicza i wyrów-
nuje chłonność podłoża. Przeznaczony 
jest do gruntowania nasiąkliwych i poro-
watych podłoży takich jak: mury, tynki 
cementowe i  gipsowe, posadzki, płyty 
gipsowo kartonowe, cementowe itp. Jed-
na saszetka 60  g zastępuje 5  l gotowe-
go gruntu w  płynie. Primermix można 
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przewozić i  magazynować w  ujemnych 
temperaturach. Obniża koszty transpor-
tu i  magazynowania. Po rozpuszczeniu 
w 5  l wody otrzymujemy gotowy do uży-
cia preparat gruntujący. To jedyny taki 
produkt na rynku polskim.

KNAUF
º masa szpachlowa G-K Start i  G-K 
Finish (uzw) – do szpachlowania spoin 
płyt g-k oraz szpachlowania całych po-
wierzchni płyt. Skład i  właściwości obu 
mas są ze sobą kompatybilne, dzięki cze-
mu uzyskuje się jednolicie wyszpachlo-
wane powierzchnie bez odbarwień 
i  przebijania masy użytej wcześniej do 
szpachlowania spoin. 

i  gładzie oraz wykonanych z  płyt gip-
sowo-kartonowych. Gruntując podło-
że wzmacnia je, wyrównuje chłonność 
podłoża, tym samym zmniejsza zużycie 
farb nawierzchniowych, nadaje podłożu 
biały kolor, dzięki czemu można w pełni 
wydobyć walory farby nawierzchniowej 
w  dowolnym kolorze. Produkt gotowy 
do użycia. Nie wymaga rozcieńczenia. 
Wystarczy położenie jednej warstwy. 
Nakładanie za pomocą pędzla, wałka lub 
agregatu malarskiego. Dostępny w owal-
nych wiaderkach, co ułatwia użycie na-
rzędzi do malowania.

KREISEL
º Biały klej żelowy z nanocząsteczkami 
(tuz) – to innowacyjna zaprawa klejąca 
do przyklejania wszystkich rodzajów 
płytek kamiennych oraz ceramicznych. 
Zastosowano w  nim mikrokrzemion-
kę i  drobne ziarno, które to poprawia-
ją właściwości aplikacyjne, takie jak: 
nakładanie, rozpływ pod płytką oraz 
możliwość montażu płytek od góry 
(bez spływu). Dzięki bardzo dużemu 
zakresu grubości warstwy (od 2 do 15 
mm) możliwe jest jego nakładanie tak-
że na nierównych podłożach oraz do 
płytek o  zmiennej grubości. Klej ten to 
też idealne rozwiązanie do płytek mo-
zaikowych. Dzięki temu klejowi moż-
na montować płytki na każde podłoże 
występujące w  mieszkaniach, domach, 
powierzchniach handlowych, halach 
produkcyjnych, wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Idealny na tarasy, balkony, 
elewacje, ogrzewanie podłogowe. Bardzo 
wysoka adhezja powoduje, że klej ideal-
nie rozprowadza się na gładkich i śliskich 

podłożach takich jak lamperie olejne, 
betony i  stare płytki ceramiczne, dzięki 
czemu nie ma konieczności stosowania 
dodatkowych warstw gruntujących, co 
przyspiesza prowadzenie prac.

º wylewka samopoziomująca reno-
grunt 414 (uz) – do wykonywania war-
stwy wyrównującej na podłożach trud-
nych takich jak: ogrzewanie podłogowe, 
płyty OSB, wiórowe i  inne drewnopo-
chodne. Na takich podłożach zwykłe 
wylewki bardzo często się odspajają, są 
głuche, nie jest tak w przypadku wylewki 

Knauf G-K Start umożliwia szpachlowa-
nie wszystkich oryginalnych krawędzi 
płyt gipsowo-kartonowych oraz krawę-
dzi docinanych z  zastosowaniem taśmy 
zbrojącej. Charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością do podłoża oraz niewiel-
kim skurczem po wyschnięciu, dzięki 
czemu tworzy trwałe spoiny, odporne 
na spękania. Po rozrobieniu z wodą pla-
styczny i  łatwy w  nakładaniu. Kolory-
stycznie podobny do masy Knauf G-K 
Finish, przeznaczonej do szpachlowania 
całych powierzchni płyt gipsowo-karto-
nowych oraz innych powierzchni mine-
ralnych takich jak: tynki gipsowe, tynki 
cementowo-wapienne oraz żywiczne po 
ich wcześniejszym zagruntowaniu odpo-
wiednim środkiem gruntującym. 
G-K Finish łatwo się nakłada i  szlifuje. 
Masa charakteryzuje się wysoką przy-
czepnością i  umożliwia uzyskanie bar-
dzo gładkich powierzchni ścian i sufitów, 
idealnych pod malowanie oraz inne pra-
ce dekoracyjne. 

º Biała farba gruntująco-malująca 
Grunt i  Farba (tzuw) – przygotowuje 
podłoże do malowania ścian i  sufitów, 
na których położono tynki gipsowe, 
tynki cementowo-wapienne, szpachle 

Renogrunt. Wylewka ta ma bardzo dużo 
polimerów, które zwiększają jej przy-
czepność, a dodatek włókien zbrojących 
zwiększa wytrzymałość wylewki na roz-
ciąganie. Dzięki temu wylewka nie pęka 
pod wpływem niewielkich odkształceń 
podłoża, a  także mostkuje niewielkie 
rysy w  podłożu. Po związaniu wytrzy-
małość na ściskanie wylewki wynosi 
>25  MPa. Dzięki tym wszystkim cechom 
wylewka nadaje się do starego budow-
nictwa, pod trudne podłoże – drewno. 
Przed użyciem na podłożach drew-
nopochodnych należy je zagruntować 
środkiem Gruntobet 310, dzięki czemu 
tworzy się mostek kontaktowy miedzy 
wylewką a podłożem.

LaKMa
º Klej montażowy High tack (tuzw) 
– to zaawansowany produkt o  bardzo 
dużym chwycie początkowym (m.in. 
500  kg/m2 do powierzchni pionowej). 
Jako klej hybrydowy na bazie polime-
rów zapewnia połączenie cech silikonów 
(m.in. praca w  niskich i  wysokich tem-
peraturach, niezmienna elastyczność, 
hydrofobowość) oraz polieteru/poliure-
tanu (np. mały skurcz, możliwość malo-
wania). Nadaje się do łączenia większości 
spotykanych w  budownictwie materia-
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łów m.in.: kamienia naturalnego, 
drewna, betonu, metalu, cegły, 
szkła, ceramiki, tynku, poliureta-
nu, niektórych tworzyw sztucz-
nych, płyty wiórowej itp. Można 
go również zastosować do połą-
czenia elementów blachy ocynko-
wanej, mosiądzu i  innych metali. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów firma LAKMA 
jako pierwsza w  Polsce wprowa-
dziła tego typu klej nie tylko w ko-
lorze białym, ale również w kolo-
rze czarnym, co znacznie ułatwia 

pracę w przypadku robót z użyciem ma-
teriałów w ciemnych kolorach (brak ko-
nieczności późniejszego przemalowania 
spoiny).

PCI
º Fuga nanofug Premium (tuz) – cha-
rakteryzuje się:
� „efektem easytoclean”, zwiększoną od-

pornością na kwaśne środki czyszczą-
ce,

� efektem perlenia – nawet przyschnięte 
cząstki zanieczyszczeń łatwiej dają się 
zmyć,

� łatwym ścieraniem zabrudzeń. Zabru-
dzenia słabiej przywierają do nieporo-
watej powierzchni i bez trudu dają się 
z niej usuwać.

� nietypową strukturą zaprawy spoino-
wej oraz jej uwarunkowana materiało-
wo alkaliczność, chronią ją skutecznie 
przed agresją licznych gatunków grzy-
bów pleśniowych i bakterii. 

W  trakcie twardnienia PCI Nanofug® 
Premium, tworzą się w jej strukturze sie-
ci igłokształtnych, wzajemnie przenika-
jących się i zazębiających się kryształów. 
Nadają one fudze bardzo wysoką stabil-
ność. Wynikiem tego jest bardzo wysoka 
przyczepność spoiny do flankujących ją 
powierzchni płytek oraz jej wysoka wy-
trzymałość mechaniczna na ściskanie 
i zginanie.
Fuga jest także do okładzin z kamieni na-
turalnych.

PIOTROWICE II
º maszynowy tynk gipsowo-wapienny 
aG t32 (tuzw) – zachowuje wszystkie 
pozytywne cechy maszynowych tynków 
gipsowych (przede wszystkim ich pra-
cę z  atmosferą pomieszczenia), a  dzięki 
zwiększonej zawartości wapna zabezpie-
cza wnętrza przed ewentualną inwazją 
mikrobiologiczną i ułatwia jego obróbkę. 
Właściwości wiążące wapna sprawiają, 
że tynk twardnieje i z czasem jest coraz 
bardziej wytrzymały i odporny na zary-
sowania i uderzenia.

Gdy w pomieszczeniu jest dużo wilgoci, 
tynk ją pochłania, oddając nadmiar, gdy 
wilgotność spada. Stwarza to komforto-
we warunki dla przebywających w takich 
pomieszczeniach osób. Tynk zachowu-
jąc się jako bufor wilgotności, cały czas 
jest suchy, ciepły i  przyjazny w  dotyku. 
Kolejną niezwykle ważną cechą nowego 
tynku jest powstawanie podczas obróbki 
(„gąbkowania”), bardzo dużej ilości do-
skonałej jakości mleczka tynkarskiego. 
Umożliwia to, przy odrobinie wprawy, 
wykonanie w  ostatniej operacji bardzo 
gładkiej warstwy zewnętrznej.
Tynk  AG T32 z wykonaną powierzchnią 
na „gładko” jest bardzo dobrym podkła-
dem pod farby. 

º Klej żelowy elastyczny Gelosil aK 
520 (tuz) – przeznaczony jest do mo-
cowania różnego rodzaju płytek o zróż-
nicowanej nasiąkliwości i  wielkości. 
Może być stosowany na powierzchniach 
mineralnych, ale również na takich jak: 
stare okładziny, płyty g-k, włóknowo-
-cementowe, włóknowo-gipsowe i  OSB, 
powłoki malarskie, warstwy hydroizo-
lacji. Znakomicie nadaje się na podłoża 
nieodkształcalne jak i krytyczne, np. na 
tarasy i balkony, powierzchnie podgrze-
wane, obciążone intensywnym ruchem 
oraz narażone na zawilgocenie. 

Dzięki zastosowaniu kombinacji mody-
fikowanych minerałów (w tym reaktyw-
nej krzemionki) istnieje możliwość mo-
cowania okładzin o  szerokim zakresie 
nasiąkliwości wynikająca ze zdolności 
akumulacji wody. Występuje brak tzw. 
zapadania się płytek przy ich klejeniu na 
grubszej warstwie zaprawy czy szeroki, 
dostosowany do aktualnych potrzeb wy-
konawcy zakres regulacji konsystencji 
roboczej, przy jednoczesnym zachowa-
niu odpowiednich parametrów i  kom-
fortu aplikacji. Produkt może być sto-
sowany do bezspływowego przyklejania 
okładzin na powierzchniach pionowych 
lub na powierzchniach poziomych, jako 
klej upłynniony eliminujący pustki po-
wietrzne pod płytkami i  zwiększający 
powierzchnię kontaktową. 

SIKa
º Klej do zakotwień anchorFix®-S (tz) 
– to nowy, dwuskładnikowy klej do zako-
twień, który nadaje się do wykorzystania 
podczas wszelakich remontów. Do tej 
pory tego typu produkty były skierowa-
ne przede wszystkim do wykwalifiko-
wanych wykonawców. Sika 
AnchorFix®-S jest produktem 
kartuszowym, który wyróżnia 
się atrakcyjna ceną, wysoką 
jakością i  bardzo szybkim 
wiązaniem. Przy tym osiąga 
dużo szybciej pełną wytrzy-
małość. 
Podstawowe zalety:
� szybkie wiązanie,
� wysoka stabilność materia-

łu, nie spływa z powierzch-
ni pionowych,

� możliwość aplikacji także 
w pozycji sufitowej.

º Linia domieszek do betonu SikaCem® 
(tzw) – w  skład, której wchodzą pro-
dukty: SikaCem® Plast, SikaCem® Level, 
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właściwości mechaniczne niż wykonana 
z  zaprawy bez włókien. Włókna działa-
ją na zasadzie mikrozbrojenia, które się 
między sobą kotwi. Powoduje to, że war-
stwa zbrojona jest mocniejsza i bardziej 
odporna na uszkodzenia.
Zaprawa klejąca 1.4 na cemencie białym 
służy do wykonywania warstwy zbrojącej 
pod tynki o jasnej barwie. 

º Grunt akryl Plus (tz) – przeznaczony 
jest do gruntowania i wzmacniania poro-
watych podłoży gipsowych, gipsowo-kar-
tonowych, cementowych, tynków wa-
piennych, cementowo-wapiennych itp. 
Może być stosowany pod farby, kleje, 
szpachlówki i tynki na ścianach oraz po-
sadzki użytkowe, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Szczególnie polecany pod far-
by, tynki, tapety i kleje (do płytek). Grunt 
Solbet Akryl Plus jest wodną dyspersją 
żywicy akrylowej z  dodatkiem środków 

TORGGLER
º Linia klejów do glazury tile adhesive 
(tuz) – o  znacznie podwyższonych pa-
rametrach przyczepnościowych, bardzo 
dużych odkształcalnościach oraz wy-
jątkowych właściwościach np. hydro-
izolacyjnych. Kleje posiadają doskonałe 
właściwości reologiczne. Nowe produkty 
po rozrobieniu z wodą wykazują stabilną 
konsystencję, można je nakładać w grub-
szej warstwie. Uzyskano lepszą rozpływ-
ność, przez co aplikacja jest wyjątkowo 
łatwa. Zwiększenie adhezyjności klejów 
do podłoża umożliwia klejenie płytek 
bez stosowania listew startowych.

ISOROC
º Płyta z  wełny mineralnej Isoroof-H 
(uz) – dedykowana do izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwogniowej stropoda-
chów niewentylowanych o  konstrukcji 

SikaCem® Winter, SikaCem® SuperPlast, 
SikaCem® Accelerator, SikaCem® Plast 
Powder oraz SikaCem® Fiber, które wy-
różniają się nowym, czytelnym, korpo-
racyjnym brandem. Produkty pakowane 
są w kanistry 5 kg oraz butelki 1 kg. Ich 
wysoka jakość idzie w korzystnej, dosto-
sowanej do rynku cenie. 
Dodatkowo dzięki większemu skoncen-
trowaniu suchej masy są bardziej wydaj-
ne, nie wymagają dużego zużycia, aby 
osiągnąć pożądany rezultat. 

SOLBET
º zaprawa klejąca Gabit termo Plus 
1.4 (tz) – służy do wykonywania war-
stwy zbrojonej siatką z włókna szklane-
go na styropianie białym i  grafitowym 
w  systemach ociepleń. Szczególnie po-
lecana do ociepleń ścian zewnętrznych 
budynków w  systemie Solbet Termo. 
Może być wykorzystana również do kle-
jenia płyt styropianowych białych jak 
i grafitowych. 
Zaprawa klejąca została wzbogacona 
włóknami celulozowymi, które powo-
dują, że warstwa zbrojona ma lepsze 

pomocniczych. Dzięki recepturze op-
artej na drobnocząsteczkowej żywicy 
głęboko penetruje słabe i  kruche pod-
łoża, wzmacnia je, poprawia przyczep-
ność klejów, tynków, farb i  wyrównuje 
chłonność podłoża itp. W ten sposób na 
gruntowanym podłożu nie tworzy się 
„film”, jak przy lakierowaniu, eliminując 
pylenie, przez co poprawia przyczepność 
podłoża. Zapobiega powstawaniu pęche-
rzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do 
podłoża. Tworzy powłokę przepuszczal-
ną, zabezpiecza przed powstawaniem 
przebarwień. Jest szybkoschnący, więc 
nie ma 24 godzinnych przerw roboczych.

izolacJe TerMiczNe

stalowej lub betonowej w systemie jedno-
warstwowym Isodach Mono. 
Isoroof-H to:
� twarda płyta z  wełny mineralnej, gę-

stość pozorna produktu 140 kg/ m3,

� niski współczynnik przewodzenia 
ciepła λD ≤ 0,038 [W/mK], gwaran- 
tuje wysoką wartość oporu ciepl- 
nego, dla grubości 100 mm  
RD = 2,6 [m2K/W],

Wyjątkowe właściwości ma klej TILE 
900. Formulacja tego kleju umożliwiła 
uzyskanie właściwości hydroizolacyj-
nych. Badania porównawcze z  klejami 
C2 wykazały prawie 40-krotnie mniej-
szą przesiąkliwość i  3-krotnie mniejsza 
nasiąkliwość kleju TILE 900. Dzięki 
tym właściwościom doskonale nadaje 
się do klejenia okładzin w  pomieszcze-
niach mokrych i wilgotnych. Stosowany 
w rozwiązaniach tarasowo-balkonowych 
zmniejsza ryzyko powstawania wykwi-
tów na obróbkach blacharskich, a przede 
wszystkim ich korozji.
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� podwyższone parametry mechanicz-
ne niezbędne produktom dachowym, 
poziom obciążenia punktowego dla 
odkształcenia 5 mm ≥500 [N],

� hydrofobizacja produktu zabezpiecza 
przed chłonięciem wody, zapobiega 
niszczeniu materiału i  wydłuża jego 
okres eksploatacji,

� płyty dostępne są w  grubości od 50 
mm do 160 mm.

Wymiar płyty można dostosować do 
indywidualnych potrzeb montażowych: 
2000  x  1200 mm, 2000  x  600 mm lub 
1000  x  600 mm.

ISOVER
º wełna mineralna Stropmax 31 (tuzw) 
– to mocna, niepalna i trwała wełna mi-
neralna szklana, która zmienia sposób 
izolowania sufitów garaży. Montaż od-
bywa się na sucho – bez użycia chemii, 
dzięki czemu prace nie są już zależne 
od pogody. Dodatkowo, wykonawcy nie 
mają problemów z  zatykającymi się dy-
szami agregatorów czy rdzawymi wykwi-

tami na suficie, powstającymi niekiedy 
po użyciu systemów opartych o  wełnę 
mineralną frezowaną, zabezpieczaną 
tynkami lub farbami strukturalnymi. 
Stosowanie Stropmax 31 zmniejsza 
grubość izolacji, dzięki bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej, czyli lambdzie 
wynoszącej 0,031 W/mK oraz znacznie 
przyspiesza czas realizacji inwestycji. 
Skuteczność i łatwość montażu bez uży-
cia kleju, tynku lub farb strukturalnych 
to kolejne zalety tego rozwiązania, któ-
re skracają czas realizacji oraz obniżają 
koszt inwestycji. 
Lepsza akustyka to kolejny aspekt wyni-
kający z zastosowania nowego rozwiąza-
nia do izolacji sufitów na sucho w gara-
żach i pomieszczeniach technicznych.

KNAUF INDUSTRIES
º Grafitowa płyta izolacyjna Therm 
etixx Fasada λ 31 (tuzw) – to propo-
zycja dla budownictwa wysoko ener-
gooszczędnego i  pasywnego, a  także 
tradycyjnego, w  którym wymagany jest 
wysoki standard wykonawstwa. Płyty 
izolacyjne Etixx Fasada λ 31 wykonane 
są z  polistyrenu ekspandowanego z  do-
datkiem kompozytu grafitu. Produkcja 

z drugiej sposób nakładania zaprawy kle-
jowej. Duże wymiary płyt: 120  x  60  cm 
przyspieszają montaż warstwy ocieple-
nia. Etixx występuje w 3 grubościach: 15, 
20 i 30 cm, a niski współczynnik przewo-
dzenia ciepła λD  =  0,031 W/mK, jakim 
się charakteryzuje, pozwala na stosowa-
nie cieńszej warstwy termoizolacji w po-
równaniu do białych styropianów.

ROCKWOOL
º System telcit do izolacji zimnochron-
nej (tuz) – to nowe rozwiązanie, której 
komponenty z  wełny skalnej pokryte 
są bardzo wytrzymałą, wysokiej jakości 

ROCKFON
º ramka maskująca (uzw) – która za-
pewnia montaż zintegrowanych elemen-
tów, bez konieczności rezygnowania 
z  wyjątkowego designu. Łatwa w  mon-
tażu, lekka konstrukcja ramki została 
stworzona z  myślą o  Rockfon System 
T24 XTM. Kryje krawędzie płyty wo-
kół elementu zintegrowanego oprawy 

metodą formowania w  prasie zapewnia 
im stabilność wymiarową. Współczyn-
nik płaskości P  ≤  5 i  proste krawędzie 
gwarantują zwartą warstwę ocieplenia. 
Struktura powierzchni płyt jest gofrowa-
na, co zwiększa przyczepność i eliminu-
je szlifowanie. Na powierzchni z  jednej 
strony oznaczono miejsca kołkowania, 

okładziną z  folii aluminiowej. Charak-
teryzują się optymalnymi parametrami, 
które opracowano z myślą o izolacji prze-
wodów chłodniczych. Niepalny materiał 
izolacyjny z  wełny skalnej gwarantuje 
również skuteczną ochronę przeciwpo-
żarową. Ogranicza do minimum ryzy-
ko pożaru instalacji i zabezpiecza przed 
wydzielaniem trujących gazów i  dymu 
w  przypadku pożaru. Zastosowanie sy-
stemu Teclit pozwala na znaczne zmniej-
szenie nakładu pracy instalatora. Testy 
wykazały, że czas montażu systemu jest 
do 30% krótszy.

SucHa zaBuDoWa

oświetleniowej czy systemu wentylacyj-
nego. Gwarantuje nie tylko estetyczne, 
ale także praktyczne wykończenie bez 
widocznych przerw pomiędzy obudową 
instalacji a  krawędzią X panelu. Ramka 
dostępna w rozmiarze 600x600 mm może 
być zastosowana zarówno przed jak i po 
montażu zintegrowanego elementu sufi-
tu, takiego jak oprawa oświetleniowa czy 

kratka wentylacyjna. Zapewnia łagodne 
przejście pomiędzy elementem zintegro-
wanym a płytą sufitową o krawędzi X. 
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PCI
º tynk silikonowy multiputz noBio z 
(tuzw) – o  unikalnej kombinacji biocy-
dów zapewnia szerokie spektrum działa-
nia, a  zastosowanie szerokopasmowego 
półprzewodnika w postaci TiO2 z wyko-
rzystaniem efektu procesu heterogenicz-
nej fotokatalizy, zapewnia długotrwałą 
ochronę przed mikroorganizmami. PCI 
Multiputz NoBio Z  wykorzystuje no-
woczesną technologię powlekania sub-
stancji aktywnej przez membranę, któ-
ra pozwala na przedłużone uwalnianie 
składników czynnych. 
Tynk posiada efekt samooczyszczania 
(bardzo niska absorpcja uniemożliwia 
wnikanie wody oraz osadzanie się bru-
du), jest wysoce paroprzepuszczalny 
i zapewnia wyjątkową trwałość kolorów 
dzięki dodatkowym filtrom UV.

TyNKi, FarBy

Najważniejsze cechy to:
� zapewnia prawidłową mikrowentyla-

cję podłoża,
� nadaje ścianom estetyczny matowy 

wygląd,
� łatwa aplikacja,
� zapewnia trwałość bieli,
� wysoka wydajność.

QUICK-MIX
º System tynków Hydrocon® (tz) – wy-
korzystuje modułową i  kompatybilną 
technologię kontrolowanego i  sterowa-
nego zarządzania wilgocią powierzchni 
fasad.

Dodatkowo tynk jest wysoce elastyczny 
i odporny na uszkodzenia mechaniczne 
dzięki zawartości kompozycji włókien.
Właściwości specjalnego tynku silikono-
wego PCI Multiputz NoBio Z zapobiega-
ją degradacji elewacji, a jednocześnie po-
zwalają uzyskać długoletnią jej trwałość.

PPG
º akrylowa farba emulsyjna remonty 
(uz) – przeznaczona jest do dekoracyjne-
go malowania ścian i  sufitów wewnątrz 
pomieszczeń (tynki cementowe i cemen-
towo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe). Pozostawia matowy efekt 
wykończenia.

System Hydrocon® to:
� efekt membrany – powłoka malarska 

z silikatowej farby Hydrocon® HC 425 
działa jak membrana, która przepusz-
cza tylko istotne dla mikrobów krople 
kondensatu. Duże krople deszczu są 
blokowane, aby powłoka nie nasiąkła 
przedwcześnie przy silnym działaniu 
wilgoci.

� efekt HydroDry – warstwa farby przy-
spiesza ponowne schnięcie systemu. 
Aktywnie reagujące na promieniowa-
nie podczerwone komponenty zapew-
niają planowe ogrzewanie elewacji 
o maks. 10°C, tym samym stymulując 
proces osuszania. To ograniczenie od-
prowadzania ciepła zapewnia w ciągu 
dnia osiąganie wyższych tempera-
tur maksymalnych, a w nocy rzadsze 
spadki temperatury poniżej punktu 
rosy.

� efekt HydroControl – dzięki innowa-
cyjnej kombinacji środków wiążących, 

tynk mineralny Hydrocon® w  sposób 
kontrolowany absorbuje i  gromadzi 
kondensat powstający w niskich tem-
peraturach. W  ciągu dnia preparat 
ten szybko i niezawodnie powraca do 
pierwotnego, suchego stanu.

º elewacyjna farba silikonowa Q 360 
(tz) – o najwyższej odporności na czyn-
niki atmosferyczne i zabrudzenia. Gwa-
rantuje  długotrwałą ochronę elewacji. 
Do stosowania jako dekoracyjna lub 
ochronna powłoka malarska na istnie-
jących oraz nowych  podłożach o  odpo-
wiedniej nośności i przyczepności, w sy-
stemach  ociepleń Lobatherm S, S-Line 
i W.
Zalecana do prac przy renowacjach 
elewacji, po usunięciu  porażeń mikro-
biologicznych z  podłoży pokrytych 
tynkami  tradycyjnymi lub cienkowar-
stwowymi oraz renowacji obiektów  za-
bytkowych, gdzie wymagana jest wy-
soka zdolność dyfuzji pary  wodnej 
w  połączeniu z  odpornością na wa-
runki pogodowe oraz  z  dużą odpor-
nością na zabrudzenia. Do malowania 
na elementach  dekoracyjnych elewa-
cji. Produkt o  bardzo dużej sile krycia. 
Biała lub barwiona w systemie quick-mix 
ColorSelect.

Zalety:
� zabezpieczona przed rozwojem mi-

kroorganizmów dzięki podwyższone-
mu współczynnikowi pH bazy i zasto-
sowaniu środków biobójczych,

� zachowuje trwałą kolorystykę elewa-
cji,

� hydrofobowa,
� biała lub barwiona w systemie quick-

-mix Color Select,
� odporna na zmywanie i  działanie 

ulewnych deszczy.
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BLUE DOLPHIN TAPES 
º taśma malarska Hybrid Dual (tuz) – 
to idealny produkt do zabezpieczania po-
wierzchni i mocowania folii ochronnych 
podczas prac malarskich i  tynkarskich. 
Jest to innowacyjny produkt, będący 
połączeniem taśmy malarskiej i  dwu-
stronnej. Posiada szerokie możliwości 
zastosowania, zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Największą zaletą taśmy jest 
łatwość zabezpieczania powierzchni oraz 
szybkość mocowania folii ochronnych 

NarzęDzia

drzwiowa, okna plastikowe i  aluminio-
we. Produkt jest odporny na promienie 
UV, dzięki czemu taśma nadaje się rów-
nież do użytku na zewnątrz. Taśma Poli 
Blu dostępna jest w rozmiarze 38 mm x 
33 m. 

FISCHER
º Kołek uniwersalny Duopower (tuz) 
– to:
� dwa różne komponenty pozwalają na 

uzyskanie najwyższych nośności i  in-
teligentne funkcjonowanie w różnych 
rodzajach podłoża,

� dobre wyczucie całkowitego rozparcia 
się kołka (feel-good factor). Można 
dokładnie wyczuć moment, kiedy ko-
łek zostaje właściwie zamocowany,

� stosunkowo niewielka długość kołka 
wpływa na szybszy montaż, bez po-
trzeby głębokiego wiercenia,

� niewielki kołnierz na obrzeżu kołka 
zapobiega jego wpadaniu do otworu 
podczas montażu,

� ząbkowany kształt na powierzchni 
bocznej kołka, zapobiega jego obraca-
niu się podczas montażu,

rzędzie ma niską wagę oraz jest odporne 
na korozję. Ostrza nożyc i sekatorów wy-
konane zostały z  trudnościeralnej stali. 
Są dodatkowe zabezpieczone powłoką 
teflonową, która sprawia, że sok czy ży-
wica nie przyklejają się do powierzchni. 
Z  myślą o  wygodzie użytkowników na-
rzędzia wyposażono w  miłe w  dotyku, 
antypoślizgowe rękojeści zwiększające 
komfort pracy i  zapobiegające powsta-
waniu odcisków. 

STaLCO
º Szpachla Perfect Power max (tuzw) 
– przeznaczona do szpachlowania w  ja-
kości Q4 gwarantuje maksymalne wygła-
dzenie wykonywanej powierzchni przy 
wykorzystaniu specjalistycznych mas 
szpachlowych. Jest ona lekka i  ergono-
miczna, a jej profil wykonany jest z alu-
minium anodowanego o wysokiej twar-
dości i  prostoliniowości. Szpachla ma 
specjalny kształt, przystosowany do dło-
ni, który zwiększa komfort pracy. Oprócz 
tego, jest dostępna aż w siedmiu rozmia-
rach, od 250 do 1500 mm, o grubości 0,3 
bądź 0,5 mm. Szpachla Power Max jest 
produktem innowacyjnym. Posiada sy-
stem wymiennych ostrzy, co przedłuża 
żywotność produktu. Ostrze o  grubości 
0,3 mm oraz 0,5 mm jest wykonane ze 

lub kurtyny przeciwkurzowej. Wystarczy 
przykleić taśmę do powierzchni, zdjąć 
przekładkę i zamocować folię. Dzięki no-
woczesnej technologii produkcji taśma 
Hybrid Dual nie zostawia śladów kleju 
oraz posiada mocny klej do folii, a deli-
katny do ścian. 
Taśmy dostępne są w rozmiarze 19 mm 
x 25 m.

º taśma polimerowa Poli Blu (tuz) – to 
produkt idealny podczas zabezpieczania 
powierzchni przy malowaniu natrysko-
wym. Główną zaletą taśmy jest to, że 
jest w 100% wodoodporna, a większość 
farb wewnętrznych to wodne dyspersje. 
Dzięki temu uzyskujemy czystą krawędź 
odcięcia dwóch kolorów. Podczas malo-
wania farba nie podcieknie pod taśmę, 
a  po malowaniu z  łatwością odchodzi 
od powierzchni nie uszkadzając jej i nie 
zostawiając śladów kleju. Taśma polime-
rowa Poli Blu idealnie nadaje się do po-
wierzchni takich jak: ściany, listwy przy-
podłogowe, stolarka okienna i  stolarka 

� zwiększona głębokość kotwienia, 
w przypadku kołków Duopower 6x50, 
8x65 oraz 10x80 oznacza, że kołek 
szczególnie dobrze nadaje się do mo-
cowania w  pustakach, gazobetonie 
oraz do ścian otynkowanych.

PROFIX
º Linia narzędzi do pielęgnacji ogro-
du Proline Premium (tuzw) – w  skład 
której wchodzą m.in. sekatory, nożyce 
do gałęzi, żywopłotów oraz modele wy-
posażone w  teleskopowe ramiona z  in-
tuicyjnym systemem regulacji długości. 
Pozwalają one ciąć bez konieczności uży-
wania drabiny. Zastosowany bezstopnio-
wy system regulacji z intuicyjną blokadą 
precyzyjnie dostosowuje długość ramion 
do potrzeb. Blokada ustawień działa na 
zasadzie przełącznika – obrót do we-
wnątrz zwalania blokadę, a na zewnątrz 
ją blokuje. Ramiona nożyc do gałęzi wy-
konane są aluminium. Dzięki temu na-

stali nierdzewnej. Posiada zaokrąglone 
boki, dzięki czemu ściany pozostają nie-
zarysowane. Ponadto, w ofercie występu-
je adapter, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego oraz kij teleskopo-
wy, regulowany od 120 do 220 cm. 
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FERMACELL
º zestaw spływowy boczny Powerpanel 
te (tz) – to rozwiązanie do suchej za-
budowy odpływów liniowych znajdują-
cych się w jednej płaszczyźnie z podłogą 
w łazienkach i kabinach prysznicowych. 
W  połączeniu z  elementami jastrycho-
wymi Powerpanel TE można stworzyć 
całą powierzchnię podłogi w  systemie 
suchej zabudowy. Jest to bardzo nowo-
czesny i  estetyczny system. Nie zajmuje 
zbyt dużo miejsca, a  co najważniejsze 
pozwala na całkowite wyeliminowanie 
brodzika w łazience.

Zalety:
� łatwy montaż dzięki tworzeniu stop-

niowych zakładek elementów spływu 
bocznego,

� wstępnie zdefiniowany spadek wy-
kluczający nieprecyzyjność podczas 
montażu,

� zestaw spływowy boczny stworzo-
no z  myślą o  montażu w  połączeniu 

z  Powerpanelem TE, dzięki czemu 
powstaje dokładne połączenie obu 
powierzchni,

� możliwość zastosowania również 
w  połączeniu z  tradycyjnym jastry-
chem,

� dzięki wysokiej odporności elemen-
tów gotowe powierzchnie są przysto-
sowane dla wózków inwalidzkich,

� montaż przystosowany do płytek wiel-
koformatowych.

iNSTalacJe, oDWoDNieNia

DOORPOL
º Drzwi stalowe LaK (uz) – to nowe 
drzwi stalowe o  grubości 55 mm wy-
pełnione styropianem, malowane me-
todą natryskową w  kolorach antracyt, 
biały oraz brąz. W  komplecie zawiera 
się skrzydło, ościeżnica pełna oraz próg 
ocynkowany. Ich zaletą jest stosunko-
wo niska cena w  porównaniu do drzwi 
okleinowanych o tej samej grubości oraz 
dużo lepsze parametry w odniesieniu do 
drzwi technicznych. Stanowią doskonałą 

WAVIN
º redukcja krótka Ht (uz) – systemu 
kanalizacji wewnętrznej PVC/PP HT, 
znacznie skraca długość połączenia ele-
mentów kanalizacyjnych różnych śred-
nic. Dzięki unikatowej konstrukcji, cha-
rakteryzującej się cofnięciem kielicha do 
wnętrza kształtki, co pozwala zaoszczę-
dzić miejsce w stosunku do standardowej 
redukcji HT.

Np. całkowita długość standardowej re-
dukcji HT 110  x  50  mm wynosi 155  mm, 
podczas gdy dla redukcji krótkiej HT 
110  x  50  mm jej całkowita długość to za-
ledwie 68 mm.

STolarKa

alternatywę dla osób poszukujących pro-
duktu pośredniego pomiędzy drzwiami 
technicznymi przeznaczonymi do bu-
dynków gospodarczych i  przemysło-
wych, a  typowymi drzwiami zewnętrz-
nymi okleinowanymi do pomieszczeń 
mieszkalnych. W  ofercie występują 
drzwi pełne gładkie oraz szklone Grand 
i Auriga Slim w dwóch wersjach z ramką 
inox, a także czarną ramką lakierowaną. 

FAKRO
º Okno dachowe FtP-V u4 (tuz) – to 
okno obrotowe z  super energooszczęd-
nym, dwukomorowym pakietem szybo-
wym U4. Dzięki zastosowaniu nowego 
pakietu trzyszybowego uzyskano współ-
czynnik Uw okna o wartości 1,1 W/m2K, 

który spełnia wymogi Warunków Tech-
nicznych na rok 2021. Okno FTP-V U4 
to bogato wyposażone okna klasy Profi. 
Okno ma konstrukcję obrotową z zawia-
sem umieszczonym w  połowie wysoko-
ści ościeżnicy. Rozwiązanie to pozwala 
na pozostawienie skrzydła w pozycji ot-
wartej po obrocie o  180°, co umożliwia 
wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej 

szyby. Produkt wyposażony jest w auto-
matyczny nawiewnik V40P, który zapew-
nia optymalną ilość świeżego powietrza 
na poddaszu. Klamka Elegant z  dwu-
stopniowym mikrouchyleniem umiesz-
czona została w  dolnej części skrzydła 
w celu ułatwienia obsługi. 
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Zastosowana w oknach Fakro technolo-
gia ThermoPro podnosi energooszczęd-
ność, zwiększa trwałość, gwarantuje do-
skonałą szczelność oraz ułatwia montaż 
okien dachowych. System wzmocnienia 
konstrukcji okien topSafe podnosi od-
porność okien dachowych na włamanie. 

º Schody młynarskie mSP Pivot (tuzw) 
– doskonale sprawdzą się w  pomiesz-
czeniach o  ograniczonej ilości miejsca, 
w  których niezbędna jest częsta komu-
nikacja. Świetnie nadają się do domków 
letniskowych, antresoli lub poddaszy 
użytkowych. Schody młynarskie to bez-
pieczne, proste i  wygodne rozwiązanie. 
Schody przystawne MSP Pivot dzięki 
specjalnej konstrukcji i  zastosowaniu 
lekkiego drewna świerkowego pozwalają 
na swobodne ich złożenie i  korzystanie 
z  przestrzeni wokół schodów w  czasie 
gdy nie są one w użyciu. Dla zwiększenia 
komfortu i bezpieczeństwa schody stan-
dardowo wyposażono w  poręcz, którą 
można zamontować po lewej lub prawej 
stronie. 

VELUX
º trzyszybowe okno dachowe GLL 
(tuz) – energooszczędne, posiadające 
doskonałe właściwości termoizolacyjne 
osiągnięto dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych pakietów szybowych składa-
jących się z  trzech tafli szkła i  dwóch 
komór wypełnionych argonem. Taka 
konstrukcja pozwoliła osiągnąć współ-
czynnik przenikalności cieplnej Uw rów-
ny jedynie 1,1 (W/m2K). Specjalna kon-
strukcja szyby zapewnia również wysoki 
stopień pozyskania energii słonecznej 
z  otoczenia – współczynnik przepusz-
czalności energii całkowitej g równy jest 
0,55. Wytrzymały i ciepły profil okienny 
został wykonany w  innowacyjnej kon-
strukcji ThermoTechnology™ z  klejone-
go, impregnowanego i  lakierowanego 
drewna sosnowego, połączonego z  wy-
sokoizolacyjnym tworzywem EPS. Do-
datkowa uszczelka jeszcze lepiej chroni 
przed stratami ciepła, a  także zapewnia 
wyższą dźwiękochłonność. 

HÖRMANN
º energooszczędna brama segmento-
wa LPu 67 Thermo (tuz) – dedykowa-
na do garaży w bryle budynku. Zbudo-
wana z  segmentów o  grubości 67 mm 
z przegrodą termiczną skutecznie ogra-
nicza ona straty ciepła, do jakich docho-
dzi przez powierzchnię bramy. Grubość 

do kuchni i  łazienek. Elegancki profil 
okienny został wykonany w  innowa-
cyjnej technologii ThermoTechnology™ 
– rdzeń z  drewna modyfikowanego  
termicznie pokryto ciśnieniowo odpor-
nym na wodę poliuretanem pomalowa-
nym na biało. Inaczej niż w  przypadku 
okien z PCV, poliuretanowa konstrukcja 
jest uformowana w  jednej części. Jego 
naroża są gładkie i  bez połączeń, przez 
co nie gromadzi się na nich wilgoć, kurz 
i brud.
Doskonałe właściwości termoizolacyjne 
osiągnięto dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych pakietów szybowych składa-
jących się z  trzech tafli szkła i  dwóch 
komór wypełnionych argonem. Taka 
konstrukcja pozwoliła osiągnąć współ-
czynnik przenikalności cieplnej Uw 
równy jedynie 1,1 (W/m2K). Dodatko-
wa uszczelka jeszcze lepiej chroni przed 
chłodem i stratami ciepła, a także zapew-
nia wyższą dźwiękochłonność. Specjalna 
konstrukcja szyby zapewnia również wy-
soki stopień pozyskania energii słonecz-
nej z  otoczenia – współczynnik prze-
puszczalności energii całkowitej g równy  
jest 0,55. 
Dostępne w wersji otwieranej uchwytem 
w górze skrzydła. Okno wyposażone jest 
w  wydajny system wentylacji z  filtrem 
powietrza, która zapobiega przedostawa-
niu się do domu kurzu i owadów.

W  dwóch wersjach otwierania: uchwyt 
w  górnej części skrzydła lub elegancka 
klamka na dole (typ B). Obydwa wa-
rianty wyposażone są w wydajny system 
wentylacji z filtrem powietrza, która za-
pobiega przedostawaniu się do domu ku-
rzu i owadów.

º trzyszybowe okno dachowe GLu 
(tuz) – energooszczędne, polecane 

BraMy, oGroDzeNia

segmentów zachowana jest na całej 
ich wysokości, a  brama wyposażona 
jest w  podwójne uszczelki wargowe  
na łączeniach segmentów oraz w  po-
dwójną uszczelkę w progu. Dzięki temu 
współczynnik przenikania ciepła U 
dla pojedynczego segmentu wynosi  
0,33 W/(m2K), a dla całej bramy o po-
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wierzchni 5 x 2,125 m – 1,0 W/(m2K).
Brama w obszarach mocowania okuć ma 
potrójne wzmocnienie z  blachy. Ofero-
wana jest w dwóch rodzajach przetłoczeń 
średnich M i szerokich L z powierzchnią 
Silkgrain w dowolnym kolorze i w okle-
inie Decograin – drewnopodobnej oraz 
Titan Metallic CH 703. 

º automatyczna brama garażowa  
renomatic (tuz) – zbudowana z pełnych 
segmentów grubości 42 mm o wysokiej 
izolacyjności cieplnej. Napęd ProMatic 
z  dwukierunkowym systemem stero-
wania radiowego BiSecur, wykorzystu-
jącym technologię 128-bitów zapewnia 

Oak i  Dark Oak oraz Titan Metallic  
CH 703. Dostępna w  7 promocyjnych 
wymiarach. 

POLBRAM
º System ogrodzeniowy Bona (tuzw) 
– został stworzony tak, aby montaż ele-
mentów nie sprawiał nikomu problemu, 
dzięki czemu postawienie ogrodzenia 
odbywa się sprawnie i  przyjemnie, co 
wpływa na oszczędności związane z cza-
sem i kosztami. W skład systemu wcho-

DOMAX
º System półek modułowych: FIS, FrS, 
FuS, FSS (uw) – wykonanych w płyt la-
minowanych w czterech kolorach o zróż-
nicowanych kształtach. Idealnie pasują 
zarówno do pomieszczeń nowoczesnych 
jak i  tradycyjnych. Dodają wnętrzom 
stylu i funkcjonalności. Każda półka jest 
innej wielkości, co pozwala na skompo-
nowanie ich dowolnego układu. Dzię-
ki kompletowi trzech półek o  różnych 
kształtach, można utworzyć dowolną 
kompozycję dekoracyjną.

komfortową obsługę oraz najwyższe bez-
pieczeństwo. Oferowana z powierzchnią 
Sandgrain w  kolorze białym, antracy-
towym i  brązowym, a  także w  okleinie  
Decograin – drewnopodobnej Golden 

dzą: brama dwuskrzydłowa bądź brama 
przesuwna oraz przęsła. W komplecie do 
bram dwuskrzydłowych i furtek znajdują 
się zawiasy, a do bram przesuwnych - za-
mek hakowy, wózek jezdny, rolki pro-
wadzące i najazdowe, słupy prowadzące 
i  najazdowe. Wszystkie elementy syste-
mu Bona zabezpieczone są przed korozją 
poprzez cynkowanie ogniowe, malowane 
proszkowo na kolor RAL 7016 Struktura. 
System Bona to ogrodzenie trwałe i no-
woczesne.

WIŚNIOWSKI
º System smartConnected (tuz) – to  
inwestycja, na której korzysta cała rodzi-
na, ponieważ dzięki niej dostęp do domu 
nie jest już warunkowany pękiem cięż-
kich kluczy. Rodzice za pomocą aplika-
cji na telefonie mogą wpuścić dziecko do 
domu, nie ruszając się z biura lub w kilka 
sekund sprawdzić na swoim smartfonie, 
czy brama wjazdowa jest zamknięta. Co 
więcej, za pomocą algorytmów inteli-
gentny dom sam potrafi zapamiętać tryb 
życia jego mieszkańców i myśleć za nich 
o wykonaniu podstawowych czynności, 
jak uruchomienie alarmu lub czujnika 
ruchu. Ponadto dzięki funkcji geolokali-
zacji bramy otworzą się na chwilę przed 
dojazdem do posesji. Takie rozwiązania 
stają się w pełni realne, a także dostępne 
dla najbardziej wymagających klientów, 
chcących osobiście przekonać się o zale-
tach życia w inteligentnym domu.

MaTeriaŁy WyKoŃczeNioWe, DeKoracyJNe

EFFECTOR
º aluminiowy kątownik a37 (uz) – 
przeznaczony jest do mocowania na 
stopniach schodowych, zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz. Pełni podwój-
ną rolę: aranżacyjną – dekoruje schody 
i  praktyczną: dzięki podwójnej wkładce 
antypoślizgowej zapewnia jeszcze sku-
teczniejsze niż dotąd zabezpieczenie 
przed poślizgiem. 
Kątownik A37 z  aluminium anodowa-
nego (o  wymiarach 36 mm x 20 mm) 
dostępny jest w  kolorze  złota, srebra, 
szampana, brązu, inox-u gładkiego i czar- 
nym. Oferowany w pięciu długościach: 
900  mm, 1200 mm, 1800 mm, 2700 mm 
do 3600 mm, przy czym profil 1200 mm 
i 3600 mm jest na zamówienie.
Profil jest wyposażony w  podwójną, an-
typoślizgową wkładkę gumową w  czar-
nym kolorze, która zasłania jego sposób 
mocowania.  Montaż kątownika polega 

º uniwersalne podstawy słupa PSK 70 
(tuzw) – wykonane z  blachy ocynko-
wanej ogniowo, dzięki swej konstrukcji 
pozwalają stosować belki/słupy o  nie-
standardowych wymiarach. Występują 
w dwóch wersjach wykończenia kolory-
stycznego: srebrny ocynk ogniowy lub 
czarna farba proszkowa nałożona na 
ocynk ogniowy (podwójne zabezpiecze-
nie antykorozyjne).
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na przykręceniu jego szerszego ramienia 
do schodów. W komplecie z A37 ofero-
wane są kołki i wkręty montażowe.

º Listwa dylatacyjna do szybkiego 
montażu a75 (uw) – aluminiowy pro-
fil dylatacyjny umożliwia estetyczne 
wykończenie miejsc łączenia ze sobą 
różnych materiałów podłogowych, przy 
jednoczesnym maskowaniu nierówno-
ści pomiędzy nimi, sięgających 18 mm. 
Listwa  posiada uszczelki silikonowe, 
chroniące podłoże znajdujące się bezpo-
średnio pod nią od zabrudzeń i wilgoci, 
co ma istotne znaczenie dla komfortu 
użytkowania.
Profile A75 z  aluminium anodowanego 
dostępne są w  kolorach: złoto, srebro, 
inox, inox szczotkowany, szampan, brąz, 
oliwka oraz czarny. Listwy okleinowane 
A75 występują w  szerokiej gamie barw 
takich jak: sosna biała czy dąb bielo- 
ny, po wenge Kongo czy heban afry- 
kański. 

wyłożonej powierzchni trwały eksklu-
zywny wygląd.
Zastosowanie płyty Black Plus na tara-
sach, gankach czy podjazdach pozwala 
nadać powierzchni minimalistyczny styl, 
dodatkowo w  połączeniu z  naturalnym 
kamieniem umożliwia stworzenie uni-
kalnych kompozycji pasujących do róż-
nego typu budynków.

PEBEK
º Płyta elewacyjna Design (tuzw) – to 
cienkościenna okładzina w  standardo-
wej grubości 12 mm, z użyciem włókien 
szklanych, przeznaczona jest zarówno do 
wykańczania wnętrz jak i  do stosowania 
na elewacje klejone bądź wentylowane. 
Doskonale sprawdza się także jako ele-
ment wykończenia modernistycznych 
ogrodzeń.

Oprócz standardowych wymiarów moż-
liwe jest wykonanie elewacji projektowa-
nych na specjalne zamówienie zarówno 
płaskich jak i  przestrzennych 3D. 
Płyty elewacyjne Design dostępne są 
w  dwóch podstawowych rodzajach na-
wierzchni: gładkiej i  trawertyn oraz 
w kolorach: białym, popielatym, szarym, 
ciemnoszarym oraz antracyt lub w  in-
nym kolorze na specjalne zamówienie.

SKLEJKa-EKO
º Sklejka szalunkowa (uz) – to wyso-
ka odporność na zginanie. Dzięki temu, 
istnieje możliwość rozstawu dźwigarów 
i podpór w szalunku zgodnie ze swoimi 
oczekiwaniami.
Zastosowanie do deskowań wielokrotne-
go użytku (form szalunkowych):

� w budownictwie ogólnym, przemysło-
wym, jednorodzinnym, 

� w  budownictwie drogowym i  mosto-
wym, 

� przy wykonywaniu konstrukcji żelbe-
towych, 

� do wykonywania opakowań specjali-
stycznych. 

SWISS KRONO
elementy dekoracyjne walldesign 
(uw) – przeznaczone są do dekoracji 
powierzchni ścian w  pomieszczeniach 
mieszkalnych, usługowych i  lokalach 
użyteczności publicznej o  stabilnych 
warunkach klimatycznych. Elementy de-
koracyjne Walldesign stanowią idealną 
propozycję dla osób, które szukają no-
woczesnych, a  zarazem funkcjonalnych 
rozwiązań. W zależności od zaplanowa-
nego efektu mogą być wykorzystywane 
w  formie subtelnego uzupełnienia de-
koracji lub też świetnie sprawdzą się na 
całych powierzchniach ścian, stanowiąc 
dominującą dekorację wnętrza. 

Montaż listew polega na przytwierdze-
niu ich do podłoża, przy pomocy kołków 
szybkiego montażu, co gwarantuje trwa-
ły i estetyczny montaż. Profile są dostęp-
ne w pięciu długościach – od 930 mm do 
3600 mm, z których długości 1200 mm 
i 3600 mm są na zamówienie.

IBF
º Płyta tarasowa IBF Black Plus (uw) 
– ma fabrycznie nadaną specjalną po-
włokę, która oprócz podkreślenia koloru, 
ogranicza powstawanie wykwitu i chroni 
przed zabrudzeniami. Dzięki zastoso-
waniu tej technologii uzyskujemy płytę 
o intensywnej, głębokiej czerni nadającej 

Zalety Walldesign to:
� szybki i czysty montaż,
� łatwość utrzymania w czystości,
� możliwość zastosowania w  lokalach 

użyteczności publicznej,
� dopracowany system montażu,
� dostępność akcesoriów montażowych 

i wykończeniowych,
� powierzchnia uodporniona na ściera-

nie,
� uniwersalny i  innowacyjny produkt 

do dekoracji ścian.
Produkty bazujące na płytach MDF po-
zwalają w  nieskomplikowany i  szybki 
sposób odmienić wygląd wnętrza.



Propozycja na piątkę!

NOWOŚĆ!

Innowacyjna 
pięciowarstwowa
membrana dachowa

Zapewnia najwyższy stopień 
zabezpieczenia przed wilgocią oraz 
sprawne odprowadzenie pary wodnej.

Teraz Twój dach oddycha
swobodnie, a Ty zyskujesz 
zdrowszy mikroklimat.

www.foliarex.com.pl
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Udoskonalona receptura łącząca polipropylen z  naturalnymi 
składnikami mineralnymi wydatnie wpływa na podniesienie 
komfortu korzystania z instalacji dla użytkownika poprzez: 

ZWIĘKSZONY KOMFORT AKUSTYCZNY

Dzięki wysokiej redukcji hałasu pracującej instalacji (potwier-
dzonej w  niezależnym instytucie Fraunhofera w  Stuttgarcie) 
system PRO jest powszechnie stosowany zarówno w budowni-
ctwie jedno- i wielorodzinnym, a także w budynkach użytecz-
ności publicznej takich jak: hotele, szpitale, szkoły czy sanato-
ria.

WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA TEMPE- 
RATURĘ ORAZ ŚCIEKI AGRESYWNE

Zastosowane w  systemie DYKA PRO materiały pozwalają na 
bezpieczne odprowadzenie ścieków agresywnych w  zakresie 
pH2–pH12 w przepływie chwilowym do 95°C (stałym 90°C), 
bez wpływu na strukturę rur i kształtek, dzięki czemu system 
stosowany jest m.in. w kuchniach, a także pralniach oraz insta-
lacjach przemysłowych.
Dzięki zastosowaniu nowej koncepcji materiałowej system 
DYKA PRO uzyskał również szereg nowatorskich wartości 
użytkowych dla instalatora, których głównym celem jest bez-
pieczne składowanie, szybkość i łatwość montażu w trudnych 
warunkach atmosferycznych:

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ MECHA-
NICZNA ORAZ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
W TEMPERATURACH DO – 10°C

Dzięki zastosowaniu kopolimeru system rurowy gwarantuje 
możliwość bezpiecznego wykonywania prac INSTALATO- 
ROWI również w okresie zimowym, minimalizując ryzyko wy-

SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ DYKA PRO 
– DLA INSTALATORA I DLA UŻYTKOWNIKA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, a także użytkowników końcowych  
systemów kanalizacyjnych firma DYKA Polska wprowadziła na rynek profesjonalny  
system kanalizacji wewnętrznej DYKA PRO w średnicach ø32 – ø110.

stąpienia uszkodzeń rur. Specjalna struktura rur, zwiększony 
ciężar wpływa pozytywnie na zwiększenie ich udarności i wy-
trzymałości mechanicznej podczas prac instalacyjnych.

MOŻLIWOŚĆ INSPEKCJI

Wewnętrzna biała ścianka ułatwia zlokalizowanie ewentual-
nych zatorów, a kształtki wykonane w tradycyjnym kolorze sza-
rym pozwalają na szybkie ustalenie podejść przyłączeniowych.
Po zakończeniu prac wykończeniowo-budowlanych takie roz-
wiązanie daje pewność zarówno instalatorowi, jak i inwestoro-
wi, że zainstalowany system DYKA PRO jest w pełni gotowy do 
eksploatacji. 

100% EKOLOGICZNY

Wszystkie elementy systemu podlegają procesowi recyklingu, 
co gwarantuje 100% możliwość odzysku surowców użytych do 
ich produkcji.
System kanalizacji wewnętrznej DYKA PRO zgody jest wymia-
rowo z normą PN-EN 1451, co daję możliwość montażu rów-
nież z innymi dostępnymi na rynku systemami.
Wszystkie zbiorcze opakowania oraz elementy systemu posia-
dają kody EAN, co stanowi znakomitą propozycję ułatwiającą 
sprzedaż przez profesjonalne placówki Grupy PSB.

Firma DYKA to jeden z  największych międzynarodowych 
producentów systemów rurowych z  tworzyw sztucznych, 
z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży.
DYKA Polska rozpoczęła swoją działalność produkcyjno-
-handlową w roku 2001. Dzisiaj jako uznany dostawca syste-
mów kanalizacyjnych, ciśnieniowych, drenarskich, odprowa-
dzania i zagospodarowania wody opadowej, dostarcza swoje 
wyroby dla budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktu-
ralnego. Wszystkie wyroby DYKA Polska są certyfikowane, 
posiadają pełną dokumentację wymaganą na polskim rynku 
budowlanym.
Profesjonalne doradztwo, wysokie standardy obsługi i dostaw 
zapewnia zespół wykwalifikowanych doradców technicznych 
i handlowych.

www.dyka.com.pl
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W momencie, gdy zapada decyzja 
o  budowie domu, stajemy przed 

pierwszym ważnym wyborem jakim jest 
okolica, w  której będziemy mieszkać. 
Następnie przychodzi czas na podjęcie 
decyzji o  projekcie, potem jego realiza-
cja, dobór najlepszych materiałów, pla-
nowanie wystroju wnętrz, dopieszczanie 
najmniejszych szczegółów i… wtedy 
zaczynamy etap, w  którym wizualizuje-
my sobie wygląd otoczenia i myślimy co 
zrobić, żeby nasza ostoja była miejscem, 

SYSTEM GAMMA 
– OgRODZENIE PERfEKCYJNE 
W KAŻDYM CALU

Współczesna architektura to nie tylko nowoczesny dom i jego wnętrze dopasowane  
do potrzeb mieszkańców. Dzisiaj o wysokim standardzie inwestycji decyduje najmniejszy 
szczegół wizualny budynku, a także jego otoczenia. Dlatego powstał system montażowy 
Gamma od firmy WIŚNIOWSKI, który zadba o idealne wykończenie twojego ogrodzenia.

w  którym czujemy się bezpiecznie, in-
tymnie i  tak naprawdę „na swoim”. I  tu 
przechodzimy do ostatniego etapu budo-
wy, jakim jest ogrodzenie – swoiste uko-
ronowanie inwestycji.
W ofercie firmy WIŚNIOWSKI znajdu-
je się wiele kompleksowych systemów 
ogrodzeń posesyjnych. Poprzez system 
ogrodzeniowy określamy: bramy, furtki, 
segmenty, słupki oraz akcesoria monta-
żowe niezbędne, aby prawidłowo i funk-
cjonalnie ogrodzić teren naszego domu. 

Zamawiając kompletny system ogrodze-
nia zyskujemy nie tylko ujednolicony 
wygląd, ale także pewność, że montaż 
poszczególnych elementów będzie łatwy 
i  szybki. Najczęściej zamawiane przez 
klientów systemy ogrodzeniowe składają 
się z bramy przesuwnej lub skrzydłowej, 
furtki oraz kilku segmentów, co w cało-
ści tworzy elegancki wygląd wjazdu na 
posesję. W  wielu z  tych przypadków, 
klienci decydują się także na kontynua-
cję inwestycji wykonanej z tego samego 
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designu, poprzez montaż w  pozostałej 
części ogrodzenia segmentów z tej samej 
serii. Nie wszyscy jednak mają możli-
wość zainwestowania w  tego rodzaju 
wykończenie. Szczególnie jeśli wyobra-
zimy sobie jakie nakłady finansowe ma 
za sobą inwestor, który właśnie skończył 
budowę domu i jego wykańczanie. Jakie 
w takim przypadku zastosować rozwią-
zanie?
Tego rodzaju dylematu unikniemy, jeśli 
w  swoim budżecie zaplanujemy ogro-
dzenie panelowe z  systemem Gamma 
od firmy WIŚNIOWSKI. W dzisiejszych 
czasach coraz częściej spotykane jest łą-
czenie nowoczesnej bramy, furtki i  seg-
mentów z przodu domu z panelami kra-
towymi stanowiącymi pozostałą (boczną 
i  tylną) część ogrodzenia. Choć system 
Gamma to rozwiązanie niejednokrotnie 
kojarzone z  ogrodzeniem przemysło-
wym, to jednak bardzo często jest ono 
idealnym dopełnieniem inwestycji wokół 
domów mieszkalnych, ogródków dział-
kowych czy osiedli jednorodzinnych.  
Dlaczego? Ponieważ ten system mon-
tażu paneli kratowych jest nowoczesny, 
trwały i solidny. Po pierwsze pozwala on 
na montaż wszystkich rodzajów paneli 
z  przetłoczeniami – tak zwanych paneli 
3D. Zatem dobierzemy nie tylko rodzaj 
panelu jaki będzie odpowiadał naszym 
upodobaniom, ale także napotkamy 

słupa z  podmurówką prefabrykowa-
ną o  grubości 50 [mm]. Kształt słupa  
Gamma umożliwia zastosowanie deski 
betonowej prefabrykowanej bez ko-
nieczności stosowania cokołów monta-

gamma to unikatowe rozwiązanie, dedykowa-
ne inwestorom, którzy decydują się na ogro-
dzenie panelowe lub ogrodzenie posesyjne uzu-
pełnione o elementy ogrodzenia panelowego. 
coraz częściej spotykamy połączenie różnego 
rodzaju materiałów budowlanych, charaktery-
stycznych zarówno dla posesji jak i przemysłu. 
na potrzeby tego typu ogrodzeń powstał  
system montażu paneli kratowych gamma,  
który umożliwia połączenie popularnych na  
naszym rynku paneli kratowych Vega ze słup-
kiem i akcesoriami gamma. wyjątkowość tego 
systemu opiera się na specjalnej budowie słup-
ków, które kształtem przypominają dwuteow-
nik, a więc kształt stricte utożsamiany z prze-
mysłem. w  linii ogrodzenia panele zazębiają 

się ze słupkami tworząc jedną harmonijną linię, pozbawioną przerw, szpecących 
elementów montażowych i punktów podparcia, po których mógłby wspiąć się intruz. 
elementy akcesoriów gamma wykonane są z tworzywa w kolorze słupków i w dys-
kretny sposób łączą elementy ogrodzenia oraz maskują połączenia śrubowe. 
system gamma w połączeniu z elementami posesyjnymi: bramami, furtkami, seg-
mentami, dostępnymi w  ramach systemów modern, classic lub też elementami 
przemysłowo-użytkowymi z systemów Bastion, modest czy gardia, tworzą wyrafi-
nowane ogrodzenia, podkreślające indywidualizm inwestora” – krystian teresiński 
menedżer produktu ogrodzenia wiŚniowski.

na szeroki zakres wysokości, co umoż-
liwi dopasowanie do pozostałej części 
ogrodzenia. Po drugie montaż systemu 
Gamma jest funkcjonalny i elegancki, po-
nieważ jego główną zaletą jest całkowite 

żowych, co znacznie obniża koszt całego 
ogrodzenia. Dodatkowo montaż syste-
mu Gamma jest szybki i łatwy oraz moż-
liwy przy użyciu na co dzień dostępnych 
w  każdym domu narzędzi. Jeśli więc 
nie mamy możliwości finansowych na 
wykończenie w całości otoczenia domu 
segmentami z  tej samej serii co brama 
wjazdowa i furtka, to właśnie system pa-
neli Vega i słupków Gamma przychodzi 
nam z pomocą. 
 „System Gamma to unikatowe rozwią-
zanie, dedykowane osobom, które de-
cydują się na ogrodzenie panelowe lub 
łączone ze standardowymi elementami 
ogrodzeń posesyjnych. Najczęściej spoty-
kane systemy montażu paneli kratowych 
(na obejmach lub śrubach hakowych)  
pozwalają na szybki i  sprawny montaż 
długich odcinków ogrodzenia i  nie wy-
magają chirurgicznej precyzji podczas 
betonowania słupów, ale mają jedną 
wadę – wizualną. Dlatego powstał sy-
stem montażowy Gamma, który pozwa-
la ukryć nieestetyczne elementy kon-
strukcyjne ogrodzenia, stanowiąc jego 
perfekcyjne wykończenie” – Krystian  
Teresiński, menedżer produktu ogrodze-
nia przemysłowe WIŚNIOWSKI.

ukrycie elementów łączących panel ze 
słupkiem. Ten sposób łączenia gwarantu-
je jednolity, stały wygląd bocznej ściany 
oraz zapewnia bezpieczeństwo i komfort. 
Będąc przy temacie funkcjonalności na-
leży wspomnieć o  możliwości łączenia 

www.wisniowski.pl
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nowości rynkowe

Pomieszczenia w  domach, biurach 
i  budynkach użyteczności publicznej 
pełnią wiele funkcji jednocześnie. Ich 
podłogi wykonywane są z  różnorod-
nych materiałów wykończeniowych, 
często o  różnej grubości. Do estetycz-
nego łączenia np. paneli podłogowych 
z wykładzinami lub płytkami ceramicz-
nymi warto użyć listew aluminiowych 
z kolekcji Standard firmy effector.

PROfILE ALUMINIOWE 
STANDARD
nijną całość. Szczególne miejsce pośród 
profili serii Standard zajmują listwy 
szybkiego montażu, dylatacyjne, listwy 
zaciskowe, które łączą ze sobą materiały 
o różnorodnej grubości. Produkty z tej 
serii łączą podłogi, w  których różnice 
wysokości wynoszą od 5 aż do 18 mm.

SPOSÓB MONTAŻU
Jedną z  najbardziej cenionych przez 
użytkowników cechą profili Effector 
Standard Effect są zróżnicowane formy 
montażu. Szczególną popularnością 
cieszą się profile montowane na taśmie 
samoprzylepnej, wałkach kleju oraz 
z  gniazdem systemu „ukrytego mon-
tażu”. We wszystkich tych przypadkach 
powierzchnia dekoracyjna listew pozo-
staje jednolita i nienaruszona, gwaran-
tując zachowanie zarówno najwyższych 
walorów estetycznych. Uszczelki sili-
konowe nanoszone na skrzydła listew 
uniemożliwiają przedostawanie się za-
nieczyszczeń pod listwę oraz podnoszą 

komfort jej użytkowania. 

SZEROKI WYBÓR DŁUGOŚCI I KOLORÓW
Listwy dostępne są w długościach stan-
dardowych od 0,9 m i 0,93 m aż po dłu-
gości 1,8 m oraz 2,7 m (listwy). Profile 
o długości 1,2 m oraz 3,6 m realizowane 
są na zamówienie. Mosiężne listwy mają 
długość 1, 2 oraz 3 metrów. 
Profile z  aluminium anodowanego są 
dostępne w  kolorach złota, złota pia-
skowanego, srebra, inoxu, inoxu szczot-
kowanego, szampana, brązu, oliwki 
oraz czarnego. Szeroka gama listew jest 
dostępna w  wersji aluminium okleino-
wanego, przypominającego usłojenie 
i  kolorystykę kilkudziesięciu gatunków 
drewna. 

RODZAJE PROFILI ŁĄCZĄCYCH 
Listwy wykończeniowe Standard są wy-
konane z aluminium anodowanego, alu-
minium okleinowanego lub mosiądzu. 
Służą do łączenia różnych podłóg w taki 
sposób, by tworzyły elegancką i harmo- www.effector.com.pl

Hörmann rozszerza swoją ofertę do-
brze izolowanych termicznie bram 
garażowych. Oprócz bram segmento-
wych o grubości 42 mm, które dosko-
nale sprawdzają się w garażach umiesz-
czonych w bryle domu, proponuje teraz 
jeszcze cieplejsze bramy o  grubości  
67 mm – LPu 67 Thermo. 

To propozycja dla tych inwestorów, któ-
rzy z różnych względów chcą utrzymać 
stałą, wysoką temperaturę powietrza 
w  garażu. Poza dobrą izolacją ścian 
i sufitu przylegających do części miesz-
kalnej oraz ciepłymi drzwiami między 
garażem a  domem muszą oni pomy-
śleć również o ograniczeniu strat ciepła 
przez powierzchnię bramy. Brama LPU 
67 Thermo, zbudowana z  segmentów 
o grubości 67 mm z przegrodą termicz-
ną, jest w takiej sytuacji idealnym roz-
wiązaniem. 

GRUBA, SZCZELNA I BEZPIECZNA
Grubość segmentów bramy LPU 67 
Thermo firmy Hörmann, podobnie 
jak bramy LPU 42, zachowana jest na 
całej ich wysokości. Ponadto brama 
wyposażona jest w  podwójne uszczel-
ki wargowe na łączeniach segmentów 
oraz w  podwójną uszczelkę progową. 
Dzięki temu współczynnik przenikania 
ciepła U  dla pojedynczego segmentu 
wynosi 0,33 W/(m2K), a  dla zamonto-
wanej bramy o  wymiarach 5  x  2,125   m 
– 1,0 W/(m2K). LPU 67 Thermo  
w  obszarach mocowania okuć ma po-
trójne wzmocnienie z blachy. Posiada też 
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
palców, zarówno z  zewnątrz, jak i  we-
wnątrz. 

ELEGANCKA 
Oferowana jest w dwóch rodzajach prze-
tłoczeń: średnich M i  szerokich L z  po-

LPU 67 ThERMO – ENERgOOSZCZĘDNA bRAMA

www.hormann.pl

wierzchnią Silkgrain, w  dowolnym 
kolorze RAL oraz w  trzech wariantach 
okleiny Decograin. Inwestorom, którym 
zależy na eleganckim wyglądzie bramy 
także od wewnątrz Hörmann proponu-
je bramę LPU 67 Thermo w  wykona-
niu Premium, z  podwójnymi rolkami, 
okuciami i prowadnicami malowanymi 
proszkowo w kolorze biało-szarym. 
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Krakowska placówka PSB Profi 
prowadzona przez firmę ATTIC 
oprócz swojej działalności 
handlowej stawia również na 
profesjonalizm zaopatrujących 
się w niej wykonawców. Niemal 
każdej nowości rynkowej towa-
rzyszą prezentacje i szkolenia 
prowadzone przez producentów 
czy też pomoc ekspertów bezpo-
średnio na budowie. 

w połowie września krakowscy wyko-
nawcy mieli okazję poznać nowy pro-
dukt firmy ISOVer – izolację do sufi-
tów garaży Stropmax 31. 

Wykonawcy z Krakowa 
poznali nowy produkt Isovera

OFERTA ISOVER POD LUPĄ  
WYKONAWCÓW
Krakowskie szkolenie pokazało, jak 
twórcze może być spotkanie producen-
tów wypuszczających na rynek nowy 
produkt oraz wykonawców oczekujących 
rozwiązania ich problemów. eksperci 
ISOVer - kierownik produktu Sławo-
mir Kocur oraz doradca sprzedaży in-
westycyjnej Piotr Czekała mieli okazję 
przekonać się, że odbiorcy ich produk-
tów przyjmują nowości rynkowe chętnie, 
ale nie bez wątpliwości. Doświadczeni 
wykonawcy oczekują produktów do-
pracowanych w  każdym szczególe. Przy 
ogromnym tempie prac na budowach 
nie czas na eksperymenty – każdy wpro-
wadzany produkt musi być sprawdzony! 
Dlatego słuchacze nie szczędzili prezen-
tującym dociekliwych pytań. Dyskusja ta 
pokazała przede wszystkim, że izolacja 
stropu garażu, szczególnie jeśli dotyczy 
to dużych hal garażowych, jest dużym 
wyzwaniem ze względów wykonaw-
czych. Obecnie najczęściej garaże ocie-
pla się metodą ETICS. Jest to dość praco-
chłonna praca. Na dzisiejszym szkoleniu 
zobaczyliśmy, jak szybko i ze znacznie 
mniejszym wysiłkiem można zrobić 
prace izolacyjne” – podkreśla Krzysztof 
Czyszczoń z firmy wykonawczej Prestige.

PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIE  
– ŁATWY I PEWNY MONTAŻ 
Szkolenie rozwiało większość wątpliwo-
ści wykonawców co do techniki samego 
montażu. Szczególne uznanie u  wy-
konawców doskonale znających trudy  
prowadzenia robót na stropach garaży 
znalazły te cechy produktu, które uła-
twiają prace w takich warunkach. 
� Płyta z wełny szklanej pokryta jest 
mocnym i szczelnym welonem, któ-
ry zapewnia jej spoistość – to właśnie 
dzięki temu włókna wełny nie rozsypują 

się podczas prac oraz produkt łatwo się 
montuje i jest prawie o 100% grubszy od 
standardowych.
� Nie bez znaczenia okazał się również 
ciężar płyty – produkt ma aż o 67% niż-
szą masę niż stosowany materiał z wełny 
skalnej, co sprawia, że prace nie są tak 
wysiłkowe. 

Tematyka szkoleń przeprowadzanych 
w firmie ATTIC odpowiada ściśle na po-
trzeby fachowców z tego rejonu. W Kra-
kowie, podobnie jak w innych rejonach, 
trwa boom budowlany, szczególnie 
w sektorze deweloperskim i usługowym. 
Dlatego inwestorzy i wykonawcy chętnie 
przyjmują wszelkie nowości podnoszą-
ce jakość budynków i przyspieszających 
prace. Prezentacja płyty z wełny mineral-
nej szklanej ISOVER Stropmax 31 spot-
kała się więc z żywym zainteresowaniem 
przybyłych na spotkanie wykonawców. 

Główną częścią szkolenia była praktyczna pre-
zentacja technicznych właściwości produktu. 
uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się, 
że płyta polana wodą pozostaje sucha, a podda-
na dużemu naciskowi szybko wraca do swojej 
formy. 

Wykonawcy przekonali się w  praktyce, że mon-
taż płyty jest błyskawiczny. Jak podkreślali pre-
zenterzy, jest to materiał „jednooperacyjny” 
– wymaga jedynie jednego podejścia do stropu. 

Pan arnold Kowalczyk, 
właściciel firmy wyko-
nawczej usługi Budow-
lane zWóD z  Krakowa 
zwracał uwagę na nie-
unormowane w  prze-
pisach kwestie odbioru 
prac izolacyjnych w  ga-
rażach, co często powo-
duje problemy z  odbio-
rem. „eksperci iSoVer 
przekonali nas, że pre-

zentowany produkt nie niesie za sobą takich za-
grożeń, a jednocześnie mocno przyspiesza inwe-
stycję” – podsumował spotkanie pan arnold. 

� Płyty montuje się na sucho, przykręca-
jąc specjalnymi kołkami do stropu – peł-
ne płyty montuje się jedynie na dwóch 
lub trzech wkrętach. Poza tym, że skraca 
to montaż, eliminuje również użycie kle-
ju, uniezależniając tym samym czas prac 
od warunków pogodowych. 
� Koszty narzędzi są bardzo niskie – do 
prawidłowego zamontowania płyty nie-
zbędne są jedynie wiertarka, wkrętarka 
i nóż. 
� Sprężysta płyta z wełny szklanej dosko-
nale radzi sobie z trudnym podłożem. 

Relacja: Hanna Jankowska, Budomedia, 
Fot. Budomedia
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aleksandra Puzyno: Czy po 25 latach 
intensywnej pracy nad budowaniem 
pozycji firmy, praca może nadal dawać 
dużo satysfakcji i spełnienia? 
Piotr reguła: Obecnie mam mniej pra-
cy, mniej nieprzespanych nocy i  pracy 
bez dni wolnych i urlopu, ale nadal od-
czuwam satysfakcję z  tego, że nigdy nie 
zmieniliśmy, nie nagięliśmy aksjomatów, 
fundamentów naszej działalności: uczci-
wości i  szacunku tak wobec pracowni-
ków, jak i  naszych partnerów. I  po 25 
latach nie musimy się niczego wstydzić. 
Możemy chodzić z  podniesioną głową. 
Bardzo pozytywne uczucie, które pole-
cam wszystkim. Dzięki temu, że od sa-
mego początku jesteśmy wierni naszym 
wartościom oraz dobieraliśmy partne-
rów nieprzypadkowych, o  wysokiej po-
zycji rynkowej, oferujących produkty 
najwyższej jakości, udało się nam zbu-
dować silną pozycję rynkową. Myślę, że 
współpraca ATTIC – ISOVER to dosko-
nały przykład. Udało się nam wspólnie 
przez lata zbudować rynek lokalny, dla 
którego marka ISOVER jest synonimem 
jakości. Jakości, za którą trzeba zapłacić 
trochę więcej…

aP: to niewątpliwie wymaga edukacji 
Klienta?
Pr: Tak, na pewno. Dużo czasu i energii 
poświęcamy edukowaniu: wykonawców, 
handlowców i  naszych odbiorców hur-
towych. Klientami ATTIC są w 95% wy-
konawcy budowlani oraz składy budow-

rOzmOwa z: Piotrem regułą,  
prezesem zarządu Grupy attIC

lane. Staramy się organizować szkolenia 
nie tylko branżowe, ale także z  zakresu 
zarządzania firmą, aspektów księgowych, 
savoir vivru biznesowego, wykorzysty-
wania nowych mediów do pracy, zarzą-
dzania czasem i  zadaniami oraz wiele 
innych... Wiosną zorganizowaliśmy kon-
ferencję w  Gliwicach dla naszych klu-
czowych parterów hurtowych. Formuła, 
którą przyjęliśmy, spotkała się z  dużym 
zainteresowaniem. 

aP: Poza działalnością edukacyjną fir-
ma angażuje się społecznie?
Pr: Dla nas działalność społeczna jest 
i będzie standardem wynikającym z kul-
tury organizacyjnej. Mamy naprawdę 
dużo trafionych przedsięwzięć w  tym 
zakresie i  zawsze staramy się wciągać 

i zarażać taką działalnością jak najwięcej 
ludzi i  firm. Kilka lat temu otrzymali-
śmy od ISOVER za wyniki sprzedażo-
we narty Kamila Stocha, które przezna-
czyliśmy na aukcję. Zebrane dochody 
skierowaliśmy do krakowskiej Fundacji 
Mimo Wszystko Anny Dymnej. Z okazji  
25-lecia ATTIC postanowiliśmy w  tym 
roku wesprzeć Dom Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II w  Krakowie. Na ten 
cel przygotowaliśmy koszulki, ołówki, 
miarki z  okolicznościowym logo „SOS  
POMAGAMY”, które można kupić w na-
szej firmie. Cały dochód ze sprzedaży 
przeznaczymy dla podopiecznych DPS 
i będzie to kwota min. 25 000 zł. 

aP: Inicjatywa bardzo mi się spodobała, 
dlatego sama kupiłam koszulkę i zachę-
cam innych do wsparcia tej szczytnej 
akcji. Na zakończenie - gdyby mógł Pan 
w jednym zdaniu powiedzieć co jest dla 
Pana najważniejsze we współpracy?
Pr: Oczywiście silna marka, jakość pro-
duktów, polityka cenowa i marketing to 
ważne elementy współpracy biznesowej, 
jednak dla mnie najważniejsi są ludzie, 
którzy stoją za tą marką i z którymi zbu-
dowałem relacje oraz wspólne wspo-
mnienia. Za to cenię współpracę m.in. 
z ISOVER.

aP: Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Puzyno
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Wraz z nadejściem chłodniejszych dni za-
kończyła się największa akcja edukacyjna 
„Bezpieczna droga do szkoły”, która rozpo-
częła się wraz z początkiem roku szkolnego.
Łącznie 52 sklepy PSB Mrówka współpra-
cowało z około 150 placówkami edukacyj-
nymi i przedstawicielami policji. Około  
10 000 dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych miało okazję pogłębić swoją wie-
dzę na temat bezpiecznego poruszania się 
przy drodze. Wraz z bezcenną wiedzą dzieci 
otrzymały cukierki, kolorowanki, a także 
odblaskowe gadżety – kamizelki i brelocz-
ki, dzięki którym dzieci będą bardziej wi-
doczne na drodze. Akcja przyjęta została  
z dużym entuzjazmem zarówno przez szko-
ły, przedszkola, policję, rodziców, a przede 
wszystkim przez najmłodszych uczestni-
ków. 

PoDSuMoWaNie aKcJi
„Bezpieczna droga do szkoły”

Mrówka Góra Kalwaria

Mrówka Błękwit

Mrówka Gryfino

Mrówka zawiercie

25-odcinkowy serial 
o WSPóŁczeSNeJ BuDoWie DoMu
Osobom przygotowującym się do realizacji jednego z największych i trudniejszych przedsięwzięć 
inwestycyjnych Grupa PSB przygotowała filmy pokazujące poszczególne fazy budowy.
W ramach projektu Dom Nowoczesny przygotowanych zostało 25 odcinków o procesie przygotowania i budowy domu. Krót-
kie 5-6 minutowe filmiki są kompletnym zbiorem porad, które przydadzą się każdemu, kto zamierza rozpocząć inwestycję. 
Począwszy od porad związanych z wyborem działki, projektu domu, zaplanowaniem budowy, poprzez realizację fundamen-
tów, ścian, dachu, kominów, schodów, stropu, instalacji, wentylacji, zabudowy poddasza, tynków, okien aż po wybór ogrodze-
nia. Narrację filmików prowadzi projektantka i 2 ekspertów budowlanych.

filmiki dostępne są na stronie internetowej  www.domnowoczesny.com.
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inwestycje

Na przedmieściach Zielonej Góry nastąpiło otwarcie 
20 października 2017 r. sklepu Mini-Mrówka, który 
powstał na miejscu istniejącej kilkanaście lat na rynku 
firmy NASZ DOM. 
Na chwilę obecną Mini-Mrówka liczy 500 mkw., 
przez okres zimowy nastąpi remont starego obiektu,  
który docelowo powiększy powierzchnię sprzedaży do 
1000 mkw. 
5-osobowa załoga marketu będzie obsługiwała  
ok. 10-tysięczną populację mieszkańców zielonogór-
skiego powiatu. Otwarcie poprzedził kolportaż gazetek 
promocyjnych. Na klientów i wykonawców czekał po-
częstunek z grilla.

18 listopada 2017 r. został oficjalnie otwarty sklep Mrówka  
w Piechowicach. Gmina licząca 6,5 tysiąca mieszkańców, nale-
ży do 65-tysięcznego powiatu jeleniogórskiego w woj. dolno-
śląskim. Powierzchnia handlowa Mrówki wynosi 1000 mkw. 
Inwestorem jest firma CEMBUD z Bolesławca, która zatrudni-
ła 18 osób do obsługi klientów.

Mieszkańców o otwarciu marketu poinformowały spoty radio-
we, tablice billboardowe oraz gazetki promocyjne. W tym dniu 
dla klientów zostały zorganizowane liczne zabawy i konkursy  
z nagrodami, a nagrodą główną był 42-calowy telewizor.

Market Mrówka w Piechowicach

Uroczyste otwarcie nowego marketu sieci Mrówka w Dębnie 
(woj. małopolskie) obyło się 13 października 2017 r. 
Inwestorem nowego obiektu jest firma VICTORY. Market dys-
ponuje powierzchnią handlową 1800 mkw., a także ogrodem 
zewnętrznym 600 mkw.,  który zostanie w pełni uruchomiony 
wiosną.
Otwarcie poprzedził kolportaż gazetki promocyjnej, a także 
kampania billbordowa i radiowa. 
Na klientów sklepu tego dnia czekały liczne upominki oraz 
atrakcje, a pierwszych 100 klientów otrzymało upominka-
mi przygotowane przez właścicieli i dostawców. Dodatkowo  
w konkursach rozdano liczne elektronarzędzia oraz nagrody 
główne: skuter, pralkę i voucher na pobyt w hotelu „Słoneczny 
Zdrój” w Busku-Zdroju.

23 września 2017 r. został otwarty sklep Mini-Mrówka  
w Myszyńcu, w województwie mazowieckim, w powiecie 
ostrołęckim. Gmina liczy ponad 10 tys. mieszkańców.
Działający od 15 lat sklep, który należy do firmy rodzin-
nej MAKS-BUD, przeszedł remodeling i rozpoczął funk-
cjonowanie pod brandem PSB Mrówka. Market liczy  
780 mkw. powierzchni handlowej i 400 mkw. ogrodu.  
Do dyspozycji  klientów jest 10-osobowa kadra. 
Otwarcie poprzedził kolportaż gazetek reklamowych  
i reklama w mieście. W tym dniu dla klientów przygo-
towano liczne atrakcje: konkurs na najwyższy paragon  
z nagrodą główną w postaci roweru, grill-bar oraz sło-
dycze dla dzieci. Wsparciem i pomocą służyli również 
dostawcy, którzy prezentowali swoje produkty. 

Mini-Mrówka w Myszyńcu

Sklep Mrówka w Dębnie
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w  dniach 22–23 września 2017 r. obył się XI turniej teni-
sa ziemnego Grupy PSB w Centrum tenisowym w Sobocie  
k. Poznania. w  turnieju uczestniczyli dostawcy i  partnerzy 
sieci PSB wraz ze swoimi klientami. udział wzięło 20 zawod-
ników. 
Uczestnicy turnieju brali udział w  rozgrywkach singlowych 
i deblowych. Singiel rozgrywany był w dwóch kategoriach wie-
kowych M1, M2 w obrębie których zawodnicy byli podzieleni 
na grupy. Mecze singlowe w grupach odbywały się wg formuły 
każdy z każdym, a deblowe wg formuły open systemem pucha-
rowym.
Puchary i dyplomy zostały wręczone podczas uroczystej kolacji, 
w której uczestniczyli wszyscy zawodnicy i osoby towarzyszące. 
W tym roku Partnerem Generalnym Turnieju była firma: Farby 
Kabe, a Partnerami Zwyczajnymi: arboretum, Deante, Hau-
raton, H+H, Knauf amF, Kreisel.   Z sieci PSB uczestniczyli 
zawodnicy z firm: Arteks Włocławek, Budpol Łuków, Budwal 
Sierpc, Marbud Goleniów, Pagaz Krzeszów, Rolbud Ciechanów. 

  XI Turniej Tenisa Ziemnego PSB CUP

wyniki w danych kategoriach, I miejsca zajęli:
Kategoria m1 – Martin Riedl, firma Knauf AMF,
Kategoria m2 – Jerzy Dąbrowski, firma Arboretum,
Kategoria debel – Martin Riedl Knauf AMF / Maciej Siecla 
Hauraton.

O MRÓWKA I PROFI SOKÓŁKA – 27 paź-
dziernika 2017 r. odbyło się szkolenie dla 
wykonawców, klientów oddziałów firmy 
z: Profi Sokółka, Mrówka Dąbrowa Bia-
łostocka, Mrówka Suchowola, Mrówka 
Sokółka oraz dla pracowników z  tych 
placówek.
W Sokółce 50 uczestników szkoliła firma 
SOPRO z  zakresu chemii budowlanej, 
zapraw klejowych, fug, sylikonów oraz 
firma URSA z  izolacji termicznej i aku-
stycznej.

O PROFI ŚRODA ŚLĄSKA – 9 listopada 
2017  r. obyło się śniadania dla wyko-
nawców z  udziałem firmy KERAKOLL, 
której przedstawiciel zaprezentował ofer-
tę chemii budowlanej i jej zastosowanie, 
odpowiadał na pytania i  udzielał porad 
w kwestiach technicznych.

Mrówka i Profi Sokółka

O MATBUD GLIWICE – 18 październi-
ka 2017 r. obyło się szkolenie dla wyko-
nawców, podczas którego firma ATLAS 
zaprezentowała kleje żelowe, fugi epok-
sydowe i  profile tarasowe oraz firma 
BUDMAT zapoznała uczestników z bla-
chodachówkami i rynnami.

Matbud GliwiceProfi Środa Śląska

szkolenia i Sniadania
Wraz z początkiem okresu jesiennego wznowiony został cykl szkoleń dla wykonawców pt. „Szkoła Dobrego Budowania PSB” 
w placówkach sieci PSB. 
Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli producentów i składają się przeważnie z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, 
które poszerzają wiedzę uczestników o oferowanych produktach, ich właściwościach i sposobach prawidłowego stosowania. 
Partnerzy PSB kontynuują również spotkania z wykonawcami w formie śniadań, podczas których przedstawiciele producentów 
służą fachową poradą.
Przykładami takich spotkań są opisane poniżej wydarzania u partnerów PSB.
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Pomimo okresu jesiennego partnerzy PSB organizują liczne 
spotkania, imprezy dla dorosłych i  dla dzieci, jak również  
współuczestniczą w  imprezach lokalnych. Poprzez różnego 
rodzaju działania sklepy Mrówka, placówki Profi i hurtownie 
umacniają więzi ze społecznością. Co roku odbywa się kilka-
dziesiąt imprez w całej Polsce.
Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka przykładów angażo-
wania się partnerów PSB na rynkach lokalnych, które miały 
miejsce jesienią 2017 r.  

Imprezy

V-BuD wySOGOtOwO – zorganizował piknik nad Jeziorem Strzeszyń-
skim z okazji Dnia Budowlańca. 15 września 2017 r. podczas imprezy oprócz 
dobrej zabawy uczestnicy mogli skorzystać z fachowej porady przedstawi-
cieli dostawców. Łącznie w pikniku udział wzięło ponad 130 osób.

mrÓwKa KrzyŻ wIeLKOPOLSKI – uczestniczyła w  akcji profilak-
tycznej w zapobieganiu chorobom nowotworowym pt. „Kocham cię życie”.  
Bezpłatne porady i  badania odbyły się 22 października 2017 r. w  zespole 
Szkół w Krzyżu Wlkp.

mrÓwKa SuCHOwOLa – z oka-
zji 1. urodzin marketu przygotowała 
wiele atrakcji dla klientów wraz z kon-
kursami i cennymi nagrodami: skuter 
Surazo, rower Kross i  42-calowy tele-
wizor.

mrÓwKa SzCzeCIneK – zorganizowała wizytę dzieci ze Szkoły  
Podstawowej w  Turowie w  Komendzie Straży Miejskiej. Dzieci oprócz  
zwiedzenia Komendy zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa poruszania 
się po drogach oraz otrzymały upominki.

mrÓwKa SzCzeCIneK – oprócz zapoznania dzieci z  przedszkola 
„Nutki” z asortymentem sklepu, zapewniła im świetną zabawę na terenie 
marketu Mrówka.

mrÓwKa wałCz – gościła dzieci 
z  przedszkola „Pluszakowa radość” 
z  Wałcza, które nauczyły się jak obsłu-
giwać wkrętarkę, jak wbijać gwoździe 
oraz zapoznały się z  zasadami bezpie-
czeństwa obowiązującymi w markecie.

MróWKa ŚWieBoDziN – z okazji 6. urodzin marketu zorganizowała  
7 padziernika 2017 r. festyn z licznymi konkursami i zabawami dla dzieci 
i dorosłych.
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Dynamika sprzedaży Grupy PSB (centrali)
w grupach asortymentowych za 9 m-cy 2017

w stosunku do 9 m-cy 2016 r. 
 

Największą dynamikę wzrostu przychodów w tym okresie 
odnotowały placówki Profi – 12,4%. Zaś w składach PSB  
i sklepach Mrówka dynamika ta była o połowę niższa i wyniosła 
odpowiednio: Mrówki – 5,7%, składy – 5,5%. Spowolniona 
dynamika w Mrówkach spowodowana jest wysoką bazą związaną 
z rozpoczęciem programu 500+ wiosną zeszłego roku. 

Dynamika sprzeDaży w grupach 
asortymentowych
Łączny popyt za 9 miesięcy 2017 r. w stosunku do analogicznego 
okresu 2016 r. był wyższy aż w 19 grupach (spośród 20). 
Największy wzrost nastąpił w grupie drewno, płyty konstrukcyjne  
(+33%), oświetlenie, elektryka (+30%), płytki, łazienki, kuchnie 
(+28%), ogród, hobby (+22%), motoryzacja (+20%) oraz 
wyposażenie, AGD (+20%). Wzrost od 10 do 20% odnotowały 
grupy: dekoracje, izolacje termiczne, wykończenia, instalacje, 
ogrzewanie, farby, lakiery, narzędzia oraz izolacje wodochronne. 

Do 10% wzrosły: ściany, kominy, stolarka, chemia budowlana, 
sucha zabudowa, otoczenie domu oraz cement, wapno. Natomiast 
minimalny spadek wystąpił tylko w grupie dachy, rynny (–0,3). 

Liczba pozwoLeń i rozpoczętych buDów
Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń 
na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I–IX 2017 r.,  
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 
przyjął wartość plus 23,4%, a w kategorii mieszkań w budownictwie 
indywidualnym plus 17,5%. Równolegle w zakresie mieszkań 
ogółem, których budowę rozpoczęto dynamika wyniosła plus 
20,9%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym 
plus 14,9%.
Wzrost liczby wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów 
mieszkań indywidualnych budzi optymizm, który przekłada się 
na wyniki handlowe. 

(mms)

wyniki ze sprzeDaży materiałów buDowLanych
W ciągu 9 miesięcy 2017 r. przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do sieci PSB) 
były wyższe o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast przychody przeciętnego 
partnera sieci PSB (hurtowni, Mrówki, Profi) zwiększyły się o 6,6%. 

popyt na materiały budowlane w ciągu iii kwartałów 2017 r.



GŁOS PSB

  

Nowy Rok.  Nowe wyzwania

Podejmij je bezpiecznie

www.bezpiecznyfischer.pl
Gdziekolwiek jesteś, sprawdź nasz portal

Nowość 
Witryna zawiera 
profesjonalne 
porady i praktyczne 
samouczki z zakresu 
mocowania

Różnorodność 
Szeroki wybór 
porad, gwarantuje 
odpowiedź na 
większość trudnych 
pytań 

Przydatność 
Poradnik krok po 
kroku to przydatne 
narzędzie przy 
każdym remoncie

Inspiracje
Ciekawe 
zastosowania i 
wykonania przy 
użyciu rozwiązań 
fischer

Czytelność  
Fotoporadniki oraz 
video materiały 
pozwalają na jeszcze 
lepsze zrozumienie 
trudnych zagadnień

Efektywność
Praktyczne 
wskazówki znacznie 
skrócą czas pracy i 
poprawią jej jakość

Szanowni Państwo,

Korzystając z tego wyjątkowego czasu, pragniemy złożyć 
życzenia bezpiecznych i pełnych spokoju Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu sukcesów i wyłącznie udanych 
inwestycji w nadchodzącym Roku,

Zarząd oraz pracownicy 
fischerpolska


