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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

Sezon  
budowlany  
czas zacząć

Kupcy Grupy PSB są dobrze przygotowani do rozpoczęcia sezonu budowla-
nego. Podczas marcowych 14 Targów Grupy PSB zawarli 13 tys. kontraktów  
na łączną kwotę 310 mln zł (o 17% więcej niż w 2015 r.). Zawarte kontrakty  
pozwalają prognozować, że nadchodzący sezon będzie optymistyczny, zwłasz-
cza w segmencie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. O kieleckich  
Targów PSB oraz targach firmy Erem w Przemyślu można przeczytać na  
str. 40–42.

Trudno dziś zrealizować budowę czy remont domu, mieszkania bez użycia 
profesjonalnych narzędzi, elektronarzędzi. Dzięki nim możemy wykonać pre-
cyzyjnie zaplanowane prace, dokonać szczegółowych pomiarów, a jednocześnie 
zaoszczędzić czas. Ich rodzaje, parametry oraz zasady obsługi przedstawiają 
specjaliści w „Temacie numeru” z firmy: Grupa Topex, Irwin, Bosch i Kaem  
(str. 4–12). Jakich narzędzi stosują, jak odpowiednio przygotowana ekipa  
budowlana z Żabna radzi sobie na tarnowskim rynku przeczytają Państwo  
w fotoreportażu na str. 14–15. 

Polecam również artykuły o nowościach rynkowych oferowanych przez dostaw-
ców Grupy (str. 21–27) oraz porady jak skutecznie chronić pomieszczenia przed 
wilgocią oraz jakie wybrać bloczki z betonu komórkowego i jak z nich budować 
(str. 28–37).

W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr Dariusz Klarecki pisze  
o ostrych i przewlekłych bólach kręgosłupa (str. 13).

W nowym cyklu artykułów „Pracuj bezpiecznie”, tym razem omawiamy 
zagadnienia związane z ochroną ciała (str. 16–17). 

W jakich zawodach mamy deficyt budowlańców, w jakich nadwyżkę, w których 
powiatach? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w artykule „Kto będzie  
w Polsce budował domu” na str. 38–40.

Na koniec numeru zwracam uwagę na najważniejsze wydarzenia u naszych 
partnerów PSB oraz zapraszam do rozwiązania „Krzyżówki budowlanej” i prze-
czytania „Polskiej satyry budowlanej” – str. 40–48.
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MARCIN WŁODARSKI – inżynier produktu Grupa Topex

Wiertarki, wkrętarki, 
szlifierki

Elektronarzędzia są potrzebne zarówno amatorowi, jak i profesjonaliście. Warto wiedzieć, 
jakie powinny mieć parametry techniczne, by mogły należycie spełniać swoje zadania  
i jak o nie dbać, by były długo sprawne.

Najczęściej decydujemy się na zakup 
nowego narzędzia, gdy mamy do wy-
konania konkretne zadanie i  potrzebu-
jemy sprzętu, który może nam w  tym 
pomóc. Amatorzy zazwyczaj szukają 

opinii o produktach w Internecie i często 
koncentrują się na liczbach podanych na 
tabliczce znamionowej, w  myśl zasady– 
im więcej tym lepiej. Fachowcy z  kolei, 
dysponujący dość pokaźnym wyspecja-

lizowanym parkiem maszynowym tak-
że korzystają z elektronarzędzi bardziej 
uniwersalnych. Jak oni je wybrali? Czy 
tylko kierując się liczbami na tabliczce 
znamionowej?

StoSowanie 
elektronarzędzi 
i narzędzi 
oraz Sprzętu 
pomiarowego

Fo
t. 

Gr
up

a T
op

ex
 

Elektronarzędzia są nieodzowne przy budowie lub remoncie. Dzięki nim  
precyzyjnie, skutecznie i szybko możemy wykonać zaplanowane prace.  
Ich rodzaje, parametry oraz bezpieczne zasady obsługi omawiają specjaliści  
z firm: GRupA TOpEX, IRWIN, BOSCH i KAEM.
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Skoro więc każdy fachowiec i większość 
amatorów ma już w swoim parku maszy-
nowym wiertarkę, wkrętarkę i szlifierkę, 
to po co o nich pisać? Być może znajdzie 
się jednak ktoś, kto nie do końca jest za-
dowolony z  tego, co ma do dyspozycji 
i  jego elektronarzędzie nie sprawdza się 
przy konkretnym zastosowaniu. Często 
poddajemy się rutynie, dlatego warto 
wrócić do tematu najbardziej popu-
larnych elektronarzędzi, aby wybierać 
i użytkować te produkty z jeszcze więk-
szą świadomością. 

Przygotowanie do zakuPów
Dopóki nie wiemy, do jakich zadań chce-
my dane elektronarzędzie wykorzystać, 
nie dokonamy w pełni świadomego za-
kupu. Świadomość ma tu kluczowe zna-
czenie. Jeśli potrafimy określić do czego 
jest nam potrzebna wiertarka, to może-
my śmiało poprosić o pomoc w doborze 
dobrze zorientowanego sprzedawcę. Je-
śli chcemy długo cieszyć się z zakupu, to 
należy się do niego odpowiednio przy-
gotować i przemyśleć oczekiwania, jakie 
wiążemy z kupowanym sprzętem.
�	Określamy intensywność eksploa-

tacji, np. 2 godziny dziennie. Jest to 
potrzebne, aby móc wybrać produkt 
o określonej wytrzymałości lub ewen-
tualnie wskazać konkretną markę.

�	Precyzujemy oczekiwania, np. wier-
cenie pod nity fi 4  mm przy łączeniu 
blachy stalowej 1,2 mm do profili me-
talowych o ściance 2 mm. Na tej pod-
stawie można będzie łatwiej dobrać 
parametry – moc, prędkość obrotową 
elektronarzędzia. 

�	Określamy kilka podstawowych cech 
elektronarzędzia, np. niska waga, 
krótka obudowa, długi i  elastyczny 
przewód zasilający.

�	Przeprowadzamy analizę marek elek-
tronarzędzi, wypisując kilka najbar-
dziej dla nas charakterystycznych, 
np. markę, którą najczęściej wybie-
ramy, markę najstarszego używanego 
przez nas elektronarzędzia, markę, 
której produkty uważamy za bezawa-
ryjne, itp. Pozwoli to porównać naszą 
opinię z opinią sprzedawcy.

�	Określamy budżet. Kwotę, którą pla-
nujemy wydać warto przemnożyć 
przez 1,4. W  ten sposób uzyskamy 
szacunkową wielkość zakupu urzą-
dzenia o lepszych parametrach.

Warto, podczas wizyty w  sklepie, po-
rozmawiać ze sprzedawcą i skonfronto-
wać nasze potrzeby i oczekiwania z jego 
wiedzą o produktach. Dobry sprzedawca 
wie wiele na temat możliwości zastoso-
wania konkretnych modeli elektrona-
rzędzi i  chętnie się tą wiedzą podzieli. 
Dodatkowo, jeśli przygotujemy się do 
rozmowy w oparciu o powyższe punkty, 
dobór odpowiedniego dla nas elektro-
narzędzia będzie dla sprzedawcy dużo 
łatwiejszym zadaniem.

rodzaje wiertarek
Wiemy, jak podejść do zakupu, teraz czas 
przejść do konkretów. Skoncentrujemy 
się na wiertarkach ręcznych, które moż-

�	Praca na zbyt wysokich obrotach dla 
danego wiertła i  obrabianego materiału. 
Może doprowadzić do zniszczenia narzę-
dzia roboczego lub obniżenia jakości ob-
róbki materiału.
�	Długotrwała praca na niskich obrotach 
prowadząca najczęściej do przegrzania 
lub przeciążenia i uszkodzenia silnika.
Obu przypadkom można zapobiec wy-
bierając specjalistyczną wiertarkę nisko- 
obrotową o mocno zredukowanym prze-
łożeniu mechanicznym lub używając 
bardziej uniwersalnej wiertarki dwubie-
gowej z  niższym zakresem prędkości na 
pierwszym przełożeniu. 

NAJCZęSTSZe BŁęDY  
PODCZAS PRACY WIeRTARKĄ 

I ICH SKUTKI

na podzielić na kilka różnych sposobów, 
ale – aby dobrze zobrazować całą grupę – 
należy zrobić to kilkupoziomowo:
I. Wiertarki jednobiegowe – wiertarki 

z  jednym stałym przełożeniem me-
chanicznym.

II. Wiertarki dwubiegowe – z  dwoma 
przełożeniami mechanicznymi.

W każdej z tych dwóch grup I i II można 
wyróżnić:
�	Wiertarki bezudarowe.
�	Wiertarki udarowe – z  udarem me-

chanicznym do wiercenia w  cegle 
i lekkich materiałach budowlanych.
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Aktualnie, większość wiertarek wypo-
sażona jest w  elektroniczną regulację 
obrotów, co poszerza możliwości ich za-
stosowania, ale jednocześnie wymaga od 
użytkownika wiedzy, jak z niej właściwie 
korzystać. Im większa średnica wiertła 
i większa twardość materiału, tym niższa 
powinna być prędkość obrotowa. Za-
zwyczaj w ofercie producentów można 
spotkać dwie wersje tej samej wiertar-
ki: z  uchwytem na kluczyk i  uchwytem 
szybkomocującym. Który typ uchwytu 

jest lepszy? Można przyjąć, że do pracy 
w warunkach budowlanych lepiej spraw-
dza się uchwyt kluczykowy, który wy-
maga nieco mniej dbałości, niż uchwyt 
bezkluczykowy. Uchwyty bezkluczyko-
we, z najwyższej półki, są nie tylko bar-
dziej precyzyjne, bo doskonale radzą so-
bie z bardzo małymi średnicami wierteł 
(także poniżej 1,5 mm), ale także lepiej 
trzymają wiertło. Stosowane w nich pro-
filowane i  wzmacniane szczęki potrafią 
niemalże „wgryzać się” w  trzonek wier-
tła, zapobiegając jego niepożądanemu 
obracaniu się w uchwycie.

Sieciowe i akumulatorowe
Mówiąc o  wkrętarce zazwyczaj mamy 
na myśli wiertarko-wkrętarkę akumu-
latorową. Jednak pod hasłem wkrętarka  
kryje się nieco więcej, bo wśród tego 

rodzaju produktów są także bardziej 
specjalistyczne, przeznaczone do kon-
kretnych prac. Wkrętarki i  wiertarko-
-wkrętarki można podzielić na dwie 
główne grupy ze względu na sposób za-
silania:
�	sieciowe,
�	akumulatorowe.
Pod określeniem wkrętarki sieciowe kry-
ją się zarówno uniwersalne wkrętarki 
z możliwością regulacji momentu obro-
towego (siły dokręcania), jak i  specjali-
styczne wkrętarki do konkretnych prac, 
np. do płyt gipsowo-kartonowych, do 
wkrętów typu farmer – z ogranicznikiem 
głębokości i sprzęgłem czołowym.
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe 
dzielimy ze względu na technologię w ja-
kiej wykonany jest akumulator. Mogą to 
być Ni-Cd (ogniwa niklowo-kadmowe), 
Ni-MH (ogniwa niklowo-wodorkowe), 
Li-Ion (ogniwa litowo-jonowe). Obecnie, 
coraz bardziej popularne są akumulato-
ry Li-Ion. Ich cena jest konkurencyjna 
i  powoli wypierają akumulatory Ni-Cd, 
które będą sukcesywnie wycofywane 
z rynku ze względu na rosnący nacisk na 
ekologię.
Akumulatory Li-Ion są już powszechnie 
stosowane w  sprzęcie elektronicznym. 
Prace nad ich rozwojem doprowadziły 
do zwiększenia pojemności i wydajności 
prądowej. To źródło prądu dobrze spraw-
dza się także w przypadku elektronarzę-
dzi akumulatorowych. Akumulatory te 
są lżejsze od akumulatorów poprzednich 
technologii (przy tej samej pojemności), 
a  poprzez zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń elektronicznych są pozba-
wione wielu wad starszych technologii. 
Akumulatory Li-Ion mogą być w  do-
wolnej chwili doładowywane bez ryzy-
ka zaistnienia efektu utraty pojemności. 
Stosowane zabezpieczenia elektroniczne 
pozwalają w pełni kontrolować ich łado-
wanie i  rozładowywanie, a  dodatkowo 
pełnią funkcję bezpiecznika wielokrot-
nego użytku dla samego elektronarzę-
dzia. Jeśli przeciążymy elektronarzędzie,  
elektronika odetnie dopływ prądu do 
silnika i  uchroni zarówno elektrona- 
rzędzie, jak i  akumulator przed znisz-
czeniem.

Pojemność i naPięcie
Każdy akumulator określają dwa podsta-
wowe parametry: napięcie (V) i  pojem-
ność (Ah). Mają one znaczenie, lecz czę-
sto są przeceniane przez użytkowników. 

Wyjaśnijmy więc, jakie jest ich znaczenie 
w praktyce. Pojemność akumulatora wy-
rażona w Ah to miara, ile prądu jesteśmy 
w  stanie pobrać z  akumulatora w  jed-
nostce czasu. Można stwierdzić, że im 
większa wartość, tym powinniśmy móc 
dłużej pracować na jednym naładowa-
niu akumulatora. Napięcie akumulatora 
z  kolei ma znaczenie pośrednie dla mocy.  
Napęd wkrętarki, to silnik i  przekładnia 
i  to one są bezpośrednio odpowiedzial-
ne za moc, a dokładniej za moment ob-
rotowy, jakim będzie charakteryzowało 
się urządzenie. Jeśli porównamy dwa 
silniki o  identycznej konstrukcji, ale 
przystosowane do różnych napięć, to ten 
z wyższym napięciem zasilania powinien 
osiągać wyższą moc. Jaki więc parametr 
pozwoli nam łatwo określić moc wiertar-
ko-wkrętarki? Jest to moment obrotowy 
wyrażony w Nm i mierzony na narzędziu 
roboczym. Należy zwrócić uwagę ra-
czej na miękki moment obrotowy, który 
w  przeciwieństwie do twardego, nie jest 
tylko wartością szczytową, chwilową. 
Jeśli porównujemy produkty konkuren-
cyjne, zestawiajmy ze sobą te same typy 
momentów obrotowych.
Ze względu na moment obrotowy dzie-
limy wiertarko-wkrętarki na 3 kategorie:
�	do lekkich zastosowań – moment ob-

rotowy miękki ok. 20 Nm,
�	do średnio ciężkich zastosowań – mo-

ment obrotowy miękki ok. 30  Nm,
�	do ciężkich zastosowań – moment ob-

rotowy miękki ok. 40  Nm.

� Doładowywanie akumulatora Ni-Cd, 
co prowadzi do zmniejszenia jego pojem-
ności.
� Głębokie rozładowywanie akumula-
torów Li-Ion mogące doprowadzić do 
problemów z  ładowaniem lub nawet  
do uszkodzenia akumulatora.
Aby cieszyć się sprawnością i  trwałością 
akumulatorów, należy cyklicznie spraw-
dzać ich stan naładowania, szczególnie, 
gdy są nieużywane. Przed dłuższym le-
żakowaniem dobrze jest akumulatory 
rozładować i naładować do pełna. Należy 
także pamiętać, aby akumulatory nie były 
narażone na zbyt niskie lub zbyt wysokie 
temperatury. Bezpieczeństwo zapewnia 
im przedział +5 st. C – +40 st. C.

PodSTaWoWe błędy  
W użyTkoWaniu WierTarko-

-WkręTarek doTyczą  
GłóWnie ekSPloaTacji  

akumulaToróW
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Każda z  tych grup będzie miała nieco 
inne przeznaczenie, inną wagę, innej 
mocy silniki, inne przekładnie. W pierw-
szej grupie raczej nie znajdziemy aku-
mulatorów o  dużej pojemności, bo tam 
najważniejsza jest poręczność i  niska 
waga. W tym przypadku dominują urzą-
dzenia o niższym napięciu akumulatora, 
np. 10,8  V. Z  kolei w  ostatniej grupie, 
najmocniejszych wiertarko-wkrętarek 
z  pewnością docenimy większą pojem-
ność ich akumulatorów. Te wkrętarki 
mają większe zapotrzebowanie na ener-
gię, nawet jeśli taką wkrętarką pracujemy 
pod małym obciążeniem (same silniki 
mają wyższą moc, więc potrzebują wię-
cej prądu).

� Rozpoczęcie cięcia zanim urządzenie 
osiągnie pełną prędkość obrotową – ryzy-
ko przeciążenia.
� Odłożenie szlifierki z  obracającą się 
tarczą na podłoże, z którego może być za-
sysany do silnika pył lub piasek – ryzyko 
uszkodzenia uzwojenia silnika.
� Długotrwała praca na niskich obro-
tach (w przypadku szlifierek z regulacją) 
– brak dobrego chłodzenia silnika do-
prowadzi do przegrzania i ewentualnego 
uszkodzenia silnika.
� Zbyt duża siła nacisku podczas cięcia 
i szlifowania może być niszcząca dla urzą-
dzeń o niższej mocy.
� Stosowanie w  małej szlifierce kątowej 
szczotek drucianych o dużych średnicach 
– średnica szczotki musi być dużo mniej-
sza, niż osłona tarczy, inaczej siła odśrod-
kowa będzie wyginać druty na zewnątrz, 
a  dodatkowo duża masa szczotki może 
doprowadzić do przeciążenia silnika.
� Brak konserwacji po pracy. Szczegól-
nie po pracy w ciężkich warunkach należy 
lekkim strumieniem powietrza przedmu-
chać wszystkie otwory wentylacyjne. Pył 
potrafi stworzyć barierę cieplną i mecha-
niczną wewnątrz urządzenia, co może 
prowadzić do uszkodzeń.
Wszystkim błędom można zapobiec do-
kładnie obserwując podczas pracy urzą-
dzenie i  obrabiany materiał. Nie zawsze, 
jeśli nie ma odpowiednio szybkiego po-
stępu pracy, należy bardziej docisnąć szli-
fierkę. Często wystarczy zmienić tarczę na 
nową lub lepiej dobraną do danego mate-
riału, ewentualnie lepszej jakości. Istotne 
jest, aby do cięższych prac zastosować 
elektronarzędzie wyższej mocy.

PodSTaWoWe błędy  
W użyTkoWaniu SzliFierek 

kąToWych w  operowaniu wyłącznik, umiejscowio-
ny bezpośrednio pod palcami operatora. 
Małe szlifierki kątowe można dodatkowo 
podzielić ze względu na moc silnika i za-
stosowanie:
� Szlifierki małej mocy 500–750 W  – 

lekkie i  poręczne, do cięcia cienkimi 
tarczami korundowymi, do cięcia pły-
tek tarczami diamentowymi, do deli-
katnego szlifowania.

� Szlifierki średniej mocy 750–1000 W – 
średniej wagi, do cięcia większością 
tarcz do szlifierek oraz do lekkich 
i  średnio intensywnych prac szlifier-
skich.

� Szlifierki dużej mocy >1000 W – naj-
cięższe, do cięcia grubszych mate-
riałów i  cięższych prac budowlanych  
np. cięcia w betonie, cięższych i inten-
sywnych prac szlifierskich przy użyciu 
tarcz korundowych czy krążków fibro-
wych oraz szczotek drucianych.

Funkcjonalność małych szlifierek kąto-
wych dodatkowo może zwiększać regu-
lacja obrotów. Ma ona szczególne zna-
czenie w przypadku szlifowania bardziej 
wrażliwych na przegrzanie materiałów 
takich, jak np. stal nierdzewna. Warto 
zwrócić uwagę czy zastosowana elektro-
nika utrzymuje obroty na stałym pozio-
mie, niezależnie od obciążenia (podtrzy-
manie mocy). W urządzeniach większej 
mocy i w dużych szlifierkach dodatkowo 
warto zwrócić uwagę na obecność mo-
dułu łagodnego rozruchu aby mieć pew-
ność, że szlifierka dzięki ograniczaniu 
prądu rozruchu zadziała z większością 
domowych instalacji elektrycznych.

zakrętarki udarowe
Dodatkowo warto wspomnieć o  zakrę-
tarkach udarowych, jako typie wkrętarek 
akumulatorowych. Stają się one coraz 
bardziej popularne na rynku i są szcze-
gólnie cenione za mniejszą siłę reakcji 
na ręce operatora – nie wykręcają tak 
rąk podczas wkręcania. Działają w opar-
ciu o  mechanizm udaru obwodowego, 
podobny do tego w  pneumatycznym 
kluczu udarowym. W chwili uderzenia, 
generowana jest krótka dawka wysokiej 
wartości twardego momentu obrotowe-
go. Zakrętarki udarowe są wykorzysty-
wane przy montażu wkrętów do drewna, 
wkrętów samowiercących lub w  przy-
padku połączeń gwintowanych.

Szlifierka kątowa
Obecnie, to najbardziej popularne elek-
tronarzędzie do cięcia i szlifowania. Nie-
zastąpiona przy pracach budowlanych, 
remontowych, wykończeniowych i  war-
sztatowych. Szlifierki kątowe można po-
dzielić na trzy główne grupy, ze względu 
na zastosowany rozmiar tarczy:
I. Małe szlifierki kątowe (115  mm, 

125  mm) – jedno i dwuręczne,
II. Średnie szlifierki kątowe (150  mm, 

180  mm) – już mało popularne,
III. Duże szlifierki kątowe (230  mm).
W przypadku małych szlifierek kątowych 
spotykamy szlifierki jedno- i dwuręczne. 
Te drugie mają wydłużoną tylną część 
obudowy ze specjalnie ukształtowaną 
rękojeścią. Są to zazwyczaj szlifierki le-
piej przystosowane do dłuższej pracy, ze 
względu na pewniejszy chwyt i łatwiejszy 
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Na rynku dostępne są wiertła o uchwy-
tach: sześciokątnych, stożkowych, walco-
wanych z  trzema płaszczyznami czy też 
wtykowych 1/4 cala przeznaczonych do 
wkrętarek akumulatorowych. Na szcze-
gólną uwagę zasługują wiertła do beto-
nu – najbardziej popularne podczas prac 
remontowo-budowlanych. W przypadku 
wierteł do muru wyróżniamy trzy rodza-
je uchwytów wiertarskich, co bezpośred-
nio związane jest z  elektronarzędziem, 
którym dysponujemy. Pierwszy z  nich 
to uchwyt szybko złączny, tzw. SDS Max, 
który używany jest wyłącznie przez pro-
fesjonalnych użytkowników do ciężkich, 
wymagających prac. Drugim rodzajem 
są wiertła również z  uchwytem szybko 
złącznym, tzw. SDS Plus. Ze względu na 
stosunkowo wysoką cenę samego elek-
tronarzędzia do niedawna używany był 
wyłącznie przez profesjonalnych użyt-
kowników. Ostatnim, trzecim rodzajem 
uchwytów wierteł do betonu są wiertła 
z  klasycznym mocowaniem cylindrycz-
nym (walcowym).

wySoka technologia
Wiertła do betonu z  uchwytem szybko 
złącznym do wiercenia udarowego to naj-
lepszy wybór, jeśli chcemy wykonać naszą 
pracę szybko, przy zachowaniu najwyż-
szej jakości. Nie bez powodu jest to rodzaj 
wiertła, po który najczęściej sięgają nie 
tylko profesjonalni wykonawcy, ale rów-
nież użytkownicy sporadycznie korzysta-
jący z  elektronarzędzi i  osprzętu. Duże 
zainteresowanie powoduje, że producenci 
wierteł starają się nieustannie udoskona-
lać je, wprowadzając szereg zmian przy 

MARIuSZ BANASZAK – Irwin Tools

rodzaje wierteł
i sposób ich doboru

Do najbardziej popularnych i podstawowych rodzajów osprzę-
tu do wiercenia zaliczamy wiertła do betonu, metalu, drewna, 
tworzyw sztucznych, szkła i płytek ceramicznych. Wiertła 
dzielimy nie tylko ze względu na rodzaj materiału, do którego 
służą, ale również ze względu na rodzaj uchwytu. 

�	nieodpowiedni dobór wiertła do 
materiału,

�	brak zachowania prostopadłości  
wiertła względem płaszczyzny  
w czasie wiercenia,

�	brak rozwiercania,
�	zapchanie się spirali,
�	zbyt duża prędkość obrotowa, 
�	wiercenie udarowe wiertłem nadają-

cym się tylko do wiercenia obroto- 
wego.

PodSTaWoWe błędy  
PodczaS Wiercenia

użyciu najnowocześniejszych technologii 
i materiałów najwyższej jakości. Na ryn-
ku można spotkać wiertła o innowacyjnej 
konstrukcji i geometrii węglika wolframu, 
który dzięki swojemu specjalnemu kształ-
towi, gwarantuje dużą prędkość posuwu 
i  umożliwia samocentrowanie. Węglik 
najczęściej lutowany jest w  temperaturze 
około 1000˚C, dzięki czemu ryzyko wy-
padnięcia podczas pracy jest znikome. 
Pogłębiona, asymetryczna spirala zapew-
nia szybkie usuwanie pyłu i  urobku, co 
bezpośrednio wpływa na jakość wierce-
nia i żywotność wiertła (mniejsze ryzyko 
przegrzania). Podczas wyboru wiertła do 
betonu z uchwytem szybko złącznym war-
to  zwrócić uwagę, czy jest ono oznaczone 
certyfikatem PGM (Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer). Jeżeli tak, to oznacza naj-
wyższą precyzję wykonania otworów po-
przez bardzo ograniczone limity średnicy 
i  symetrii końcówki z węglika. Znak ten 
gwarantuje jakość i  maksymalne bezpie-
czeństwo podczas pracy. 

PoPrawne wiercenie
Przy zachowaniu podstawowych zasad 
podczas wiercenia, możemy być pewni, 
że otwór zostanie wykonany poprawnie, 
a użyty osprzęt będzie nam służył przez 
długi czas. W  trakcie wiercenia należy 
trzymać wiertarkę w  osi wiertła, unika-
jąc odchyleń na boki. Prędkość obrotowa 
wiertła powinna być odpowiednio do-
brana do średnicy otworu oraz twardości 
materiału – im twardszy materiał, tym 
mniejsza prędkość obrotowa. Podob-
na zasada dotyczy średnicy wiertła – im 
jest ona większa, tym prędkość obrotowa 
wiertła powinna być mniejsza. Musimy 
pamiętać, aby podczas wiercenia w krót-
kich odstępach czasu, cofać wiertło w celu 
wydostania się z otworu pyłu lub wiórów.
Bardzo często otwór, który chcemy wy-
konać, będzie znajdował się w  widocz-
nym miejscu. W takim przypadku jakość 
wykonania stanowi najwyższy priorytet. 
Aby uzyskać otwór o  wysokiej jakości 
lub o  dużej średnicy należy przewiercić 
najpierw otwór o mniejszej średnicy a na-
stępnie rozwiercić go do odpowiedniego 
wymiaru. Istnieje również możliwość wy-
konania otworu o odpowiedniej głęboko-
ści, w czym pomaga specjalny ogranicznik 
zamontowany na wiertarce. Jeżeli nato-
miast otwór ma być przelotowy, wskazane 
jest podłożenie podkładki (np. kawałek 
deski), co pozwoli uniknąć uszkodzenia 
wiertła i powierzchni podłoża.
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laSer niweluje Problemy
W  budownictwie niwelowanie to usta-
lanie i wyrównywanie różnic wysokości 
lub dokładne wyrównanie pozycji kil-

paweł Ostrowski – ekspert firmy Bosch

urządzenia pomiarowe

Prace wykończeniowe są ostatnim, ważnym etapem każdej budowy, czy remontu. Precyzja 
wykończenia wnętrza oceniana jest przez inwestora wyjątkowo dokładnie, a oczekiwania 
odnośnie wyglądu wnętrza są zazwyczaj wysokie. Dlatego warto wyposażyć się w sprzęty 
pomiarowe, które pomogą sprostać wymaganiom klientów, a jednocześnie pozwolą  
zaoszczędzić czas. 

ku punktów w  jednej linii. Układanie  
płytek, łączenie kilku rodzajów tapet, 
montaż elementów naściennych – 
wszystkie te prace znacznie uprości urzą-
dzenie niwelacyjne. Do wyboru mamy 
kilka produktów. Lasery punktowe to 
urządzenia, które wyświetlają ustawione 
do siebie pod kątami prostymi punkty. 
Urządzenia te służą głównie do szybkie-
go wyznaczania prostopadłości. Część 
tych urządzeń wymaga ręcznego niwelo-
wania za pomocą libelli. Sprawdzą się na 
przykład przy układaniu płytek. Bardziej 
zaawansowane urządzenia z funkcją au-
tomatycznej niwelacji, np. laser krzyżo-
wy, samoczynnie wyrównują swoją po-
zycję. Wystarczy je ustawić, włączyć i po 
chwili na ścianie zostaną wyświetlone 
linie skrzyżowane idealnie prostopadłe 
względem siebie. Przy bardziej skompli-
kowanych projektach, warto wybrać la-
ser liniowy 360°. Wyświetla on pionowe 
i poziome linie laserowe, umożliwiając 
m.in. równoczesne wyrównywanie wy-
sokości na wszystkich ścianach. Dzięki 
temu można łatwo i szybko okleić i po-
malować farbą żądane powierzchnie 
albo zamocować bordiury. 

czaS i Precyzja
Ilość materiałów potrzebnych do wykoń-
czenia ścian czy podłóg jest kluczowym 
elementem wyceny prac wykończe-
niowych. Błędy na tym etapie projektu 
mogą wpłynąć na niepowodzenie całego 
przedsięwzięcia, dlatego pomiary muszą 
być wykonane wyjątkowo dokładnie. 
Zamiast męczyć się ze zwykłą miarką 
warto zastosować dalmierz laserowy. 
Praca z  nim jest znacznie mniej cza-

sochłonna, a  jej wyniki – precyzyjne.  
Najprostsze modele dalmierzy, to nie-
wielkie urządzenia, którymi można 
błyskawicznie zmierzyć odległość kilku-
nastu metrów. Dla tych, którzy potrze-
bują szerszego zakresu funkcjonalności 
i przykładają wagę do możliwie jak naj-
prostszej obsługi, idealny będzie bardziej 
zaawansowany dalmierz. Urządzenia te 
różnią się od siebie możliwą do zmierze-
nia odległością (np. 30 lub 50 metrów), 
dodatkowymi funkcjami pomiarowymi, 
wielkością ekranu. Zaawansowane mo-
dele, oprócz odległości, obliczą też po-
wierzchnię i kubaturę, potrafią dodawać 

Po zakupie narzędzi pomiarowych warto 
dokładnie zapoznać się z  instrukcją ich 
obsługi – problemy związane z  ich użyt-
kowaniem najczęściej wynikają z niezna-
jomości zasad obsługi tych urządzeń. 
Niektóre detektory i  dalmierze wyma-
gają kalibracji i  użytkownik powinien 
wykonać ją przed pierwszym zastoso-
waniem, zgodnie ze wskazówkami z  in-
strukcji. W  przypadku dalmierzy należy 
też zorientować się, jak dane urządzenie 
ma ustawiony punkt pomiaru, tzn. od 
którego momentu rozpoczyna pomiar. 
W detektorach istotny jest natomiast stan 
naładowania baterii: słaba bateria może 
zaburzać wyniki. Podczas używania na-
rzędzi pomiarowych należy wziąć pod 
uwagę to, że są to urządzenia elektronicz-
ne, precyzyjne i  należy je odpowiednio 
zabezpieczać podczas przechowywania 
i transportu.

PodSTaWoWe błędy  
Przy użyTkoWaniu  

narzędzi PomiaroWych
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i  odejmować wyniki. Niektóre umoż-
liwiają też pomiar pośredni, przydatny 
jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu 
do mierzonej powierzchni. Wybrane dal-
mierze mogą też pełnić rolę miernika na-
chylenia oraz cyfrowej poziomnicy. 
Przy zakupie dalmierza warto zwrócić 
uwagę na to, czy jest on wyposażony 
w Bluetooth. 
Dzięki tej technologii możemy przesłać 
nasze dane na smartfon i tablet do dedy-
kowanej aplikacji, która najczęściej jest 
udostępniana użytkownikom dalmie-
rzy bezpłatnie. Taka aplikacja pozwoli 

szybko zapisać i  przetworzyć potrzebne 
obliczenia. Dzięki niej możemy zrobić 
zdjęcie pomieszczenia, przedmiotu albo 
jego szkic, przesłać z dalmierza wymiary, 
stworzyć notatki, zapisać je i wysłać cały 
projekt e-mailem. Szkic w  aplikacji na 
smartfonie lub tablecie można zabrać ze 
sobą do marketu budowlanego lub wy-
słać w formacie PDF malarzowi. Pozwo-
li to uniknąć błędów, które zdarzają się 
przy ręcznym przenoszeniu pomiarów. 
Aplikacja zastępuje ołówek i  kartkę pa-
pieru, które łatwo można zgubić i   utra-
cić ważne dane. 

wiercenie bez nieSPodzianek
Detektory to praktyczne narzędzia, które 
chronią przed przykrymi niespodzian-
kami podczas remontów oraz montażu. 
Najlepiej byłoby przed wierceniem prze-
świetlić ścianę, aby uniknąć uszkodze-
nia instalacji elektrycznej lub rury przez 
wiertło. Detektor zasygnalizuje nam, jeśli 
w ścianie znajduje się jakiś obiekt. Detek-
tory wykrywają zarówno przewody pod 
napięciem, jak elementy metalowe. Bar-
dziej zaawansowane urządzenia – dodat-
kowo drewno i ewentualnie rury miedzia-
ne lub z wkładką aluminiową.

W  przeciwieństwie do wiertarek uda-
rowych młoty udarowo-obrotowe są 
wyposażone w  zintegrowany elektro- 
pneumatyczny mechanizm udarowy. 
Jego skuteczność nie zależy od siły naci-
sku wywieranej przez użytkownika, tak 
jak w przypadku wiertarki udarowej. Jest 
to inny, silniejszy typ udaru, dlatego ener-
gia udarowa młota jest znacznie wyższa 
od energii udaru wiertarki. Dzięki temu 
młot udarowy znacznie lepiej nadaje się 
do obróbki elementów betonowych. 

uniwerSalny lub SPecjaliStyczny
Do czego ma służyć – to najważniejsze 
pytanie. W  większości prac przydomo-
wych i  wykończeniowo-montażowych, 
podczas których wiercimy przeważnie 
otwory o  średnicy między 6 a  12 mm 
sprawdzą się młoty z  systemem monta-

młoty udarowe
Czym różnią się młoty udarowe od wiertarek z udarem. Na 
jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie młota?

żu osprzętu SDS-plus. Kupując taki młot 
warto rozważyć wersję z  wymiennym 
uchwytem, dzięki czemu zamontujemy 
także zwykłe wiertła (do drewna, meta-
lu, do wkręcania). Taki młot jest dużo 
bardziej uniwersalny. Jeśli jednak pla-
nujemy wykorzystanie młota do dużych 
prac budowlanych, np. przebijanie się  
przez ściany lub stropy (średnice wierceń  
powyżej 20 do ok. 50 mm) albo wyku-
wanie dużych otworów, np. pod okna, 
należy wybrać narzędzia z mocowaniem 
SDS-max.  

ważne Parametry
O sile młota świadczy siła jego pojedyn-
czego uderzenia (J), prędkość obrotowa 
i częstotliwość uderzeń. Im większy młot 
tym większa jest siła jego uderzeń, a tym 
mniejsza ich częstotliwość i  prędkość 

obrotowa. Jeśli potrzebujemy narzędzia 
do wiercenia małych otworów  (np. fi 6), 
nie ma sensu używać dużych młotów, bo 
otwory te byłyby bardziej wybite niż wy-
wiercone.
Siła uderzenia mierzona jest przez pro-
ducentów w  różny sposób, dlatego przy 
porównywaniu dwóch narzędzi nale-
ży sprawdzić, czy zastosowano ten sam 
sposób pomiaru – w  przeciwnym razie 
wyniki mogą być nieporównywalne. 
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EPTA (Europejskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Elektronarzędzi) opracowała 
jednolitą procedurę pomiaru tej warto-
ści i  część producentów z  niej korzysta. 
Porównanie produktów tych firm jest 
w  pełni wiarygodne. Należy pamiętać 
o  tym, że niektóre młoty można wyko-
rzystać tylko do wiercenia (z udarem lub 
bez). Jeśli zależy nam na funkcji podku-
wania, trzeba upewnić się, czy w wybra-
nym przez nas modelu jest ona dostępna.

bezPieczeńStwo zaPewnione
Kupując młot warto zwrócić uwagę na 
kwestię bezpieczeństwa. Dobry młot po-
winien być wyposażony w  rozwiązania 

Używając młotów udarowych należy pa-
miętać o tym, że udar w nich zastosowa-
ny nie jest wyzwalany poprzez nacisk na 
narzędzie w  trakcie pracy, nie powinno 
się więc młotów dociskać podczas wier-
cenia. Najczęstsze problemy związane 
z tymi narzędziami wynikają jednak z ich 
nieodpowiedniego doboru. Dlatego przed 
zakupem młota trzeba dokładnie określić 
zakres prac, jakie będziemy nim wykony-
wać. Użytkując młot należy też pamiętać 
o  regularnym smarowaniu końcówki 
wiertła (części, która wchodzi do uchwy-
tu) odpowiednim smarem.

PodSTaWoWe błędy  
Przy użyTkoWaniu  

młoTóW udaroWych

chroniące użytkownika przed urazami 
i  chorobami, a  same urządzenie przed 
awarią. Sprzęgło bezpieczeństwa wyłącza 
napęd, gdy wiertło się zakleszczy, dzięki 
czemu młot nie wykręci nam rąk i  nie 
upuścimy go. Funkcja tłumienia drgań 
poprawia komfort pracy, ale też chroni 
nasze zdrowie, na które drgania wpływa-
ją niekorzystnie. A systemy do odsysania 
pyłu przy wierceniu gwarantują czystsze 
powietrze w  miejscu pracy, dłuższą ży-
wotność narzędzia i szybszy postęp pracy.

Robert Kudlaszyk – kierownik sprzedaży firmy Kaem 

narzędzia murarskie

Ilekroć przygotowujemy się do budowy czy remontu, zastanawiamy się, jakie narzędzia 
będą nam potrzebne z całej gamy dostępnych na rynku i jak je właściwie dobrać do  
charakteru i złożoności wykonywanej pracy. 

Rynek materiałów budowlanych oferu-
je szeroką i  bardzo wyspecjalizowaną  
gamę narzędzi murarskich. Kielnie, pace, 
rajberki i  szpachle – do zadań prostych 
i skomplikowanych. 

kielnie
Kielnie zostały przystosowane do na-
kładania zaprawy murarskiej lub innych 
mas o  stałej lub lekko płynnej konsy-
stencji. Możemy nimi szpachlować lub 
uzupełnić niewielkie ubytki. Kielnie 
dzielimy na dwa rodzaje: murarskie oraz 
precyzyjne:
�	kielnie murarskie – najczęściej trój-

kątne lub czworokątne,
�	kielnie precyzyjne – to najczęściej 

kielnie sztukatorskie lub szpachlo-

we. Służą do precyzyjnych prac przy 
mniejszych powierzchniach, trudno 
dostępnych miejscach, przy krawę-
dziach.

Jak dobrać narzędzie, które da nam wie-
le satysfakcji i jednocześnie pozwoli wy-
konać pracę bez nadmiernego wysiłku? 
Niewątpliwie najistotniejszym elemen-
tem jest odpowiednie wyprofilowanie 
kielni, a  tym samym jej wyważenie. To 
właśnie ten element zapewnia nam kom-
fort pracy oraz nie powoduje zmęczenia 
ręki. Takie kryteria spełniają nasze kiel-
nie z  charakterystyczną żółtą rączką. 
Idealne wyważenie oraz łączenie części 
roboczej z  rączką szlifowanym spawem 
daje gwarancję, że narzędzie będzie słu-
żyło latami.  
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rajberki
Rajberki dzielimy na gładkie oraz zęba-
te. Przeznaczone są do szpachlowania, 
łączenia klejem płyt gipsowo-kartono-
wych, nakładania klejów, zacierania tyn-
ków maszynowych, nakładania tynków 
gipsowych, dekoracyjnych, szlachetnych 
lub strukturalnych.
Przy wyborze rajberki zwracamy uwagę 
by blat (część robocza) był wykonany ze 
stali nierdzewnej, a  rączka była dobrze 
wyprofilowana oraz aby stopa (połącze-
nie części roboczej z rączką) było z alu-
minium. Aluminium zmniejsza ciężar 
narzędzia oraz utrzymuje idealną sztyw-
ność części roboczej. 

Pace glazurnicze dzielimy także na dwie 
grupy:
�	blat metalowy z zębatym wykończe-

niem, dzięki czemu idealnie nadaje 
się do nakładania klejów i zapraw na 
płytki,

�	blat z  podkładem gumowym lub 
wykonanym z  gąbki. Służy do wy-
gładzania już położonych zapraw oraz 
wykończenia fugi.

�	nie uzyskaniem zamierzonego efektu 
wizualnego i estetycznego,

�	obniżeniem komfortu pracy,
�	obniżeniem bezpieczeństwa pracy,
�	zmęczeniem fizycznym.
Nieodpowiednie wykorzystywanie na-
rzędzi może też skutkować zbyt szybkim 
zużyciem części roboczej, a  tym samym 
koniecznością zakupu nowego. 
Narzędzia wykorzystywane zgodnie z prze-
znaczeniem umożliwią poprawne wykona-
nie pracy oraz zapobiegną uszkodzeniu 
powierzchni obrabianej np. w narożnikach 
lub trudno dostępnych miejscach.

nieWłaściWy dobór narzędzi 
może SkuTkoWać

W  ofercie firmy dostępne są rajberki 
o szerokiej gamie rozmiarów:
�	9 x 20 cm – służą do nakładania tyn-

ków szlachetnych lub strukturalnych,
�	13 x 28 cm – służą do szpachlowania,
�	13 x 58 cm – zwana potocznie pacą 

szwajcarską, służą do szpachlowania 
dużych powierzchni. 

Pace
Pace służą do nakładania, zacierania 
i wygładzania tynków, gładzi, klejów i za-
praw oraz szlifowania powierzchni.
Pace murarskie dzielimy na dwie grupy:
�	pace tynkarskie – posiadają metalo-

wy blat, który służy przede wszystkim 
do nakładania tynków i gładzi oraz ich 
wygładzania,

�	pace elewacyjne – wykonane są z po-
liuretanu lub styropianu, dzięki czemu 
doskonale nadają się do zacierania 
tynków zewnętrznych.

Dostawcy Grupy pSB S.A. z branży narzędzia i elektronarzędzia

SzPachle i SzPachelki
To narzędzia o  szerokim zastosowaniu 
podczas wszelkich czynności remonto-
wo-budowlanych. Wykorzystujemy je do 
nakładania mas gipsowych, uzupełnia-
nia ubytków, np. w  drewnie lub tynku, 
wygładzania małych powierzchni, na 
które nałożyliśmy masy szpachlowe lub 
do mieszania różnego rodzaju substancji 
oraz do skrobania i  zdzierania różnych 
powłok. 
Rączka szpachelki może być drewniana, 
dwukomponentowa lub plastikowa. Po-
winna mieć ergonomiczny kształt i  do-
brze pasować do dłoni. Blacha, czyli część 
robocza, powinna być mocna i  jedno-
cześnie sprężysta. Może być wykonana ze 
stali nierdzewnej lub zwykłej stali.
Na rynku spotkamy:
�	szpachle malarskie – bardzo szerokie 

zastosowanie przy uzupełnianiu ubyt-
ków w różnego rodzaju podłożach,

�	szpachle powierzchniowe i  noże do 
gładzi – stosowane przy tynkach na 
dużych powierzchniach,

�	szpachle szerokie – stosowane do 
wszelkiego rodzaju szpachlowania 
i nakładania klejów. 

Podobnie jak w przypadku pac, szpachle 
dobieramy adekwatnie do zakresu i  ro-
dzaju prac. 

Pace szlifierskie posiadają możliwość 
przymocowania papieru ściernego. Służą 
do szlifowania wszelkich powierzchni.
Czym kierować się przy zakupie pacy 
przy takiej różnorodności? Pierwszym 
kryterium jest zakres i rodzaj pracy. Dru-
gim jest materiał do jakiego chcemy za-
stosować narzędzie. Trzecim jest ergono-
mia czyli dobór odpowiedniego uchwytu 
do ręki oraz wytrzymałość narzędzia. 
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dariusz klarecki, lek. med. w hotelu Słoneczny 
zdrój medical Spa&Wellness w busku-zdroju 

Ból ostry nie trwa dłużej niż 4 ty-
godnie, spowodowany jest zwykle 
odniesionym urazem lub stanem 

zapalnym. Najczęściej po tym czasie 
ustaje samoczynnie. Przewlekły towa-
rzyszy pacjentowi dłużej niż 12 tygodni 
z  mniejszym lub większym nasileniem 
oraz okresami bezobjawowymi.
Znaczne ograniczenie aktywności fi-
zycznej u osób zatrudnionych na sta-
nowiskach biurowych jest najistot- 
niejszą i  najczęstrzą przyczyną bólu 
kręgosłupa. Często wiąże się też z oty-
łością i  nadwagą, dodoatkowo obcią-
żając odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 
Z  kolei u  pracowników fizycznych 
dolegliwości wynikają m.in. z  prze-
ciążenia kręgosłupa.
Opisanie kolejnych przyczyn dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa objętościowo 
wykracza znacznie poza standardy arty-
kułu, więc tylko o nich nadmienię. Są do-
legliwości z  przyczyn nowotworowych, 
wrodzonych wad kręgosłupa, złamań 
kręgosłupa, zakażeń kości, osteoporozy, 

ostre i przewlekłe 
bóle kręgosłupa
Ból kręgosłupa jest jedną z najczęściej występujących dole-
gliwości bólowych. Często pacjenci nie wspominają o nim, 
jeżeli nie jest bardzo dokuczliwy. W branży budowlanej jest 
dolegliwością zdecydowanie najczęściej występującą.
Ból kręgosłupa dzielimy na ból części szyjnej, piersiowej, 
lędźwiowej oraz kości krzyżowej. Z powodu największej 
ruchomości i uwarunkowań budowy anatomicznej część 
szyjna i lędźwiowa najłatwiej ulegają uszkodzeniu i naj-
częściej z tych odcinków ból może mieć charakter rwy 
szyjno-ramiennej i kulszowej.

deficytów neurologicznych, półpaśćca, 
tętniaka aorty, zaburzeń psychicznych 
i  innych przyczyn, w  tym przyczyn nie 
poznanych.
Pojawia się coraz więcej doniesień suge-
rujących duże znaczenie wpływu czyn-
ników psychicznych i  społecznych na 
przewlekłe zespoły bólowe kregosłupa, 
czyli wpływu narażenia na stres, depre-
sję, lęk, niezadowolenie z pracy. Sugestie, 
że dominują one nad predyspozycjami 
fizycznymi są jednak grubo przesadzone.
Ruchy kregosłupa są ściśle związane 
z  ruchami całego ciała. Odpowied-
nio dobrana forma aktywności fi-
zycznej i  umiarkowane obciążenie 
mechaniczne naszych kości, mięśni, 
ścięgien, krążków międzykręgowych 
„dyskow“ i  stawów jest zbawienne. 
Zwiększa jego wytrzymalość i uspraw-
nia funkcjonowanie aparatu ruchu 
oraz  pomaga utrzymać prawidlową 
masę ciała. Aktywność fizyczna wy-
daje się być panaceum na bóle krę-
gosłupa. Z  drugiej strony nadmierna 
aktywność fizyczna też nie jest wska-
zana, ponieważ im bardziej obciążamy 
kręgosłup w  niefizjologiczny sposób 
tym większe mamy z  nim problemy 
w wieku późniejszym.
W  branży budowlanej każdy pracow-
nik ma powód do profilaktycznego, czy 
też leczniczego pobytu na rehabilitacji.  
Bez kręgosłupa nie możemy funkcjo-
nować, tak w  pracy jak i  w  życiu pry-
watnym. Mając tak wysoko ocenianych 
terapeutów i  wysokiej klasy sprzęt,  

gwarantujemy profesjonalną rehabilita-
cję, diagnostykę kręgosłupa, edukację 
kontynuacji indywidualnie dobranych 
ćwiczeń po wyjeździe do domu. Dla osób 
z  otyłością mamy sprawdzony program 
redukcji masy ciała.

Skutecznie likwidujemy bóle głowy, 
szumy uszne i  zawroty głowy. Z  ca-
łej palety zabiegów dostępnych 
w ośrodku, najefektywniejsze zabiegi 
w  aspekcie dolegliwości kręgosłupo-
wych to: kinezyterapia indywidualna, 
Tergumed System, Biomechaniczna 
Stymulacja mięśni (BmS), kriotera-
pia ogólnoustrojowa, fala uderzenio-
wa, terapia sygnałem pulsacyjnym 
(PST) i oczywiście kąpiele w buskich 
wodach siarczkowych.

lek. med. Dariusz KlareckiTerapia manualna

Terapia manualna
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rynek lokalny +
Zanim przed 20 laty otworzył własny 
zakład w  Żabnie, 5 lat zajmował się ro-
botami wykończeniowymi w  hotelach 
czeskiej Pragi (pracując w firmie budow-
lanej z Austrii). Potem 2 lata spędził na 
budowach w Chicago. Dziś pan Andrzej 
zatrudnia w swojej firmie 8 osób plus 4 

uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w  Żabnie na praktykach. Syn pana 
Andrzeja – Kamil, również prowadzi 
własną firmę wykonawczą, pracując z  4 
robotnikami. Czym zajmują się firmy 
wykonawców budowlanych z  Żabna? 
– Najczęściej budują i  remontują domy 
mieszkalne w  Tarnowie i  okolicy, wy-

kańczają mieszkania w  Krakowie, War-
szawie, Łodzi. Podejmują się też dużych 
zadań zlecanych przez inwestorów bizne-
sowych, często przez Bruk-Bet, znanego 
i uznanego producenta kostki brukowej, 
tarasów, obrzeży i wielu innych wyrobów 
dla domu i wokół domu.
Bruk-Bet ma siedzibę w  Niecieczy, 
gmina Żabno i  rozległą sieć oddziałów 
w różnych województwach. Andrzej Pu-
dełko wymienia – w Niecieczy, Lublinie, 
Kielcach, Krakowie, Zawierciu powie-
rzyli nam roboty budowlano-remontowe 
i  wyposażeniowe w  biurach sprzedaży. 
W Skierniewicach budowaliśmy suszarnię 
w  zakładzie produkcji kostki brukowej.  
W Będzinie wykonujemy prace remon-
towe w dużej hali produkcyjnej. W  Tar-
nowie wykańczaliśmy budynek biurowo-
-socjalny Zakładu produkcji solarów 
Bruk-Bet. Jeśli ktoś myśli, że firma za-
trudniająca 8 osób zdobywa wszystkie 
zlecenia w granicach gminy czy powiatu 
– to się myli. Generalnie na brak zamó-
wień nie narzekam. Mamy zlecenia na 
pół roku do przodu.

Są narzędzia – jeSt robota
Jakich elektronarzędzi stale używają? – 
Wiertarek, wkrętarek, wyrzynarek, szlifie-
rek kątowych, maszyn do cięcia glazury, 
terakoty, kamienia, młotów wyburzenio-
wych, maszyn do cięcia styropianu, róż-
nego typu laserów budowlanych. Oczy-
wiście wszystkie kupujemy w standardzie 
profesjonalnym. Andrzej Pudełko oce-
nia, że ilość elektronarzędzi używanych 
w firmie, nie licząc agregatów, przy tym 
samym zatrudnieniu wzrosła w przecią-
gu ostatnich 10 lat co najmniej 3-krot-
nie. – A  wydajność pracy? – Wzrosła 
proporcjonalnie. Lepiej wyposażona 
w elektronarzędzia ekipa, odpowiednio 
przygotowana, pozwala przyjmować 
więcej wyżej płatnych zleceń. Inwesty-
cje w  elektronarzędzia są opłacalne. 
Przy czym elektronarzędzia są coraz 
lepsze – lżejsze, młoty wyburzeniowe le-
piej tłumią drgania, baterie są bardziej 
wytrzymałe przy jednym ładowaniu, 

WykonaWcy  
budoWlani z ŻABNA

Firma Andrzej Pudełko Zakład Remontowo-Budowlany 
powstała w 1996 r. Jej siedzibą jest Żabno, miasto i gmina 
w powiecie tarnowskim, licząca niemal 19 tys. mieszkańców, 
z czego 4,5 tysiąca w mieście. Gmin miejsko-wiejskich mamy 
w Polsce dokładnie 611. Zakładam, że w każdej działa przy-
najmniej jedna firma wykonawcza mająca w nazwie Zakład 
Remontowo-Budowlany, i że w ogromnej większości firmy te 
zaopatrują się w materiały w składach, sklepach PSB-Mrówka 
i w Centrach Budownictwa PSB-Profi tworzących Grupę 
Polskie Składy Budowlane. Dlaczego odwiedziłem właśnie 
firmę pana Andrzeja Pudełko? Wskazał mi ją Artur Olchawa, 
wiceprezes i dyrektor handlowy w firmie Sufigs z Tarnowa 
mówiąc – to dobry klient, ostatnio kupuje w naszym Profi 
dużo elektronarzędzi.

Szefowie na budowę przyjeżdżają bez kasków. 
od prawej kamil i andrzej Pudełko



www.glospsb.com.pl 15GŁOS PSB nr 2/2016

klienci PSb  �  FOTORePORTAŻ  

wkrętarki są mocniejsze, szlifierki mają 
płynny rozruch, są bezpieczniejsze dla 
użytkownika. 
A co nadal sprawia problemy na placu bu-
dowy? – Za szybko zużywają się szczotki 
w silnikach. Nowe urządzenia z  technolo-
gią silników bezszczotkowych są skutecz-
niejsze od tradycyjnych. Mam bezszczot-
kową wkrętarkę Makity. Dokuczliwe są 
awarie spowodowane tym, że w wielu elek-
tronarzędziach przewody są instalowane 
na sztywno. Dobrze, że Bosch od pewnego 
czasu robi przewód osadzany w przegubie 
urządzenia, to wydłuża jego żywotność. 
W szlifierkach zapyla się wnętrze urządze-
nia. DeWalt udoskonalił to w ten sposób, że 
powietrze wydmuchuje kurz, który mógłby 
zaszkodzić silnikowi. Kolejna zaleta tego 
rozwiązania - pył nie osadza się na przy-
kład na linii cięcia i lepiej widać co się robi. 
Dlaczego nie „rzucam się” żeby kupić 
każdą nowość, pomimo że wiem o  jej 
zaletach? Generalnie te nowe, nowo-
cześniejsze urządzenia są droższe od 
urządzeń znanych od lat i stosowanych 
powszechnie. Poza tym, co – mam wy-
rzucić wciąż sprawne, używane dotąd 
narzędzie? Wydać łatwo, zarobić trud-
niej. Ale, ogólnie, stale inwestuję w no-
woczesne elektronarzędzia.
Pytam o pracowników firmy. – Większość 
to stała ekipa. Gdy trzeba biorę też pod-
wykonawców, najczęściej swoich byłych 
pracowników, którzy pozakładali własne 
firmy. 
Jak tylko pojawia się taka możliwość, 
firmy panów Pudełko korzystają ze środ-
ków pomocowych. Najlepszy przykład 
– wsparcie z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego, perspektywa na lata 2008–

2013. Pan Andrzej kupił wtedy agregaty 
(malarski i  tynkarski) dopełniając bazę 
sprzętową swojej firmy. 
Firma Kamila Pudełko korzysta ze 
środków Powiatowego Urzędu Pracy, 
konkretnie chodzi o  oprzyrządowanie 
stanowiska pracy w  elektronarzędzia, 
dla nowego pracownika. – Sufigs dał 
dobrą wycenę, przedstawiliśmy kosztorys 
w urzędzie i zgodzili się na zakup zestawu 
motowiertarka plus 2 wkrętarki, szlifier-
ka kątowa, maszyna do cięcia styropianu 
oraz maszyna do cięcia glazury, terakoty 
i kamienia.
Sufigs pomógł również w przygotowaniu 
uzasadnienia zawartego w  wystąpieniu 
Andrzeja Pudełko do ZUS o  wsparcie 
z  Programu Dofinansowania Przedsię-
biorstw projektu firmy zmierzającego do 
poprawy warunków BHP.

budownictwo oknem na świat
W  rozmowie z  wykonawcami budow-
lanymi z  Żabna nazwa Sufigs pada raz 
po raz. Andrzej Pudełko zaopatruje się 
w  firmie panów Olchawa od wielu lat. 
Kupuje materiały ścienne i  chemię bu-
dowlaną, materiały docieplające i dacho-
we. Nie tylko na place budowy w okolicy 
Tarnowa, także na te w innych miastach. 
Od czasu kiedy powstało Profi Sufigsu, 
w  połowie 2014 r., wykonawcy mogą 
korzystać z  bogatej oferty Salonu Elek-
tronarzędzi. Pan Andrzej miał też okazję 
wypróbować działanie różnych elektro-
narzędzi w strefie testów w Profi. – Strefa 
testów to bardzo dobry pomysł – mówi 
Damian Lechowicz, 16-letni uczeń I kla-
sy ZSZ w  Żabnie odbywający praktykę 
w firmie pana Andrzeja. – W szkole elek-
tronarzędzi nie ma, poznaję ich pracę na 
praktyce u  pana Pudełko. Jednego dnia 
kujemy, kiedy indziej wiercimy. W strefie 
testów można zorientować się jak pracują 
różne urządzenia w  zależności na przy-
kład od materiału w jakim się wierci. 
– Obok jest Dom Modelowy Sufigsu. 
Byliście w  środku? – Oczywiście. Nigdy 
wcześniej takiego domu nie widzieliśmy. 
Naprawdę coś fajnego, różne technologie, 
materiały, rozwiązania projektowe…
Na pytanie o  plany po szkole Damian 
odpowiada zdecydowanie. – Będę miał 
zawód montera robót wykończeniowych, 
uczę się angielskiego i niemieckiego i po-
jadę do Austrii. Ojciec ma w  Wiedniu 
firmę budowlaną, pracuje tam od 20 lat. 
Zresztą, ja już tam nieraz pomagałem 
ojcu w wakacje.

Na elewacjach w  Wiedniu pracował też 
pan Andrzej Pudełko (będąc tam zupeł-
nie niezależnie od ojca Damiana Lecho-
wicza). 
Budownictwo uczy jak radzić sobie 
w  trudnych warunkach placu budowy, 
nieraz z daleka od rodziny. Wykonaw-
cy z Żabna są zahartowani. mogą pra-
cować i w swojej gminie, i gdzieś daleko 
w Polsce, za granicą też.

Firma kupiecka Sufigs z  Tarnowa, bę-
dąca rodzinnym biznesem Czesława, 
Artura, Piotra i  Mateusza Olchawa, 
osiągnęła w  2015 r. przychody ponad 
200 mln złotych. Sufigs zatrudnia po-
nad 200 osób w  Centrum Budowlano 
Wykończeniowym (sklepy PSB-Mrów-
ka i Profi) w Tarnowie oraz w składach 
budowlanych w Dębicy, Mielcu, Skawi-
nie, Nowym Sączu i Rzeszowie.

Mirosław Ziach
foto: Kamil Golec, Andrzej Pudełko

Pracownicy firmy andrzej Pudełko zr-b  
w będzinie. Praca młotami wyburzeniowymi.

Wyrzynanie otworu w płytce ceramicznej.  
dom klienta w okolicy Tarnowa.

Wyznaczanie poziomu przy pomocy  
urządzenia laserowego. andrzej i kamil 
Pudełko w domu klienta w okolicy Tarnowa.

uczeń damian lechowicz wypróbowuje wkrętarkę 
akumulatorową pod okiem pracownika Sufigs  
w strefie testów Profi.
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Specjalnie dla czytelników dwumie-
sięcznika „Głos PSB” firma Profix, 
właściciel marki Lahti Pro, przygo-
towała cykl artykułów, w  których 
przedstawiane są najważniejsze,  
z  szerokiej gamy, środki ochrony 
indywidualnej – popularnie zwane 
produktami BHP. W  poprzednim 
wydaniu pisaliśmy o ochronie głowy. 
W  tym zajmiemy się ochroną ciała. 
W  kolejnych napiszemy o  ochronie 
rąk i nóg. Życie i zdrowie mamy jed-
no i  warto zrobić wszystko, aby je 
właściwie chronić.

część 2

chronimy ciało
Noszenie odzieży roboczej i ochronnej 
konieczne jest z kilku powodów. Pierw-
szy to minimalizacja sytuacji, w  któ-
rych dochodzi do skaleczenia, otarcia. 
Drugi, ochrona przed zabrudzeniami 
w  trakcie wykonywania pracy. A  trze-
ci to zachowanie zasad higieny pracy 
(dotyczy to niektórych gałęzi przemy-
słu – np. przetwórstwa spożywczego). 
W  myśl przypisów BHP obowiązek 
zapewnienia odzieży ochronnej i robo-
czej spoczywa na pracodawcy. Te kwe-
stie reguluje prawo pracy i wymusza na 
pracodawcy poniesienie dodatkowych 
kosztów związanych z  zatrudnianiem 
pracowników. 

czytamy etykiety
Krój, kolorystyka to widoczne od razu 
cechy, które różnicują modele ubrań ro-
boczych dostępnych na rynku. Decydu-
jąc się na wybór konkretnego modelu 
warto zapoznać się z  informacjami 
umieszczonymi na etykiecie. Oprócz 
nazwy producenta, powinniśmy tam 
znaleźć kilka bardzo istotnych infor-
macji. Pierwszą z  nich jest oznaczenie 
kategorii bezpieczeństwa, czyli potwier-
dzenie spełnienia norm, które pozwalają 
zakwalifikować dany produkt do grupy 
ubrań ochronnych. Inną ważną infor-
macją jest gramatura materiału i  ro-
dzaj materiału, z  jakiego uszyto dany 
produkt. 
Prosta logika podpowiada, że im grub-
szy materiał tym produkt będzie bar-
dziej odporny na przetarcia, przecięcia 
etc. Nie można odmówić prawidłowości 
temu tokowi myślenia, jednak w niektó-
rych sytuacjach lepiej mogą sprawdzić 
się modele o nieco niższej gramatu-
rze. Dobrym przykładem jest sytuacja, 
w  której potrzebujemy ubrań jedynie 
do prac wykończeniowych w  zamknię-
tych pomieszczeniach. Wówczas cieńszy 
materiał sprawi, że bluzy i spodnie będą 
bardziej przewiewne. 

bluzy, SPodnie, ogrodniczki
Większość bluz i  spodni roboczych do-
stępnych obecnie na rynku uszyta jest 
z  materiału składającego się z  35% ba-
wełny i  65% poliestru. Takie proporcje 
zapewniają dużą wytrzymałość tkaniny 
i dobre właściwości w zakresie przepusz-
czalności powietrza.
Wśród wielu dostępnych modeli warto 
zwrócić szczególną uwagę na te zawiera-
jące praktyczne udogodnienia, których 
zastosowanie zdecydowanie podnosi 
komfort użytkowania. Tak jest na przy-
kład w przypadku bluz i spodni ochron-
nych Lahti Pro model L40401, L40501, 
L40601. Na pierwszy rzut oka widać, 
że modele te różnią się od klasycznych 
ubrań roboczych – kolorystyką. Ciepła 
beżowa barwa nadaje kompletowi nowo-
czesny, modny charakter. Jednak nie to 

ubiór pracownika to niezwykle ważny 
element budowania wizerunku firmy
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zasadowych. W  wilgotnej atmosferze 
może wchłonąć ok. 27% wody bez efektu 
zawilgocenia. Ważne z  punktu widzenia 
użytkownika jest także to, że ubrania ba-
wełniane mają bardzo niski współczynnik 
elastyczności, więc prawie się nie rozcią-
gają, czyli zawsze dobrze przylegają do 
ciała. Za wyborem ubrania roboczego 
uszytego ze 100% bawełny przemawia 
także to, że łatwo się je pierze i prasuje.
Jeśli chodzi o ważne z punktu widzenia 
użytkownika cechy poszczególnych ro-
dzajów bluz i  spodni roboczych obok 
rodzaju materiału warto zwrócić uwagę, 
czy dany model posiada np. wzmocnie-
nia w newralgicznych miejscach szcze-
gólnie narażonych na uszkodzenia. Czy 
zastosowano dodatkowe przeszycia 
– podwójny, potrójny szew. Na samym 
końcu warto też sprawdzić liczbę kie-
szeni oraz dodatkowe zapinki, taśmy 
służące do przenoszenia narzędzi lub 
drobiazgów. Aby mieć dostęp do powy-
żej opisanych informacji trzeba po pro-
stu uważnie zapoznać się z informacjami 
zawartymi na opakowaniu. Produkty, 
które mają się czym pochwalić są na nich 
dobrze zaprezentowane.

oPtymalne rozwiązania
Dobrym uzupełnieniem wyposażenia 
roboczego pracownika są różnego rodza-
ju kurtki wierzchnie. Można dopasować 
model do pory roku. W ofertach niektó-
rych producentów znajdziemy także tzw. 
kurtki 3 w 1. Zestaw składa się z wierzch-
niej części wykonanej z  impregnowanej 
tkaniny rip-stop, pokrytej PVC, nato-
miast wewnątrz mamy bluzę polarową, 
którą można w  zależności od potrzeb 
odpinać lub przypinać. Może ona także 
funkcjonować samodzielnie. To bardzo 
ciekawe, praktyczne rozwiązanie.

Polary 
Polar to dzianina wykonana z  tworzyw 
sztucznych. Splot tysięcy włókien spra-
wia, że zapewnia on właściwą termo-
izolację nawet w  ekstremalnych warun-
kach. Każdy polar składa się z warstwy 
wewnętrznej, która pochłania wytwa-
rzane przez ciało ciepło, warstwy po-
średniej, która wypycha je na zewnątrz 
i  warstwy zewnętrznej, która jest od-
porna na uszkodzenia, oddychająca 
i ocieplająca. 

odzież oStrzegawcza
W  ostatnich latach można zaobserwo-
wać znaczny wzrost rodzajów i  modeli 
odzieży ochronnej ostrzegawczej. Bez 
problemu znaleźć można model najlepiej 
dopasowany do potrzeb. Zarówno jeśli 
chodzi o krój, sezon (lato, zima), czy gra-
maturę materiału. W przypadku odzieży 
ostrzegawczej warto zwrócić uwagę na 
takie aspekty jak chociażby klasa wi-
doczności (jest zależna od powierzchni 
użytego materiału odblaskowego i  pa-
sów odblaskowych – im ta powierzchnia 
większa tym klasa wyższa), skład mete-
riałowy (wyższa zawartość bawełny, niż-
sza poliestru – tym lepsze dopasowanie 
do temperatury otoczenia), wzmocnie-
nia, liczbę kieszeni, wodoszczelne szwy 
i zakres regulacji pozwalający na lepsze 
dopasowanie ubioru do sylwetki.

warto być na bieżąco
Tematyka odzieży roboczej i  ochronnej 
jest obszerna. W  tym artykule omówi-
liśmy zagadnienie bardzo przekrojowo. 
Zabrakło w nim m.in. informacji o coraz 
bardziej popularnych kurtkach soft-shell, 
bieliźnie termicznej, chustach wielofunk-
cyjnych, płaszczach przeciwdeszczowych, 
czy kamizelkach ostrzegawczych. 

jest najważniejsze. Opisywane modele są 
wykonane z bawełny o gramaturze 270 
g/m2. mają niską przewodność cieplną 
– latem chronią skórę przed gorącem, 
a  zimą zachowują ciepłotę ciała. Na 
uwagę zasługują także dobre właściwości 
oddychające. Ubrania wykonane z  ba-
wełny są hipoalergiczne, miłe w  dotyku, 
doskonale nadają się dla osób cierpiących 
na uczulenia skóry. Dodatkowo wykazują 
dobrą trwałość i użyteczność. Natomiast 
z  chemicznego punktu widzenia baweł-
na jest stabilnym materiałem – pozostaje 
nieuszkodzona po długotrwałym od-
działywaniu słabych kwasów i  związków 

Praktyczna bluza z kapturem 
i bawełniane spodnie robocze

krótkie spodnie 
i koszula flanelowa

klasyczne ogrodniczki

ocieplana kurtka  
i spodnie robocze – tu 
w wersji ostrzegawczej

Wzmocnienia w miejscach 
narażonych na przetarcia 
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W skład systemu Horizen wchodzą panele, furtki i bramy skrzyd-
łowe oraz bramy przesuwne, dedykowane przede wszystkim inwe-
storom indywidualnym. Nie tylko skutecznie chronią posesję, lecz 
także pięknie się prezentują.
Produkty z linii Horizen charakteryzują się wysoką nieprzeziernoś-
cią, którą zawdzięczają poziomemu układowi szczebli. Zaledwie  
15 mm odstępu pomiędzy nimi zapewnia mieszkańcom dużą 
prywatność. Natomiast użyta technologia powlekania gwarantuje 
trwałość produktów bez konieczności konserwacji.
System ogrodzeniowy Horizen jest niezwykle łatwy w  montażu  
i nie wymaga używania elektronarzędzi. Efekt ten został osiągnięty 
dzięki zastosowaniu otworów montażowych wykonanych metodą 
Flowdrill.
Produkty Horizen są dostępne w wielu kolorach palety RAL, w tym 
w eleganckim antracycie oraz czystej bieli. Dzięki jednolitemu wy-
pełnieniu całe frontowe ogrodzenie posesji stanowi jedną zharmo-
nizowaną linię.

www.ogradzamy.pl

Horizen – nowe ogrodzenie  
od Betafence

Betafence przedstawia zupełnie nowy system ogrodzenio-
wy Horizen z profili poziomych. To odpowiedź firmy na 
najnowsze trendy w świecie ogrodzeń, łączące doskonałą 
ochronę posesji z atrakcyjnym wyglądem.

NOWOśCI RYNKOWe
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• 40 nowych odcieni
• 3 grupy kolorystyczne
• nowe opakowania
Lider polskiego rynku materiałów budowlanych, firma 
ATLAS, przedstawia nowe fugi cementowe ARTIS, dostępne 
w najszerszej palecie barw na rynku.

nowoczesny design,  
klasyczna jakość

– NOWe FUGI ATLAS  

W odpowiedzi na potrzeby projektantów 
poszukujących nowoczesnych rozwiązań 
estetycznych, firma ATLAS przygotowa-
ła nową linię fug cementowych. Oferta 
skonstruowana jest w oparciu o trzy gru-
py kolorystyczne: 
• modne biele i  szarości – w  tym po 

raz pierwszy na rynku aż trzy odcienie 
bieli, 

• klasyczne beże i brązy,
• nowoczesne intensywne odcienie, 

wśród których m.in. mandarynka, cy-
tryna, awokado.

Dobrana w ten sposób kolorystyka niesie 
duży potencjał aranżacyjny. Obok stono-
wanych, neutralnych odcieni, w  ofercie www.atlas.com.pl

znalazły się poszukiwane przez architek-
tów soczyste, energetyczne barwy. Fuga 
w  oryginalnym, żywym kolorze to pro-
sty i efektowny sposób na nieszablonowe 
wykończenie nawet najbardziej klasycz-
nej aranżacji. 

Kompozycja ściśle wyselekcjonowanych 
pigmentów organicznych i  hydrofobo-
wych polimerów daje produkt o  trwa-
łych, intensywnych kolorach, odporny na 
zabrudzenia, promieniowanie UV i inne 
czynniki atmosferyczne. 
Dzięki wysokiej klasie CG2 WA fugi 
ATLAS posiadają wysoką odporność na 
spękania, zarysowania i ścieranie.
Uzupełnieniem oferty jest nowa linia si-
likonów ARTIS, dostępnych w identycz-
nej gamie kolorystycznej.
Metamorfozę przeszła także fuga de-
koracyjna z  dodatkiem brokatu. Aż 
pięć nowych kompozycji brokatowych 
w kolorach spójnych z  linią ARTIS daje 
możliwość eleganckiego, spójnego wy-
kończenia aranżacji. Dzięki równomier-

nemu rozprowadzeniu brokatu w  całej 
masie fugi, możemy uzyskać wyjątko-
wo efektowny, estetyczny efekt połysku. 
FUGI ATLAS są wyrobem łatwym do 
przygotowania, plastycznym i  wygod-
nym w  pracy, umożliwiającym łatwe 
i szybkie wypełnienie przestrzeni między 
płytkowych, nie powodując przy tym za-
rysowań powierzchni płytek.
Nowe produkty zyskały nowe szaty – 
duże kolorowe etykiety na opakowaniach 
będą cieszyć oko i  ułatwiać szybkie od-
nalezienie poszukiwanych odcieni.
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Proste czynności dnia codziennego od osób 
niepełnosprawnych wymagają czasem sporo 
wysiłku. Trudną do pokonania barierą bywają 
dla nich drzwi wewnątrz mieszkania. Wtedy 
komfort życia zwiększyć może nagrodzony  
Złotym Medalem na targach BUDMA 2016 
napęd do drzwi PortaMatic firmy Hörmann.

Napęd PortaMatic wyraźnie poprawia jakość życia osób  
niepełnosprawnych, umożliwiając im przemieszczanie się 
z  pokoju do pokoju bez pomocy innych. A  w  pewnych sy-
tuacjach także w  pełni sprawnym i  zdrowym ułatwia życie,  
pozwalając na komfortowe przenoszenie różnych rzeczy mię-
dzy pomieszczeniami. 

komfortowe Sterowanie
Technologia zastosowana w  napędzie PortaMatic umożliwia 
automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą nadaj-
nika lub wewnętrznego sterownika radiowego z innowacyjnym 
systemem zdalnego sterowania BiSecur. Nadajnik HS 5 BS  
i  sterownik FIT 5 BS wyposażone są dodatkowo w  funkcję 
odczytu położenia drzwi. To oznacza, że aby sprawdzić, czy 
wszystkie drzwi wewnątrz są zamknięte czy otwarte wystar-
czy nacisnąć tylko jeden przycisk. Drzwi wyposażone w napęd  
PortaMatic otwierać też można bezdotykowo – za pomocą 
czujnika zbliżeniowego. 
 
oPtyczna i akuStyczna Sygnalizacja 
Tym samym nadajnikiem lub wewnętrznym sterownikiem 
można nie tylko otwierać i  zamykać drzwi, ale także stero-
wać zintegrowanym oświetleniem LED. Funkcje oświetlenia  
napędu PortaMatic można zmieniać dowolnie w  zależności  
od potrzeb. Możemy na przykład zdecydować czy oświetlenie 
ma być skierowane w dół czy w górę. Funkcja stałego oświet-
lenia zapewnia orientację w  nocy. Sygnał świetlny ostrzega 
natomiast o  uruchomieniu drzwi zanim zaczną się otwierać 
lub zamykać. Podobną rolę pełni też sygnalizacja akustycz-
na. Te dwie funkcje zapewniają dodatkowy komfort i bezpie- 
czeństwo.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też funkcja otwar-
cia częściowego. Napęd PortaMatic można ustawić w  taki  
sposób, aby otwierał drzwi częściowo lub na oścież i  zatrzy- 
mywał je w  danym położeniu przez określony czas, np. dla 
przewietrzenia pomieszczenia. 
Napęd PortaMatic może też pełnić funkcję samozamykacza.

Mieszkanie wolne od Barier 
Napęd portaMatic do drzwi wewNętrzNych

w trybie indywidualnym 
Zadaniem napędu PortaMatic jest ułatwianie codzienne-
go życia. Dlatego został on wyposażony w  różne funkcje,  
z  których można korzystać w  zależności od indywidualnych 
potrzeb. Jeden nadajnik lub sterownik radiowy daje możli-
wość obsługiwania maksymalnie czterech funkcji. Dzięki temu 
każdy z domowników może korzystać z napędu odpowiednio  
do własnych potrzeb. Istnieje także możliwość indywidualnej 
regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy. 

cicho i bezPiecznie
Napęd PortaMatic bardzo łagodnie otwiera i  zamyka drzwi, 
a przy tym pracuje bardzo cicho i bezpiecznie. Siła potrzebna 
do uruchomienia drzwi jest niewielka, a bezpieczeństwo użyt-
kowania wysokie. Wystarczy tylko lekko dotknąć znajdujące  
się w  ruchu drzwi, aby natychmiast je zatrzymać. Atutem  
napędu PortaMatic jest też minimalne zużycie prądu oraz pro-
sty montaż.

www.hormann.pl
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Nowości firMy profix

Oldskulowe sekatory 
Jeśli ktoś myśli, że sekator nożycowy  
Proline model 40016, to tylko oldskulowe 
narzędzie do pielęgnacji kwiatów i krze-
wów, ten grubo się myli. Podczas pracy 
te praktyczne narzędzie prezentuje swój 
ponadprzeciętny charakter i udowad-
nia, że czasami warto sięgnąć 
po rozwiązania z  półki 
premium, aby cieszyć 
się oryginalnym 
designem, 

Kosiarka Tryton nagrodzona za innowację
Rozwiązanie zastosowane w kosiarce Tryton TOK5362I pozwala pracować 
bez kosza i równomiernie układać skoszoną trawę bezpośrednio za maszyną. 
Jest to możliwe dzięki zmodyfikowanej konstrukcji wózka oraz zastosowaniu 
dodatkowego elementu formującego korytarz wyrzutu. Skoszona trawa jest 
równomiernie układana za maszyną. To duży atut dla wszystkich, którzy chcą 
kosić bez kosza w okolicy rabatek i chodników, gdyż skoszona trawa pozosta-
wiona bezpośrednio za maszyną jest prosta do uprzątnięcia.

Zastosowana innowacja oraz wysoka jakość wykonania maszyny została do-
ceniona w  czasie tegorocznej edycji branżowych Targów Gardenia 2016 

– kosiarka Tryton model TOK5362I znalazła się w  gronie laureatów 
KREATORÓW Garden Trendów. To prestiżowe wyróżnienie przy-

znawane jest wysokiej jakości produktom o  innowacyjnej formule, 
które zmieniają rynek, kreują potrzeby konsumentów oraz są przy-

kładem długofalowego myślenia o rozwoju branży ogrodniczej.
Kosiarka Tryton z wyrzutem tylnym, model TOK5362I to duża, 

masywna kosiarka z  mocnym silnikiem Briggs&Stratton, 
napędem i  modułem elektronicznego rozruchu. Ide-

alne rozwiązanie dla wszystkich, którzy kochają 
pięknie utrzymane trawniki, lubią pracę w  to-

warzystwie silnika z dużym zapasem mocy, 
a  także cenią sobie praktyczne nowinki 

techniczne – takie jak rozruch 
za pomocą przycisku. Kosiar-
ka oprócz opcji wyrzutu bocz-
nego oraz gromadzenia trawy 

w  dołączonym koszu oferuje 
funkcję faktycznego wyrzutu tylnego.

Wygodne podlewanie
Zraszacz pistoletowy Proline, model 99319 oferuje aż osiem rodzajów stru-

mienia i jest przeznaczony do różnych zadań związanych z nawadnianiem 
i  czyszczeniem. Dla uzyskania większej precyzji użytkownik może 

indywidualnie i bezstopniowo regulować intensywność prze-
pływu wody. Natomiast dzięki komponentom z miękkiego 
tworzywa sztucznego zraszacz przyjemnie leży w  ręku, 
a  ergonomiczny wyzwalacz impulsowy umożliwia łatwe 
rozpoczęcie podlewania. Użytecznym rozwiązaniem jest 

blokada wyzwalacza, co jest dużym udogodnieniem w czasie 
precyzyjnego nawadniania dużych powierzchni.
Zraszacz został tak zaprojektowany, aby zapewniać maksymal-
ną wygodę użytkowania, a  także minimalizować możliwość 

powstania przypadkowych otarć w czasie podlewania w trudno 
dostępnych miejscach. Jednym słowem praktyczne i solidnie wy-

konane narzędzie do precyzyjnego podlewania.

www.profix.com.pl

równomiernie. O  tym, że jest to narzę-
dzie na wiele sezonów najlepiej świadczy 
zabezpieczone przed korozją, powlekane 
ostrze wykonane z wysokostopowej stali 
narzędziowej 65 Mn. Wszystkie gałązki 
i łodygi, które staną mu na drodze muszą 
z pokorą uznać jego wyższość.  

dużą wygodą, ergonomią i  trwałością. 
Sekator Proline model 40016 to perfek-
cyjne połączenie tradycyjnego wyglądu 
(obłożone drewnem rękojeści) z ostrzem 
ze stali węglowej. Sekator jest przysłowio-
wą wisienką na torcie wśród narzędzi do 
pielęgnacji kwiatów i krzewów.

Wygoda przede wszystkim
Sekator Proline model 40019, przyciąga 
oko ciekawymi kształtami i  interesującą 
kolorystyką. Uwagę zwraca ergonomicz-
nie ukształtowana rękojeść. Dzięki niej 
narzędzie dobrze leży w  dłoni i  co naj-
ważniejsze – przy cięciu nawet bardzo 
grubych łodyg nacisk rozkładany jest 

noWy kaTaloG
645 najlepszych 
maszyn 
i narzędzi 
do pielęgnacji 
ogrodu

aby pobrać wpisz: 
http://www.profix.com.pl/download/pdf/KAT_ogrodowy%202014_small.pdf
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rockfon systeM t24 a, e–ecr
System sufitowy o zwiększonej odporności  
na korozję

Profile główne i poprzeczne 38 mm o zwiększonej odporności na korozję, wykonane zostały ze stali 
obustronnie galwanizowanej ogniowo – warstwa 275 gramów cynku/m2 i pokryte powłoką poliestrową 
o grubości 20 μm. 

nież demontaż oraz stabilność konstruk-
cji nośnej.
Profile główne oraz poprzeczne są tej 
samej szerokości – 24 mm i  wysokości 
– 38  mm. Zapewnia to lepszą wytrzyma-
łość oraz łatwiejszy montaż. System za-
pewnia pełną demontowalność płyt.

oPiS SyStemu
ROCKFON System T24 A, E-ECR to 
system sufitowy przeznaczony do wilgot-
nych i agresywnych środowisk, takich jak 
baseny, kuchnie oraz pomieszczenia sa-
nitarne, w których odporność na korozję, 
trwałość oraz bezpieczeństwo odgrywają 
zasadniczą rolę. 
System jest przeznaczony do tworzenia 
sufitu o  widocznej lub częściowo ukry-
tej konstrukcji złożonego z  odpornej 
na korozję konstrukcji nośnej Chicago  
Metallic T24 Click D2890 ECR o klasie D 

oraz płyt ROCKFON o krawędzi A lub E. 
Płyty sufitowe ROCKFON są stabilne wy-
miarowo w  warunkach wysokiej wilgot-
ności oraz temperaturze od 0°C do 40°C. 
W  systemie ROCKFON System T24 A, 
E-ECR, elementy konstrukcji Chicago 
Metallic T24 Click D2890 ECR wykona-
ne są ze stali galwanizowanej, dodatkowo 
pomalowanej Z 275 spełniającej wymogi 
najwyższej klasy D odporności na ko-
rozję według normy EN13964. Akceso-
ria systemu posiadają również ten sam 
stopień ochrony przed korozją. Dla śro-
dowisk mniej wymagających, o  niższej 
wilgotności, takich jak hole wejściowe, 
czy publiczne toalety ROCKFON oferuje 
również konstrukcje nośne w klasie C. 
Konstrukcja sufitu składa się z  profili 
głównych oraz poprzecznych łączonych 
„na klik”, o  styku typu nakładka, co za-
pewnia łatwy i  szybki montaż, jak rów-

krawędź a krawędź e

montaż konStrukcji 
rozmieSzczenie elementów  
konStrukcji
Płyty ROCKFON o  krawędzi A24 
i E24 mogą być montowane w systemie  
ROCKFON System T24 A, E-ECR. 
Możliwości montażu w  zależności od 
wielkości płyty zostały zobrazowane na 
rysunku.

wymogi dotyczące montażu
Podczas montażu konstrukcji oraz po 
jej zakończeniu należy sprawdzić, czy 

profile T znajdują się dokładnie w  poziomie. Zalecana różnica pomiędzy wyso-
kością profili nie powinna przekraczać ±1 mm i  nie powinna być kumulowana. 
Dotyczy to obu kierunków. Ważne jest również sprawdzenie prostokątności pro-
fili głównych i poprzecznych. Można to łatwo zrobić porównując wymiary dwóch 
przekątnych.

www.rockfon.pl

eLemeNTY SYSTemU:
Płyta o krawędzi A/E CHICAGO  
METALLIC T24 CLICK D2890 ECR 
KLASA D
�	Profil główny T24 Click ECR  

klasa D 3600,
�	Profil poprzeczny T24 Click ECR  

klasa D 600,
�	Profil poprzeczny T24 Click ECR  

klasa D 1200,
�	Kątownik przyścienny prosty ECR 

 klasa D,
�	Wieszak ECR,
�	Kostka wypełniająca pod profil T24.
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Firma DOORPOL z siedzibą w  Ost- 
rowcu Świętokrzyskim jest pro- 
ducentem stalowych drzwi ze-
wnętrznych. Nowo wybudowana 
siedziba firmy o powierzchni 
4000  m2, w której znajduje się hala 
produkcyjna wraz z magazynem, 
wytwarza miesięcznie około 5 tys. 
drzwi zewnętrznych, które można 
kupić w marketach budowlanych. 
DOORPOL eksportuje swoje wy-
roby na Litwę, Ukrainę, Czechy 
i  Słowację.
W ofercie firmy można znaleźć 
duży wybór modeli drzwi, które 
doskonale komponują się w no-
woczesnych jak i tradycyjnych 
aranżacjach. Atutem jest duży wy-
bór modeli o  szerokiej gamie ko-

ceniącym bezpieczeństwo i najlep-
sze rozwiązania techniczne firma 
oferuje drzwi o  bardzo dobrych 
parametrach technicznych, posia-
dających wysoką odpornością na 
włamanie. Ofertę uzupełniają prak-
tyczne i  uniwersalne drzwi nadają-
ce się do zastosowania w  pomiesz-
czeniach gospodarczych, halach 
produkcyjnych jak i magazynach.
Wraz z dynamicznym rozwojem  
firma ciągle poszerza asortyment 
produkowanych drzwi, chcąc utrzy- 
mać wysoką pozycję na polskim 
rynku. Wysoka jakość produktów, 
szeroka gama asortymentowa oraz 
doświadczony i kompetentny dział 
handlowy, cieszy się zaufaniem 
wśród klientów.

Stalowe drzwi zewNętrzNe 
firmy doorPol

www.doorpol.net

lorystycznej i  bogatym wzornictwie szyb, który 
pozwala na indywidualne dopasowanie drzwi 
do charakteru domu lub mieszkania. Osobom 

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją 
ciepła staje się obecnie (w dobie ener-
gooszczędnych domów) niezbędnym 
elementem każdego nowego budynku. 
Dobry system rekuperacyjny odzysku-
je nawet do 95% ciepła, które w budyn-
kach wentylowanych tradycyjnie (gra-
witacyjnie) tracimy nieodwracalnie. 
Dobry system wentylacji z rekuperacją 
ciepła, poza oszczędnościami w zuży-
ciu energii, zapewnia przez całą dobę 
i wszystkie dni w roku świeże powie-
trze, odfiltrowane z pyłów i pozbawio-
ne owadów. Kluczem do osiągnięcia 
sukcesu jest zastosowanie systemu, 
który jest prawidłowo dobrany i za-

SySteMy VeNtiflex
BeZPIecZnA I KoMfoRtoWA  
ReKuPeRAcJA  
Z fIRMą GRounD-theRM

konSTrukcja SySTemu
VenTiFleX VT-75 
Pod Wełną mineralną

konSTrukcja SySTemu
VenTiFleX VT-75 
Pod WyleWką

www.ground-therm.com

pewnia właściwą wymianę powietrza we 
wszystkich pomieszczeniach gdzie jest 
to konieczne. Rozwiązanie takie propo-
nuje firma Ground-Therm. Składają się 
na niego elastyczne kanały wentylacyj-
ne VENTIFLEX®, system plastikowych 
kształtek wentylacyjnych VENTIFLEX® 
PLUS oraz wysokiej klasy rekuperato-
ry AirPack. Kanały VENTIFLEX® wraz  
z modułowym systemem VENTIFLEX® 
PLUS pozwalają zbudować nawet naj-
bardziej skomplikowane układy wen-
tylacji, pomimo, że cały system jest 
niezwykle łatwy w montażu. Dzięki 
swoim niewielkim rozmiarom można 
go schować pod wylewką (w warstwie 

styropianu) lub nad sufitem podwie-
szanym. Doskonałym uzupełnieniem 
systemu wentylacyjnego są Gruntowe 
Wymienniki Ciepła (GWC). Wydatnie 
wspomagają pracę rekuperatora zimą, 
natomiast latem zapewniają efekt eko-
-klimatyzacji – praktycznie darmowej 
klimatyzacji całego domu. Oczywiście, 
jeśli zostaną prawidłowo zaprojekto-
wane, w czym partnerom PSB poma-
ga Dział Techniczny firmy Ground-
-Therm.
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Agregaty malarskie stają się dziś nieod-
łącznym elementem wyposażenia ekip 
budowlanych. Są one używane pod-
czas budowy czy remontów mieszkań, 
domów, hal i  magazynów oraz innych 
obiektów. Możliwość wykorzystania 
natrysku materiałów takich jak lakie-
ry, farby czy masy szpachlowe, stała się 
powszechną metodą stosowaną w wielu 
gałęziach szeroko rozumianego budow-
nictwa. 
Korzyści wynikające z  używania tech-
niki aplikacji hydrodynamicznej, to 

agregaty Malarskie  
firMy kaeM

przede wszystkim szerszy zakres prac 
wykończeniowych oraz możliwość 
nanoszenia różnych materiałów. Naj-
ważniejszym czynnikiem jaki charak-
teryzuje agregaty malarskie jest jednak 
ich wydajność. Ilość wymalowanej 
powierzchni typowym agregatem ma-
larskim, przekłada się na ok. 150 m² 
na godzinę, a więc wielokrotnie więcej 
niż przy tradycyjnej technice z użyciem 
pędzla czy walca malarskiego. Skutecz-
ność pracy jest więc dużo większa i po-
woduje znaczne, wymierne korzyści dla 
firm.
Firma KAEM działająca na rynku ma-
larskim od 25 lat, obserwując bieżące 
trendy, proponuje nową markę Gröne, 
pod której szyldem wprowadza na ry-
nek opisane powyżej urządzenia. No-
woczesne agregaty malarskie Gröne 
charakteryzują się przede wszystkim 
tym, że można użytkować je przez długi 
czas w sposób niezawodny i bezproble-

mowy. Przyczynia się do tego również 
prosta i  intuicyjna obsługa urządzeń. 
W ofercie znajdą się profesjonalne urzą-
dzenia o wydajności od 1,9 do 2,7 litra 
na minutę, przeznaczone do wszelkich 
prac wewnątrz oraz na zewnątrz budyn-
ków. 
W  celu podwyższenia wydajności 
i komfortu pracy z agregatem, w ofercie 
marki Gröne znajduje się bogata oferta 
akcesoriów takich jak: wymienne dysze 
o różnych rozmiarach, wymienne filtry 
czy przedłużki umożliwiające dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc. Uzupeł-
nieniem oferty jest profesjonalne urzą-
dzenie niskociśnieniowe HVLP Finish 
6014 do precyzyjnego wykańczania po-
wierzchni.
Ważnym kryterium wyboru agregatu jest 
również serwis. Gröne gwarantuje stały 
dostęp do wszystkich części zamiennych 
oraz serwis na terenie całego kraju. 

www.kaem.pl

nowosci rUBi® 2016

Firma RUBI®, jak co roku, nie po-
zostawia swoich klientów bez porcji 
nowości, które wzbogacają ofer-
tę maszyn, narzędzi i  akcesoriów 
dla płytkarzy. Kilka produktów 
wchodzących do sprzedaży w I kw. 
2016 z pewnością znajdzie miejsce 
wśród rynkowych hitów. 
Ręczna przecinarka do płytek FAST. 
Dzięki nowatorskiej konstrukcji i  tech-
nologii produkcji otrzymano wysoką 
sztywność przecinarki i możliwość cię- 
cia płytek wielkoformatowych przy za-
chowaniu niewielkiej wagi maszyny. Wy-
trzymała torba-plecak umożliwia wygo- 
dny transport. Długość cięcia 65/85  cm, 
grubość 12 mm, ciężar 6,3/7,5 kg. 

elektryczna przecinarka do płytek  
DU-200-evo to opatentowana kon-
strukcja z odwróconą wanną i nowator-
skim systemem chłodzenia, składanymi 
nogami, kółkami i uchwytami transpor-
towymi oraz głowicą do precyzyjnych 
cięć prostych i ukośnych. Czyni to z DU-
-Evo idealne urządzenie przy remontach 
i  lekkich pracach wykończeniowych do 
cięcia płytek ściennych i gresu. Długość 
cięcia 65 mm, grubość 35 mm, ciężar 
22,5 kg. 

System szybkiego poziomowania pły-
tek TLS-quick to następca pierwszego 
na rynku i bardzo popularnego systemu 
RUBI®. Nowe szczypce gwarantują pracę 
bez ryzyka zerwania pasków. Nowością 

www.rubi.com

jest też szybkie usuwanie elementów 
plastikowych przez kopnięcie. Paski 
z polimeru technicznego są odporne na 
wilgoć i po zaciśnięciu na plastikowych 
kapturkach gwarantują otrzymanie 
idealnie równej powierzchni płytek. 

Tarcze diamentowe VIPeR do twar-
dych płytek pozwalają połączyć wyso-
ką jakość krawędzi z  szybkością cięcia 
i łatwością użycia – wszystko to dzięki 
nowatorskiej formie obrzeża tarczy 
oraz formie ziaren diamentowych. Tar-
cze Viper mogą ciąć najtwardsze ma-
teriały – granit, łupek, kwarc, klinkier 
i  gres porcelanowy – na sucho (TVA) 
oraz z  chłodzeniem wodnym (TVH). 
Średnice zewnętrzne 115–350 mm.
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Zbrojenie konstrukcyjne występuje 
w  różnych elementach betonowych np. 
w stropach, słupach, ryglach czy ławach 
fundamentowych i  polega na wzmoc-
nieniu materiału budowlanego prętami 
o  średnicy przekroju od kilku do kil-
kudziesięciu milimetrów. W  budow-
nictwie stosowane jest także zbrojenie 
rozproszone, które ma postać drobnych 
włókien stalowych, polimerowych, poli-
propylenowych lub szklanych, różnego 
kształtu oraz różnych rozmiarów. Dzięki 
tego rodzaju wzmocnieniu rośnie wy-
trzymałość materiału na ściskanie, ścina-
nie i  rozciąganie przy zginaniu. Atutem 
tego typu zbrojenia rozproszonego np. 
polimerowego jest jego odporność na 
korozję.
Zbrojenie rozproszone nie może zastą- 
pić zbrojenia konstrukcyjnego w  ele-
mentach betonowych, ale jest dobrą me-
todą na poprawianie wybranych para-
metrów wytrzymałościowych. Są jednak 
elementy lub materiały, w  których nie 
można zastosować tradycyjnego zbro-
jenia. W  takim wypadku występowa-
nie drobnego zbrojenia rozproszonego 
świadczy na korzyść tego elementu lub 
materiału.

włókna Polimerowe  
w hydroizolacji
Włókna polimerowe, z których wykonuje 
się zbrojenie rozproszone, stosowane jest 
nie tylko w elementach betonowych, ale 
także w  materiałach hydroizolacyjnych. 
Najlepszym przykładem zastosowania 
odpowiedniej ilości takich włókien jest 
ATLAS Woder Duo.
Dodatek włókien polimerowych do ma-
teriałów budowlanych:
� podnosi wybrane parametry wytrzy-

małościowe zazbrojonego elementu,

� zapobiega postawaniu rys skurczo-
wych,

� zwiększa odporność na skoki tempe-
ratury,

� zwiększa ich elastyczność.

czym Są włókna Polimerowe  
i na co wPływają?
Włókna polimerowe to zazwyczaj cie-
niutkie nitki, często o  postrzępionej 
powierzchni. Polipropylen, z  które-
go wykonane są włókna, jest jednym 
z  najczęściej stosowanych polimerów. 
Włókna polipropylenowe stają się bar-
dzo elastyczne w momencie zwiększania 
temperatury oraz powracają do stanu 
poprzedniego bez zmian właściwości 
chemicznych w  momencie chłodzenia. 
Polipropylen jest materiałem, który ma 
dużą odporność na działanie kwasów, 
zasad czy soli. Co więcej, jest materiałem 
obojętnym fizjologicznym (dla organi-
zmu ludzkiego), dlatego często jest wy-

korzystywany do produkcji opakowań 
na żywność. Jest odporny na działanie 
wody, dzięki czemu zachowuje wszyst-
kie swoje właściwości. Poza tym włókna 
są bardzo odporne na starzenie się. Dla-
tego poza przemysłem chemicznym, 
medycznym, samochodowym, spożyw-
czym czy włókienniczym polipropylen 
wykorzystywany jest również w  bu-
downictwie. Właściwości mechaniczne 
polipropylenu przedstawiono w  tabeli 
powyżej. 

aTlaS Woder duo 
jak zbroja
Skutecznie chroni pomieszczenie przed wilgocią. Mostkuje 
rysy i spękania podkładu, dzięki zastosowaniu specjalnych 
włókien polimerowych. O czym mowa? O izolacji przeciw-
wilgociowej, której przykładem jest ATLAS Woder Duo.

Właściwość Wartość

Wytrzymałość  
na rozciąganie 20–38 MPa

Wytrzymałość  
na ściskanie 70–100 MPa

Wytrzymałość  
na zginanie 40–60 MPa

Wydłużenie przy  
zerwaniu 400–700%

Porównanie suchej mieszanki atlas Woder duo (po lewej stronie) i konkurencji (po prawej stronie). 
różnica w ilości dodanych do produktu włókien jest wyraźna.
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Takie warunki nie występują na tarasie czy balkonie, ale nawet takim jest w stanie sprostać atlas Woder duo. Pomimo skręcenia, próbka nie ulega zniszczeniu.

dzięki zastosowanym włóknom hydroizolacja aTlaS Woder duo (po lewej) nie uległa zniszczeniu. 
Próbka hydroizolacji konkurencji (po prawej) została zniszczona. 

atuty atlaS woder duo:
elaStyczność
Zastosowanie odpowiedniej ilości włó-
kien polimerowych znacząco poprawia 
parametry materiału hydroizolacyjnego. 
Dla ATLAS Woder Duo w którym zasto-
sowano włókna, jednym z  kluczowych 
parametrów, poza skutecznym izolowa-
niem przed wilgocią, jest elastyczność. 
Dzięki wysokiej elastyczności hydroizo-
lacja ATLASA nadaje się do zastosowa-
nia na zewnątrz budynku, szczególnie na 
tarasach. Jest to cecha bardzo pożądana 
w  przypadku nagłej zmiany temperatu-
ry. Podczas burzy w  upalny dzień róż-
nica temperatury na powierzchni tarasu 
może sięgać 40–50°C w ciągu kilku mi-
nut. Chłodna woda deszczowa padająca 
na rozgrzany przez słońce taras powo-
duje znaczącą zmianę temperatury. Tak 
duży gradient temperatury wywołuje 
spore przemieszczenia w  krótkim cza-

sie. Zmiany temperatury wpływają na 
zmiany wymiarów okładziny ceramicz-
nej oraz jastrychu. Znajdująca się mię-
dzy płytkami a podkładem hydroizolacja 
musi również zmienić swoje wymiary 
razem z  pozostałymi elementami. War-
to zatem zastosować odpowiednio ela-
styczną hydroizolację, która jest w stanie 
przenieść bez uszkodzenia odkształcenia 
termiczne.

zdolność moStkowania ryS
Dzięki zastosowaniu włókien polimero-
wych, ATLAS Woder Duo charakteryzu-
je się zwiększoną odpornością na zaryso-
wania i mostkowaniem rys do 1 mm. Na 
czym polega mostkowanie rys? Polega 
ono na zachowaniu ciągłości hydroizo-
lacji mimo spękania podkładu. ATLAS 
Woder Duo mostkuje ustabilizowane 
rysy. Hydroizolacja tworzy „most” nad 
pęknięciem, który skutecznie zapobiega 

przenikaniu wilgoci. Mamy pewność, że 
mimo ewentualnych spękań ustabilizo-
wanych podkładu, powstałych po nało-
żeniu powłoki wodochronnej, hydroizo-
lacja spełnia swoje zadanie i chroni przed 
wilgocią.

odPorność na negatywne  
Parcie wody
Jednym z  wielu atutów ATLAS Woder 
Duo jest jego odporność na negatywne 
parcie wody. Jeśli stajemy przed tego 
rodzaju problemem, należy dostoso-
wać technologię do konkretnej sytuacji. 
Należy pamiętać, że hydroizolację tego 
rodzaju wykonuje się tylko wówczas, 
jeżeli z  powodów technicznych lub eko-
nomicznych jest niemożliwe wykonanie 
izolacji od strony naporu wody i  jest to 
zawsze pewien kompromis (przegro-
da jest cały czas mokra). W  przypadku 
parcia negatywnego trzeba także wziąć 

pod uwagę, że nie zawsze przyczepność 
hydroizolacji będzie idealna. W  takich  
sytuacjach niezastąpiony jest ATLAS 
Woder Duo, który także przy negatyw-
nym parciu wody zabezpieczy przed 
wilgocią. Przykładem zastosowania hy-
droizolacji w  przypadku parcia nega-
tywnego wody jest sytuacja, gdy wilgoć 
z  gruntu przedostaje się przez ściany 
piwnic, a hydroizolacja została położona 
wewnątrz pomieszczenia.

ateSt PańStwowego zakładu 
higieny
ATLAS Woder Duo można stosować 
w  zbiornikach z wodą pitną. Nie zawiera 
rozpuszczalników ani innych szkodli-
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wych substancji, a  ta właściwość zosta-
ła potwierdzona atestem higienicznym 
wydanym przez Państwowy Zakład  
Higieny. Jest to hydroizolacja idealna do 
zastosowania w zbiornikach wody użyt-
kowej, zbiornikach p-poz., oczyszczal-
niach ścieków. Ze względu na odporność 
na działanie wody chlorowanej powłoka 
z  ATLAS Woder Duo jest zalecana do 
stosowania w basenach kąpielowych. Jest 
on w stanie stanowić uszczelnienie przed 
wodą pod ciśnieniem 50 m słupa wody 
(5 barów).

nie trzeba zataPiać Siatki
W przypadku stosowania ATLAS Woder 
Duo nie jest potrzebne zatapianie w hy-
droizolację siatki z  włókna szklanego. 
Inni producenci zalecają stosowanie sia-
tek w miejscach, które są lekko spękane 
lub poddane szczególnym obciążeniom. 
Konieczność stosowania siatek generuje 
dodatkowy czas, który należy poświęcić 
na ułożenie hydroizolacji. Należy rów-
nież pamiętać, że układanie siatki na 
dużej powierzchni może być problema-
tyczne i  podnosi koszt wykonania 1m2 
hydroizolacji o  kilka procent. Stosując 
ATLAS Woder Duo, nie trzeba tracić na 
to czasu ani pieniędzy.

oSzczędność
Przy deklarowanej przez producenta mi-
nimalnej grubości warstwy 2 mm, zuży-
cie w przypadku ATLAS Woder Duo jest 
niższe niż innych produktów obecnych 
na rynku. To przekłada się na ostatecz-

Atlas Woder 
Duo

mapei  
mapelastic

Średnia cena zakupu netto (na podstawie 15 cen 
uzyskanych z Internetu i rozmów telefonicznych 
z hurtowniami budowlanymi w dniu 25 stycznia 
2016)

230,78 zł 234,11 zł

Minimalna grubość warstwy deklarowana przez 
producenta, która zapewnia skuteczną ochronę 
przed wilgocią

2,0 mm 2,0 mm

Zużycie deklarowane przez producenta 1,50 kg/1m2/mm 1,70 kg/1m2/mm

Zużycie produktu przy nałożeniu minimalnej 
warstwy deklarowanej przez producenta 3,00 kg/1m2 3,40 kg/1m2

Cena 1 kg 7,21 zł 7,31 zł

Cena wykonania 1m2 przy minimalnej grubości 
deklarowanej przez producenta 21,63 zł 24,85 zł

www.atlas.com.pl

ATLAS Woder 
Duo – hydroizolacja 
dwuskładnikowa:
� elastyczny,
� odporny na nega-

tywne parcie wody,
� zbrojony włóknami 

polimerowymi,
� mostkuje rysy do  

1 mm.

ną cenę wykonania 1 m2 izolacji, która 
w  przypadku ATLAS Woder Duo jest 
niższa niż produkty konkurencji.

Prace wykończeniowe  
już Po 12 godzinach
Powierzchnie uszczelnione ATLAS  
Woder Duo należy chronić przez 12 go- 
dzin przed opadami i swobodnym dzia-

łaniem wody oraz przez 7 dni przed 
działaniem wody pod ciśnieniem. Po 
12 godzinach powstałą powłokę można 
przykryć okładziną. Powłoka hydroizola-
cji może zostać bez przyklejonych płytek 
dłużej pod warunkiem zabezpieczenia 
jej przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Dodatkowo warto wspomnieć, że 
ATLAS Woder Duo jest odporny na pro-
mieniowanie UV. Jest to ważne w przy-
padku gdy powierzchnia hydroizolacji 
nie została przykryta płytkami, a zaizolo-
wana powierzchnia znajduje się w nasło-
necznionym miejscu np. taras po stronie 
południowej.

Przekonaj inweStora
Zastosowanie hydroizolacji ATLAS 
Woder Duo ze zbrojeniem włókna-
mi polimerowymi to gwarancja, że:
� miejsce aplikacji jest skutecznie 

chronione przed wilgocią (mimo 
spękania podkładu),

� oszczędzamy czas wykonawcy, 
a czas to pieniądz. Fachowiec nie 
musi zatapiać w  hydroizolację 
siatek z  włókien szklanych jak 
w  przypadku stosowania pro-
duktów innych producentów,

� kupujemy produkt w  korzystnej 
cenie w  porównaniu z  produk-
tami konkurencji, przy zacho-
waniu bardzo wysokich parame-
trów technicznych.
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Każdy budujący dom na pewnym etapie planowania budowy staje 
przed pytaniem: z  czego wykonać ściany? Odpowiedź wydaje się 
bardzo prosta - z bloczków z betonu komórkowego. Za takim wybo-
rem stoją tysiące wykonanych budów, zwiększająca się z sezonu na 
sezon popularność tego materiału budowlanego oraz jego dosko-
nałe parametry techniczne i użytkowe. Powszechnie znane zalety 
betonu komórkowego takie jak: największa izolacyjność termiczna, 
doskonała odporność ogniowa, lekkość i  łatwość obróbki powo-
dują, że na budowach najczęściej widać charakterystyczne białe 
ściany. Jednak podjęcie decyzji o wyborze betonu komórkowego na 

jaki bloczek z betonu  
komórkowego h+h 
wybrać na swoją budowę?
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Wymiary

elementy murowe do wznoszenia murów  
ze spoinami wykonanymi z:

zaprawy zwykłej 
i zaprawy lekkiej zaprawy do cienkich spoin

GPlm Tlma Tlmb

Długość +3
–5 ±3 ±1,5

Wysokość +3
–5 ±2 ±1,0

Szerokość ±3 ±2 ±1,5

swoją inwestycję nie wystarczy. Rodzajów 
bloczków z  betonu komórkowego jest 
bardzo dużo. Nie dość, że elementy ofero-
wane przez różnych producentów różnią 
się, często znacznie, to w ramach asorty-
mentu jednego producenta można mieć 
do czynienia z kilkudziesięcioma różny-
mi produktami. Na co zwracać szczegól-
ną uwagę? Od czego zacząć poszukiwanie 
idealnie dobranego bloczka?

Po PierwSze jakość
W  ciągu swojego życia najczęściej bu-
dujemy jeden dom. Dom ten niejedno-
krotnie przechodzi na kolejne pokole-
nia. Niestety często na samym początku 
planowania budowy popełniamy prosty 
błąd polegający na wyborze jak naj-
tańszego materiału na ściany. W  myśl 
zasady „i  tak przyjdzie tynk, i  tak tego 
nie będzie widać”. Jest to oczywisty 
błąd skutkujący zwiększonymi koszta-
mi związanymi z  samym wznoszeniem 
ścian, a  także później, podczas eksplo-
atacji budynku, z  kosztami dodatkowej 
energii do ogrzewania. Dlatego nie war-
to oszczędzać na etapie wyboru mate-
riału ściennego, warto wziąć pod uwagę 
produkt aktualnie najbardziej zaawan-
sowany technologicznie taki, który za-
gwarantuje zminimalizowanie kosztów 
użytkowania budynku.
Jakość bloczków z  betonu komórkowe-
go związana jest przede wszystkim z do-
kładnością, z jaką są wytwarzane. Norma 
branżowa dotycząca betonu komórkowe-
go wyznacza dopuszczalne odchyłki wy-
miarowe, które przypisane są do jednej 
z trzech kategorii wymiarowych:
� GPLM – kategoria wymiarowa pro-

duktów najmniej dokładnych przezna-
czonych do murowania na “grubych” 
zaprawach zwykłych lub lekkich,

� TLMA – typowe produkty do murowa-
nia na zaprawach do cienkich spoin,

� TLMB – najdokładniejsze produkty do 
murowania na zaprawach do cienkich 
spoin.

Bloczki H+H wytwarzane w ka-
tegorii wymiarowej TLMB (na-
leżące do standardów jakościo-
wych H+H Gold+ i H+H Gold) 
posiadają najmniejszą tolerancję 
wymiaru wysokości ± 1 mm. 
Taka jakość produktów charak-
terystyczna jest tylko dla najlep-
szych producentów mogących 
zagwarantować wysoki reżim 
produkcyjny oraz posiadających 
nowoczesny park maszynowy. 
Idealnie wyprodukowane ele-
menty ścienne pozwalają stoso-
wać w murze zaprawy o grubo-
ści tylko 1÷2 mm, co wpływa na 
ograniczenie do minimum strat 
ciepła na tym elemencie. To 
także łatwiejsze i szybsze muro-
wanie za pomocą precyzyjnych 
bloczków. To również mniejsze 
zużycie warstw wykończenio-
wych takich jak tynki i kleje do 
warstw izolacyjnych. Dodatko-
wo bloczki H+H wyposażone 
są w  system łączenia w  pionie 
za pomocą piór i  wpustów bez 
konieczności wypełniania spoi-
ny pionowej zaprawą, a  także w uchwyt 
montażowy znacząco ułatwiający i przy-
spieszający pracę na budowie.

Po drugie gęStość
Po wyborze jakości bloczków z  betonu 
komórkowego należy przejść do decy-
zji związanej z  doborem jego gęstości. 
Musimy mieć pewność, że wybrany 
produkt jest odpowiednim „termicznie”, 
potwierdzającym najważniejszą zale-
tę betonu komórkowego, jaką jest jego 
izolacyjność cieplna. Nie każdy bloczek 
spełnia to kryterium. Od gęstości, czyli 
stosunku masy betonu komórkowego do 
jego objętości brutto (materiału łącznie 
z  porami), uzależnione są inne cechy 
materiałowe, takie jak wytrzymałość na 
ściskanie, izolacyjność akustyczna, ale 

przede wszystkim izolacyjność cieplna. 
Elementy z betonu komórkowego H+H 
produkowane są w  szerokiej gamie 
gęstości od 300 kg/m3 do 700 kg/m3. 
Im produkt ma niższą gęstość tym ma 
niższą wytrzymałość na ściskanie, a jed-
nocześnie wyższą izolacyjność cieplną. 
Stąd błędem jest wybieranie na bu-
downictwo jednorodzinne produktów 
w  gęstości 600 kg/m3 i  wyższych. Na 
ściany zewnętrzne budynków należy 
wybierać beton komórkowy „lekkich” 
gęstości, takich jak H+H Gold+ 1,5-300, 
H+H Gold+ 2,0-350 czy H+H Gold+  
2,5-400. Budując dom z bloczka z beto-
nu komórkowego o niskiej gęstości, bę-
dziemy mieć pewność, że ściana osiąg-
nie jeden z najniższych współczynników 
przenikania ciepła Uc, tworząc tym 
samym barierę zapobiegającą ucieczce 
cennego ciepła. Bloczki „lekkich” gęsto-
ści to także oszczędności podczas trans-
portu i  wykonawstwa (więcej jednora-
zowo przewożonych produktów, lżejszy 
element do przenoszenia).
Bloczki H+H Gold+ 2,0-350 TERMO 
i  H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO 
są jednymi z  nielicznych, z  których 
można wykonywać spełniające zaost-
rzone wymogi ściany jednowarstwowe 
(od stycznia 2014 roku wartość współ-
czynnika przenikania ciepła dla ścian 
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zewnętrznych nie może być większa niż  
UC(max) ≤  0,25 W/(m2 · K). Dzięki para-
metrom cieplnym bloczków H+H nie 
trzeba rezygnować z korzyści związanych 
ze ścianą jednowarstwową – szybkiego 
montażu ściany zewnętrznej o  „goto-
wych” parametrach cieplnych czy braku 
kosztów związanych z zakupem i monta-
żem izolacji termicznych. Dla inwestorów 
czy wykonawców, dla których krótki czas 
wykonania inwestycji jest kluczowym za-
gadnieniem, ściana jednowarstwowa jest 
rozwiązaniem optymalnym. 

Po trzecie Szerokość
Dobór trzeciego parametru bloczka 
z  betonu komórkowego należy prze-
prowadzić tak naprawdę równolegle 
z  wyborem gęstości. Z  uwagi na wyko-
rzystywaną w  przypadku betonu ko-
mórkowego doskonałą izolacyjność 
termiczną, te dwa parametry są ściśle ze 
sobą związane. Schematyczne podejście 
do projektowania i  wykonywania ścian 
murowanych utrwalił „standardową” 
szerokość ścian, a co za tym idzie szero-
kość bloczków z  betonu komórkowego, 

o  wartości 24,0  cm. Natomiast w  asor-
tymencie Systemu budowy H+H znaleźć 
można „cienkie” bloczki od szerokości 
11,5 cm aż po „najgrubsze” o  szeroko-
ści 48,0 cm. Dobór szerokości bloczka 
zależy oczywiście od tego, w jakiej ścia-
nie chcemy go użyć, czy jest to ścianka 
działowa nieprzenosząca obciążeń, czy 
ściana zewnętrzna odpowiedzialna pod 
względem cieplnym.
Na wewnętrzne, nienośne ścianki dzia-
łowe wystarczy bloczek o  szerokości 
11,5  cm H+H Gold+ 4,0-500. Wytrzyma-
łość na ściskanie i izolacyjność akustycz-
na tej klasy betonu komórkowego jest 
dla ścianek działowych w zupełności wy-
starczająca. Szerokość bloczka na ściany 
zewnętrzne zależy przede wszystkim od 
przyjętego typu przegrody. Na ściany ze-
wnętrzne, jednowarstwowe, które zakła-
dają brak dodatkowej izolacji termicznej, 
należy wybrać produkt o dużej szeroko-
ści np. 42,0 czy 48,0 cm wykonany z kla-
sy H+H Gold+ 2,0-350 lub H+H Gold+ 
2,5-400. Z  kolei na ściany zewnętrzne, 
dwuwarstwowe optymalnym rozwią-
zaniem jest bloczek klasy H+H Gold+ 
2,5-400 o  szerokości 30,0 cm. Ocieplo-
ny izolacją termiczną ze styropianu o gr.  
10,0 cm tworzy doskonałą ścianę ze-
wnętrzną o  współczynniku przenikania 
ciepła UC(max) = 0,18 W/(m2·K), który 
spełnia już teraz wymogi przewidziane 
w  normach technicznych na 2021 rok 
(UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K)).

Po czwarte aPlikacje mobilne
Mając wybrane trzy parametry bloczka 
z  betonu komórkowego: jakość, gęstość 
i  szerokość możemy w  prosty sposób 
uzyskać wycenę kosztową do zakupu ma-
teriałów ściennych na swoją inwestycję. 
Wystarczy tylko zliczone powierzchnie 
ścian pomnożyć przez cenę uzyskaną np. 
od poleconego przez przedstawiciela fir-
my H+H najbliższego budowie dostaw-
cy. Z pomocą przychodzi tutaj aplikacja 
mobilna, która w łatwy sposób przepro-
wadzi jej użytkownika przez proces do-
boru produktów H+H, pomoże znaleźć 
najbliższego przedstawiciela, wygeneruje 
raport sumaryczny. 
Wszystkie aplikacje wspomagające pro-
ces sprzedażowy i  projektowy można 
znaleźć na stronie internetowej 

www.HplusH.pl
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Beton komórkowy jest jednym 
z  wielu dostępnych dzisiaj na 
rynku materiałów budowlanych, 

z których wykonuje się konstrukcje bu-
dynków. Na wybór wpływa wiele para-
metrów – kluczową rolę odgrywają te, 
które odpowiadają za solidność i  trwa-
łość konstrukcji. 
O trwałości betonu komórkowego może 
natomiast świadczyć jego historia. Jest to 
materiał stosowany w  budownictwie od 
blisko 100 lat. Wzniesione wiele lat temu 
budynki stoją do dziś i są w dalszym cią-

budowa z betonu  
komórkowego SolbeT 
– gwarancja trwałych  
i wytrzymałych konstrukcji

Popularność i długi czas sto-
sowania betonu komórkowe-
go świadczą o jego wysokich 
walorach użytkowych oraz 
korzystnych parametrach 
technicznych. Wytrzyma-
łość na ściskanie, solidność 
przegród oraz odporność 
budynku na ekstremalne 
warunki pogodowe to jedne 
z ważniejszych cech prze-
mawiających za wyborem 
betonu komórkowego jako 
materiału konstrukcyjnego. 

gu użytkowane – są to najlepsze dowody 
na jego trwałość. Według badań parame-
try techniczne betonu komórkowego za-
chowują stałość wraz z upływem czasu.
Wytrzymałość na ściskanie to jeden 
z  podstawowych parametrów technicz-
nych przyjmowanych przy projektowa-
niu ścian. Dzięki niemu projektant jest 
w  stanie ocenić możliwości zastosowa-
nia danego materiału, przy określonym 
poziomie obciążeń w  konkretnej sytu-
acji projektowej. Zakres wytrzymałości 
na ściskanie betonu komórkowego po-

zwala realizować w  bezpieczny sposób 
konstrukcje ścian nośnych i nienośnych 
w  różnego rodzaju budynkach o  zróż-
nicowanej konstrukcji i  przeznaczeniu 
(również budynków wielokondygnacyj-
nych). 

trwałość Przegród mimo  
delikatnej Struktury bloczków 
z betonu komórkowego
Pojęcie trwałości może być różnie defi-
niowane, ale związane jest z tym, że ma-
teriał zachowuje swoje techniczne właś-
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ciwości przez cały okres użytkowania. 
W  domyśle jest to kilkadziesiąt i  więcej 
lat. Trwałość jest związana z warunkami, 
w  jakich dany materiał podlega eksplo-
atacji.
Należy przy tym zaznaczyć, że obszary 
zastosowania wszystkich produktów, 
w  tym również i  materiałów budowla-
nych określa producent. Wszyscy pro-
ducenci betonu komórkowego zalecają 
sposób wykończenia taki, by wybudowa-
ne z niego ściany były zawsze docelowo 
otynkowane lub zabezpieczone innego 
rodzaju wykończeniem. Oznacza to, że 
w  konstrukcjach beton komórkowy jest 
trwale zabezpieczony przed warunkami 
zewnętrznymi i  dzięki temu, w  trakcie 
zwykłego użytkowania, zachowuje swoje 
parametry. Jeśli nawet budynek jest po-
zostawiony na zimę nieotynkowany, to 
zacinający deszcz, śnieg nie powoduje 
destrukcji materiału nawet przez wiele 
sezonów. 
Niemniej jednak trzeba też pamiętać, że 
beton komórkowy jest materiałem, który 
docelowo należy otynkować lub wykoń-
czyć w  inny sposób, nadając zamierzo-
ny efekt estetyczny, co również zapewni 
właściwą ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi i  innymi niekorzyst-
nymi czynnikami. Patologia budowlana 
(np. permanentnie zalewanie ścian przez 
złe odprowadzenie wody z dachu) może 
spowodować uszkodzenia ścian z betonu 
komórkowego. Niezabezpieczanie mate-
riałów i elementów budynku przed wpły-
wami wilgoci powoduje to, że budynek 
ulega destrukcji.

budowa zgodnie z warunkami 
technicznymi i gwarancją  
trwałości
Kluczem do trwałości konstrukcji jest 
prawidłowe wykonanie wszystkich 
elementów budynku niezbędnych 
do jego prawidłowej eksploatacji. Je-
śli budynek nie został wybudowany 
zgodnie z  warunkami technicznymi 
(np. nie została zapewniona w  nim 
odpowiednia wentylacja pomiesz-
czeń), to istnieje prawdopodobień-
stwo, że np. zachodząca kondensacja 
pary wodnej może doprowadzić do 
powstania pleśni. Wybudowanie nie-
zgodnie z warunkami oznacza, że nie 
powinien być oddany do użytkowa-
nia, a nieprawidłowości naprawione. 

zakres wytrzymałości na ściskanie tego materiału wynoszący od 2 do 4 mPa w zależności od gęstości 
bloczków jest wystarczający do tego, aby wznosić solidne i trwałe ściany nośne nawet budynków wielo-
kondygnacyjnych. 

gęStość betonu komórkowego a wytrzymałość na ściSkanie 
Parametr wytrzymałości na ściskanie związany jest z gęstością betonu komórko-
wego. Bloczki betonu komórkowego oferowane są w różnych gęstościach, dzięki 
temu możemy dobrać produkty precyzyjnie dostosowane do rodzaju wznoszo-
nych ścian. Im wyższa gęstość materiału, tym lepszą ma on wytrzymałość na ści-
skanie. Poszczególne gęstości betonu komórkowego wykorzystuje się do wykony-
wania określonych rodzajów ścian:
� nośne ściany jednowarstwowe (bez ocieplenia): gęstości 400 i niższe,
� nośne ściany warstwowe (z ociepleniem): gęstości 500 lub 600,
� ściany wewnętrzne nośne: gęstości 500 lub 600,
� ściany działowe: gęstości 600, do ścian o wyższej wytrzymałości: gęstości 700, 

pośrednie gęstości, np. 500 stosuje się w  budownictwie np. przemysłowym, 
hale magazynowe, gdzie zawsze dobór elementów wykonuje się na zasadzie 
wymaganych parametrów izolacyjności cieplnej. 

z betonu komórkowego można wznosić również wielkogabarytowe budowle przemysłowe. Gęstości 
bloczków dopasowuje się do realizowanego obiektu.
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Oprócz bloczków z  betonu komórko-
wego w skład oferty SOLBET wchodzą 
również elementy systemowe, takie  
jak gotowe zbrojone nadproża, kształt-
ki U czy płytki z betonu komórkowego.  
Elementy systemowe SOLBET wypro-
dukowano z  myślą o  sprawnej budo- 
wie przegród w  jak najmniejszym 
stopniu narażonych na powstawanie 
mostków termicznych. Wykonane są 
one bowiem również z betonu komór-
kowego – jednorodnego materiału, 
który w  podobny sposób jak bloczki 
SOLBET również izolują termicznie. 
Oznacza to, że w przegrodzie brak jest 
miejsc o  zwiększonym przewodzeniu 
ciepła. 
� Gotowe nadproża nośne SOLBeT 
wykonane ze zbrojonego betonu ko-
mórkowego są nieodzownym elemen-
tem ścian jednowarstwowych, zapo-
biegającym występowaniu mostków 
termicznych w tym miejscu. Występują 
one w  dwóch szerokościach (12 i  18 
cm) – układając odpowiednie elementy 
obok siebie można uzyskać szerokość 
odpowiadającą każdemu typowi ściany 
budowanej w  systemie SOLBET. Nad-
proża mają długość 140, 160, 200 oraz 
230  cm, więc mogą przekryć otwory 
o  szerokości nawet 1,8  m. Dzięki nie-

wielkiej masie mogą być montowane 
ręcznie, bez konieczności stosowania 
ciężkiego sprzętu. Nadproża SOLBET 
mają taką samą wysokość jak pozostałe 
elementy murowe, co również znacznie 
usprawnia przebieg prac.
� Kształtki U  służą z  kolei jako sza-
lunek tracony przy wykonywaniu żel-
betowych belek zbrojonych, nadproży, 
opuszczonych wieńców lub słupów żel-
betowych. Sprawdzają się bardzo do-
brze m.in. w  przypadku konieczności 
wykonania nadproży.
� Płytki typu Z  SOLBeT to elemen-
ty z betonu komórkowego o klasie 600 
przeznaczone m.in. do obudowy wień-
ca z  praktycznym zamkiem ułatwiają-
cym łączenie poszczególnych elemen-
tów. Zastosowanie płytek SOLBET do 
wykonania obudowy wieńca w ścianie 
jednowarstwowej, pozwala uzyskać 
jednolitą powierzchnię zewnętrzną 
ściany, co znacznie ułatwia tynkowanie 
murów.
Zastosowanie elementów systemowych 
SOLBET W pozwala nie tylko uzyskać 
ciepłe i bardziej energooszczędne ścia-
ny, ale również uniknąć wielu kosz-
townych błędów wykonawczych po-
pełnianych często przy wykonywaniu 
ważnych detali konstrukcyjnych. 

komPlekSowa budowa w SyStemie Solbet

atutem systemu Solbet Perfekt są idealnie dopasowane do siebie produkty: materiały muro-
we, produkty chemii budowlanej oraz niezbędne do budowy przybory i narzędzia. korzysta-
jąc z nich zyskamy gwarancję trwałych i konstrukcji.

odPorność budynków na Szkodliwe 
warunki atmoSferyczne
W trakcie budowy i na początku użytkowa-
nia jest wiele sytuacji, które mogą budzić 
obawy inwestorów. Otwarta budowa, narażo-
na na niekorzystne czynniki atmosferyczne, 
a  w  trakcie użytkowania niebezpieczeństwo 
kataklizmów, takich jak powodzie. 
Według badań, beton komórkowy nie traci 
swoich parametrów nawet po zamoczeniu. 
Budynki wybudowane z  betonu komórko-
wego, które zostały zalane podczas powodzi 
szybko wyschły i ich stan techniczny był taki, 
jak przed powodzią. Jest to cecha szczególnie 
istotna w  przypadku domów wznoszonych 
na terenach narażonych na występowanie 
powodzi czy lokalnych podtopień. 
Beton komórkowy jest również odporny na 
działanie mrozu. Jego struktura składająca się 
z  porów wypełnionych powietrzem sprawia, 
że woda nie wypełnia w  całości przestrzeni 
między strukturą szkieletu i w efekcie nie po-
woduje rozsadzania materiału podczas krysta-
lizacji. Potwierdzają to badania cyklicznego 
zamrażania i rozmrażania bloczków. 
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StoSowanie betonu komórko- 
wego w miejScach wyStęPowania 
wilgoci 
W domu jest wiele pomieszczeń narażo-
nych na działanie wilgoci. Należą do nich 
łazienki, pralnie, także piwnice. Porowata 
struktura betonu komórkowego sprzyja 
odprowadzaniu wilgoci z pomieszczenia, 
ponieważ umożliwia szybkie oddawanie 
wilgoci z materiału. Wiele lat i doświad-
czenia w  użytkowaniu potwierdziły ten 
fakt, dlatego dopuszczono stosowanie 
tego materiału w środowisku uważanym 
za wilgotne i mokre.
Według obowiązujących przepisów be-
ton komórkowy może być stosowany 
w  środowisku mokrym, oznaczonym 
jako klasa ekspozycji MX3 (środowisko 
mokre z występującym mrozem i  środ-
kami odladzającymi) oraz MX3.2 (okre-
ślane jako środowisko silnie mokre).  
Na przykład mur piwniczny zabezpie-
czony w  należyty sposób przed prze- 
nikaniem wody można uważać za znaj-
dujący się w  środowisku klasy MX2  
(środowisko niższej kategorii pod 
względem obciążenia wilgocią niż MX3  
oraz MX3.2). Jest to zgodne z  normą  
PN-B 03002 (Konstrukcje murowe. Pro-
jektowanie i  obliczanie) oraz Euroko-
dem 6:PN-EN 1996-2 (Projektowanie 
konstrukcji murowych. Część 2 Wy-
magania projektowe, dobór materiałów 
i wykonanie murów).

zdrowy Skład Produktów  
z betonu komórkowego
Pojęcie zdrowego domu wiąże się m.in. 
z  technologią budowy, a  także użytymi 
do jego postawienia materiałami. Mate-
riały używane do wykończenia mieszkań 
i domów, aby były nieszkodliwe dla osób 
pracujących na budowie oraz tych, które 
zamieszkają w budynku, powinny dawać 
gwarancję bezpieczeństwa użytkowania. 
Beton komórkowy na etapie produkcji, 
budowy, użytkowania oraz utylizacji jest 
materiałem przyjaznym środowisku oraz 
zdrowym dla użytkowników wzniesio-
nych z  niego budynków. Autoklawizo-
wany beton komórkowy powstaje z  na-
turalnych surowców: wapienia, piasku 
i  wody. Do spulchnienia materiału, na 
etapie produkcji i wytworzenia porowa-
tej struktury dodawany jest proszek lub 
pasta aluminiowa, która w wyniku reak-
cji wytwarza wodór, uchodzący z  masy 
w trakcie tego procesu. Taki skład surow-
cowy powoduje, że jest to materiał natu-

ralny oraz w 100% ekologiczny i przyja-
zny w stosowaniu. W czasie eksploatacji 
budynków beton komórkowy nie wy-
twarza żadnych związków w postaci ga-
zów i innych odpadów niebezpiecznych. 
Nawet podczas działania ekstremalnych 
temperatur, które panują w trakcie poża-
ru nie wydziela gazów i substancji szkod-
liwych. 
Dzięki porowatej strukturze beton ko-
mórkowy jest w  stanie przyjąć nadmiar 
wilgoci z  pomieszczenia oraz oddać 
ją, gdy powietrze staje się zbyt suche. 
Wybudowane z  betonu komórkowego 
ściany jednowarstwowe oraz warstwo-
we ocieplone wełną mineralną nie będą 
stanowić bariery dla przenikającej na ze-
wnątrz pary wodnej. Sprawna regulacja 
wilgotności i  utrzymanie odpowiedniej 
temperatury we wnętrzu budynku wpły-
wają na korzystny mikroklimat.
Beton komórkowy wykazuje również 
całkowitą odporność na bakterie, pleś-

nie i  grzyby. Dzieje się tak, ponieważ 
skład chemiczny i odczyn zasadowy nie 
sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów. 
Niekiedy użytkownicy pytają, dlaczego 
bloczki tak specyficznie pachną i co jest 
tego przyczyną. Zapach świeżego beto-
nu komórkowego jest charakterystycz-
nym zapachem wapienia, który z czasem 
szybko ustępuje. Tak samo pachną za-
prawy i tynki mineralne przy ich wyko-
nywaniu. 
Zdrowie to również możliwość recyklin-
gu. Beton komórkowy jest materiałem 
w  100% poddającym się pełnemu recy-
klingowi. Po ewentualnej rozbiórce bu-
dynku można go poddać przetworzeniu 
i użyciu do produkcji elementów muro-
wych z betonu komórkowego.

Fot. Wojciech mielczarek oraz Solbet

www.solbet.pl

niSka radioaktywność 
Pomimo wielkiej popularności i stosowania od kilkudziesięciu lat, dla wielu użyt-
kowników beton komórkowym jest materiałem nieznanym.
Autoklawizowany beton komórkowy powstaje z naturalnych surowców: wapie-
nia, piasku i wody. 
W efekcie tego uzyskujemy materiał wykonany z surowców, które nas otaczają. 
To dowód na to, że materiał jest zdrowy i bezpieczny, dotyczy to również promie-
niotwórczości. Beton komórkowy jest materiałem o najniższej radioaktywności 
spośród materiałów budowlanych. Spełniają one wymagania w zakresie dopusz-
czalności stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Dzięki małej 
masie bloczków z  betonu komórkowego, promieniotwórczość wybudowanych 
z nich ścian jest niższa niż ścian wybudowanych z większości materiałów. Nie ma 
sobie równych pod względem niskiego poziomu radiacji. 
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dokładnie o Sto tySięcy mniej
Gdy Polska przystępowała do Unii europejskiej – maj 
2004  r. – przeciętne zatrudnienie w budownictwie**, liczone 
w podmiotach gospodarki narodowej o  liczbie pracujących 
10 i  więcej osób wynosiło 318 tysięcy, w  kolejnych latach  
systematycznie rosło, aż do 486 tysięcy w 2012 r., by w ciągu 
trzech lat spaść do 386 tysięcy.

Zatrudnienie, o którym mowa, obejmuje zarówno pracowników 
wykonujących zawody budowlane, jak i wszystkie inne w przed-
siębiorstwach sektora budowlanego, czyli także księgowych, 
pracowników działów marketingu, kadr, administracji itd.  
A  co wiemy o  zatrudnieniu w  najważniejszych zawodach bu-
dowlanych***. 
Przyglądając się bliżej 11 grupom zwrócimy uwagę, że aż w 9 
notowano pomiędzy październikiem roku 2012 i  2014 spad-

kto będzie w Polsce
budował domy?
Odpowiadając na tytułowe pytanie trudno o optymizm. Od grudnia 2013 r. kolejne  
miesiące przynoszą wzrost bariery niedoboru wykwalifikowanych pracowników*. Dłużej, 
bo od 6  lat najbardziej dokuczliwą dla przedsiębiorców budowlanych barierą działalności  
są koszty zatrudnienia. Budowlańców, którzy wyjechali do pracy za granicą, tam gdzie 
zarobki są wyższe, trzeba liczyć w setkach tysięcy. Do szkół budowlanych trafia coraz  
mniej młodzieży – główną przyczyną niż demograficzny.

ki, przy czym w przypadku dekarzy i blacharzy oraz malarzy 
o  więcej niż 40%. Natomiast jedynie w  2 zawodach nastąpił 
wzrost – monterzy instalacji budowlanych o ponad 13% i kie-
rownicy budowy o ponad 1,5%.

––––––––––
* Dynamika do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
** Dane o  przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w nie-
pełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
*** Dane na temat zatrudnienia oraz struktury wynagrodzeń wg zawo-
dów GUS publikuje co 2 lata, w ostatnim opracowaniu zaprezentowano 
dane za październik 2014 r.

Tabela 1. Zatrudnieni w zawodach budowlanych

Zawód X 2012 X 2014
Inżynierowie budownictwa 25 862 24 597
Kierownicy budowy 21 503 21 845
Technicy budownictwa 8 508 6 072
Dekarze i blacharze budowlani 6 068 3 218
Cieśle i stolarze budowlani 20 642 16 265
Betoniarze i zbrojarze 15 557 11 880
Hydraulicy 6 354 5 287
Monterzy instalacji budowlanych 27 250 30 825
Murarze 25 314 15 565
Malarze 8 355 4 942
Robotnicy budowlani 54 109 37 500
Razem: 172157 131554

W jAKICH ZAWODACH MAMy DEfICyT BUDOWLAńCóW, 
W jAKICH NADWyżKę I GDZIE (W KTóRyCH POWIATACH)
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Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie 
w budownictwie (w tys.) 

idąc za Przykładem Skandynawów
Kompleksowe badania sytuacji w niemal 180 zawodach, w tym 
w 18 zawodach budowlanych, podjął Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, publikując na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej prognozę dla wszystkich 380 powiatów 
w Polsce.
Metodologię takiego badania opracowano w Szwecji, zaadap-
towano ją potem w  Finlandii. W  skrócie – stanowi ona ele-
ment szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. 
W  2009 r. po raz pierwszy Barometr Zawodów zrealizowano 
w Małopolsce.
Dostępna w  internecie prognoza: www.barometrzawodow.pl 
sporządzona została w oparciu o badania jakościowe, przepro-
wadzone w każdym powiecie przez zespoły ekspertów (łącznie 
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w skali kraju pracowało nad tym niemal 2 tysiące osób) złożo-
ne z  pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych 
agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych 
w sytuacji na lokalnym rynku pracy. W toku dyskusji udziela-
no odpowiedzi na następujące pytania:

� Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym 
zawodzie w  nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, 
maleć czy pozostanie bez zmian?

� Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą 
roboczą a  zapotrzebowaniem na pracowników w  danym 
zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich 
nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?
Podczas oceny eksperci posiłkowali się danymi na temat liczby 
ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w  konkretnym 
zawodzie. Uwzględniano również sytuacje, gdy w danej profesji 
większość ofert stanowić będą oferty staży.
Brano także pod uwagę to, że  gromadzone dane statystyczne 
nie oddają w pełni sytuacji na rynku pracy. Nie dają bowiem 
odpowiedzi na pytania o to: czy osoba deklarująca umiejętności 
w konkretnym zawodzie jest w stanie wykonywać pracę na ocze-
kiwanym poziomie, czy warunki oferowane przez lokalnych 
pracodawców są dla pracowników wystarczająco atrakcyjne 
lub czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić i jakie są 
możliwe powody, dla których nie może tego zrobić (np. prob-
lem rzeczywistych kwalifikacji, odpowiedniego doświadczenia 
zawodowego, zbyt wysokich oczekiwań płacowych, itp.).
Ważne wnioski dla rynku budowlanego płyną z podsumowania 
Barometru Zawodów. Do przyczyn deficytu w wielu zawodach 
zaliczono marginalizację po 1999 r. kształcenia na poziomie  
zasadniczym zawodowym, podając jako pierwszy przykład 
takie zawody jak dekarze i blacharze budowlani, cieśle i sto-
larze budowlani. W tych zawodach deficyt spotęgowało prze-
chodzenie doświadczonych fachowców na emeryturę.
Branża budowlana została też „wyróżniona” przy omawianiu 
trudnych warunków pracy, jako przyczyny „wypychania” poza 

Tabela 2. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w  zawo-
dach budowlanych – liczba powiatów, w których w 2016 r. wystąpi 
deficyt, nadwyżka bądź zrównoważenie popytu i podaży.

Zawód
Liczba powiatów

Nadmiar Stały 
poziom

Brak  
danych Deficyt

Inżynierowie 
budownictwa 20 190 18 152

Kierownicy budowy 3 164 31 182
Technicy budownictwa 195 136 3 46
Dekarze i blacharze 
budowlani 5 164 5 206

Cieśle i stolarze 
budowlani 22 149 4 205

Betoniarze i zbrojarze 33 200 6 141
Hydraulicy 25 202 2 151
Monterzy instalacji 
budowlanych 17 197 6 160

Murarze 77 127   176
Malarze 83 251 3 43
Robotnicy budowlani 40 244   96

zawód. Przypomniano, że w  większości zawodów (robotnik 
budowlany, cieśla, dekarz) praca ma charakter fizyczny, a więc 
pracownicy muszą dys ponować dobrą kondycją (siłą i wytrzy-
małością). Osoby, które mają problemy ze zdrowiem, nie są 
w stanie wykonywać powierzonych obowiązków.
Przypomniano też o  emigracji zarobkowej, jako czynniku 
wzmagającym deficyt w zawodach budowlanych.
Natomiast przykładem zawodu, w  którym występuje nad-
wyżka zainteresowanych pracą jest technik budownictwa. 
Pracodawcy twierdzą, że tech nikom budownictwa brakuje 
umiejętności praktycznych, często nie potrafią czytać rysunku 
technicznego, co uniemożliwia im wykonywanie bardziej od-
powiedzialnej pracy, niż ta dedykowana dla osób po zasadni-
czych szkołach zawodowych.

zawody mniej i bardziej deficytowe
Wielkim walorem Barometru Zawodów jest „zejście” do powia-
tów. Rynek pracy składa się z rynków lokalnych, m.in. powia-
towych. Sytuacja w skali kraju czy nawet województwa może 
istotnie odbiegać od sytuacji w konkretnych powiatach. 
W pierwszej kolejności oceńmy jednak sytuację w poszczegól-
nych zawodach budowlanych, ale oczywiście przez pryzmat 
powiatów.
Najtrudniej będzie pozyskać do pracy dekarzy i  blacharzy 
(deficyt w 206 powiatach) oraz cieśli i stolarzy (deficyt w 205 
powiatach). Przy czym w przypadku dekarzy i blacharzy w 6 
powiatach ma miejsce duży deficyt, a w przypadku cieśli i stola-
rzy nawet w 11 powiatach. Odwrotną sytuację mamy z nadmia-

ProGnoza na 2016 r. PolSka
relacja między siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników
– dekarze i blacharze budowlani
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rem poszukujących pracy – cieśle i stolarze będą jej szukać w 22 
powiatach, a dekarze i blacharze w 5.
Kogo poza dekarzami i blacharzami oraz cieślami i stolarzami 
będą szukali w 2016  r. pracodawcy? Aż w 182 powiatach kie-
rowników budowy, w 176 murarzy, w 160 monterów instalacji 
budowlanych, w 152 inżynierów budownictwa, w 151 hydrauli-
ków oraz w 141 betoniarzy i zbrojarzy.
Najtrudniejszą sytuację będą mieli na rynku pracy technicy 
budownictwa – aż w 195 powiatach pojawiają się w nadmia-
rze, a jedynie w 46 powiatach występuje deficyt w tym za-
wodzie. W zdecydowanej większości powiatów nie będzie też 
problemów ze znalezieniem do pracy malarzy (jedynie w 43 
powiatach deficyt w tym zawodzie).

zróżnicowana Sytuacja w Powiatach
Barometr Zawodów pozwala też oceniać sytuację w powia-
tach.
Okazuje się (wykres 2.), że w 56 nie powinno brakować bu-
dowlańców w żadnej specjalności zawodowej. Niestety, aż 96 
powiatów pojawia się na wykresie w przedziale deficytu dla 
7–11 zawodów. W  takich powiatach jak miasto Lublin, kar-
tuski, kwidzyński, miasto Gdańsk, miasto Gdynia, będziński, 
jarociński, ostrzeszowski, pilski, szczecinecki będzie brakowało 
pracowników aż w 10 zawodach budowlanych. A w powiatach 
tczewskim, konińskim i miasta Konin deficytowe są wszystkie 
zawody budowlane. W  trudnej sytuacji są pracodawcy w  po-
wiatach inowrocławskim (deficyt w  7 zawodach, w  tym duży 
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Wykres 2. Powiaty  – liczba zawodów 
de	cytowych (prognoza na 2016 r.)

deficyt murarzy, cieśli 
i dekarzy), krotoszyńskim 
(deficyt w  9 zawodach, 
w  tym duży cieśli, robot-
ników budowlanych i  hy-
draulików), szczecineckim 
(deficyt w  10 zawodach, 
w tym duży murarzy, cie-
śli oraz betoniarzy i zbro-
jarzy) i  miasta Szczecin 
(deficyt w  8 zawodach, 
w  tym duży dekarzy, ro-
botników budowlanych 
i  monterów instalacji bu-
dowlanych). Najtrudniej 
jednak będzie znaleźć 
pracowników w  powiecie miasta Wrocław i  we wrocławskim 
(w jednym i drugim deficyt w 9 zawodach, w tym duży cieśli, 
kierowników budowy, inżynierów budownictwa i  monterów 
instalacji budowlanych). 
Nie zamieścimy 11 map Polski, każda z 380 powiatami, każda 
dla innego zawodu budowlanego. Głos PSB nie ma na to miej-
sca. Ale dla zachęty – żeby Państwo łatwiej znaleźli czas na wpi-
sanie w  komputerze www.barometrzawodow.pl pokazujemy 
jedną z najciekawszych – mapę oddającą sytuację w zawodzie 
dekarza i blacharza budowlanego.

mirosław Ziach

Firma EREM organizując pierwszą tego 
tupu imprezę w Przemyślu postawiała 
sobie za cel stworzenie okazji dla produ-
centów, firm handlowych i usługowych, 
związanych z szeroko pojętą branżą bu-
dowlaną, do prezentacji oferty klientom 
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Targi erem eXPo
I Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz EREM EXPO, 
odbyły się w dniach 18–20 marca 2016 r., w Hali Sportowej  
w Przemyślu, ich organizatorem była firma Centrum Budowni-
ctwa i Ogrodnictwa EREM, będąca udziałowcem Grupy PSB.

nie tylko z miasta i regionu, ale również 
z Ukrainy. Osobom planującym i budu-
jącym własny dom, przebudowę bądź 
remont domu, mieszkania oferując bo-
gaty program edukacyjny poświęcony 
najważniejszym etapom realizacji inwe-
stycji. Program debat i wykładów uzu-
pełniło rozbudowane centrum porad, 
w  którym goście mogli liczyć na indy-
widualne, bezpłatne konsultacje oraz 
uczestniczyć w pokazach, prezentacjach 
oraz konkursach z  atrakcyjnymi nagro-
dami. Ustalone rabaty i promocje będzie 
można wykorzystać jeszcze w wyznaczo-
nym terminie po targach.
Patronat honorowy nad I Targami  
Budownictwa i  Wyposażenia Wnętrz 
objął Prezydent Miasta Przemyśla.

Trafnie podsumował ideę targów dyrek-
tor firmy EREM – Grzegorz Musz, który 
jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia:
„Chcieliśmy, aby prezentowana na targach 
oferta była jak najbardziej przekrojowa, 
dlatego zaprosiliśmy około pięćdziesięciu 
wystawców branż od budownictwa, po 
aranżację i wyposażenie wnętrz, pracow-
nie projektowania i  urządzania wnętrz 
oraz ogrodów, deweloperów oraz insty-
tucje finansowe. Nie zabrakło również 
instytucji wspierających rozwój budow-
nictwa. Podczas targów zaprezentowane 
były doskonałe jakościowo i  funkcjonal-
nie materiały, odpowiednio dopasowane 
do potrzeb systemu, technologie, które 
sprawiają, że życie staje się bardziej kom-
fortowe, ale również dbające o  ekologię 
i ostatecznie, o portfel inwestora.”
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Podczas 14 Targów Grupy PSB, w  ciągu dwóch dni 
(2–3.03.2016) w  Kielcach zawarto 13 tys. kontraktów 
o  łącznej wartości 310 mln zł. To rekordowe wyniki – 

są wyższe 17% w stosunku do rezultatów ubiegłego roku. Jest 
to bardzo dobry prognostyk obecnej koniunktury, zwłaszcza 
w segmencie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
W 14 Targach na 21 tys. mkw. powierzchni hali uczestniczyło 
rekordowa liczba osób – 4350 uczestników. W  tej edycji 321 
wystawców – producentów materiałów budowlanych przygo-
towała specjalne oferty handlowe, które zawierało 389 partne-
rów – kupców Grupy PSB (składów budowlanych, placówek 
PSB-Profi oraz sklepów PSB-Mrówka). 

„barometr budowlanej wioSny”
Dostawcy i partnerzy PSB są zgodni – marcowe targi w Kiel-
cach są swego rodzaju „Barometrem Budowlanej Wiosny”. Za-
warte kontrakty i  zapisane w  nich warunki pozwalają z  dużą 
dozą sprawdzalności prognozować sytuację na rynku materia-
łów budowlanych w II kwartale, a nawet w całym nadchodzą-
cym sezonie budowlanym. 
Po raz kolejny zima sprawiła inwestorom i budowlańcom miły 
prezent. Przychody Centrali, ze sprzedaży materiałów budow-
lanych, do sieci PSB, po dwóch miesiącach 2016 roku są wyższe 
o ponad 10% od analogicznego okresu roku poprzedniego.

rekordowe kontrakty
Wśród producentów-dostawców PSB rekordzistą okazała się 
Termo Organika, zawierając kontrakty za ponad 12 mln zł. 
Pułap 10 mln przekroczyły także firmy: Swiss Krono (Krono-
pol) i Ursa. Kolejne 9 firm zebrało zamówienia po minimum  
5 mln zł, są to: Selena, Baumit, Knauf, Kreisel, Rockwool, H+H, 
Śnieżka, Koelner i Isover. 
Spośród kupców PSB 6 firm złożyło zamówienia na Targach po-
wyżej 5 mln zł. Liderem jest firma Sufigs z Tarnowa. Dalej w ko-
lejności był Magazyn Centralny PSB – Wełecz, Fago – Dzier-
żoniów, Modom – Szaflary, PSB-Warszawa i  Attic – Kraków. 
Zamówienia warte od 2 do 5  mln zł złożyło 16 innych kupców. 
A zamówienia od 1 do 2 mln zakontraktowało aż 66 firm. 

rekordoWe Wyniki  
14 TarGóW GruPy PSb

ekspozycja 
firmy atlas

ekspozycja 
firmy kreisel

ekspozycja  
firmy rockwool

14 Targi Grupy PSb
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Partnerzy 14 targów PSb
Jak co roku, Targi Grupy odbywają się dzięki wspaniałym 
sponsorom. Partnerami Generalnymi były firmy: Altas,  
Kreisel i  Rockwool, a  Partnerami Wspierającymi: Baumit,  
XL Tape, Cement Ożarów, Hormann, Isover, Swiss Krono,  
Polbruk, Trzuskawica, Ursa.

media na targach
Podczas Targów odbyła się konferencja prasowa z  udziałem 
przedstawicieli mediów branżowych i  regionalnych, podczas 
której Zarząd Grupy PSB dokonał podsumowania roku 2015, 
przedstawił sytuację na rynku mieszkaniowym oraz prognozy 
na sezon 2016 dla handlu materiałami budowlanymi. 
Były z  nami takie redakcje jak: Builder, chemiabudowlana.pl, 
Dekarz&Cieśla, Echo Dnia, Gazeta Narzędziowa, Izolacje,  
Materiały Budowlane, Murator, Przewodnik Budowlany, Radio 
Kielce, telewizja buduje.tv.

Prelekcje
Na Targach nie zabrakło ciekawych prelekcji. Rewelacyjny 
wykład wygłosił Krzysztof Domarecki – właściciel firmy Sele-
na SA – nt. „Europa 1975–2025. Wnioski dla polskiego rynku  
materiałów budowlanych”. „Możliwości pozyskania funduszy 
unijnych” zaprezentowała firma Nowy Projekt.

charytatywna licytacja 
Na stoisku firmy XL TAPE, producenta taśm i akcesoriów ma-
larskich marki Blue Dolphin, odbyła się licytacja dwóch palet  
z taśmami i akcesoriami malarskimi. Po zaciętej rywalizacji, 
oby dwie palety na łączną kwotę 13 tys. zł wylicytował sklep 
PSB-Mrówka w Tczewie.
Dochód z licytacji charytatywnej, jak i upominki dla dzieci 
przekazane zostaną dla dwóch domów dziecka – w Winiarach  
i Pacanowie, które otrzymają po 6,5 tys. zł. 
Była to już druga targowa licytacja Grupy PSB i firmy  
XL TAPE. W zeszłym roku, domy dziecka w Winiarach i Paca-
nowie otrzymały po 5 tys. zł.

Termo organika – i miej-
sce pod względem wartości 
zawartych kontraktów

koncert zespołu 
„zakopower”

uroczyste otwarcie 14 Targów Grupy PSb

największy bankiet branży  
budowlanej w Polsce

WYDARZeNIA PARTNeRÓW PSB

Zarząd Grupy PSB serdecznie dziękuje wszystkim uczestni-
kom 14 Targów.

marzena mysior-Syczuk
Fot. Malwina Wołoszyn – Grupa PSB

Agencja Litwin Junior AD

licytację wygrał 
sklep mrówka  
w Tczewie 

bankiet branży budowlanej
Wieczorem (2 marca), po pierwszym dniu targów  odbył się 
Bankiet z udziałem ponad 3,4 tysiąca osób, na największej hali 
targowej – Targów Kielce. Wieczór umilił m.in. zespół „Zako-
power”.

Wykład krzysztofa  
domareckiego z Seleny

GŁOS PSB nr 2/201642
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targi

kronika

Targi w  Wyszkowie odbyły się 13–14 marca 2016 r. na hali 
sportowej WOSiR. Wśród licznego grona wystawców swoją 
ofertę prezentowała firma PPHU Daniel Sępkowski, która 
wystawiła się z  rekordową ilością handlowców i  szerokim  
wachlarzem usług. Firma chciała stworzyć pełną ofertę  
dt. wybudowania każdego domu jak i obsłużenia każdej 
inwestycji. Sępkowski posiada składy budowlane oraz mar-
kety PSB-mrówka w Rząśniku i Długosiodłach.

Na wyszkowskich Targach wystawiała się również firma  
Interior Centrum, prowadząca market mrówka w Wyszko-

wie. W  prezentowaniu ofert Mrówki pomagali przedstawi-
ciele dostawców: Dedra, Akzo Nobel i  Gardinia. Wspólnie 
udzielali zwiedzającym informacji dotyczących asortymentu 
sklepu i firm wystawiających się.

Poza bogatą ofertą firm z branż: budowlanej, deweloperskiej, 
wyposażenia wnętrz oraz finansowej na odwiedzających cze-
kało wiele atrakcji. W  targach w  Wyszkowie uczestniczyła 
m.in. Martyna Kupczyk – projektantka wnętrz z  programu 
„Nasz nowy dom”, która udzielała fachowych porad.

Nominacja do nagrody  
„świętokrzyska Victoria”

Grupa PSB S.A,. otrzymała nominację do nagrody 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świę-
tokrzyska Victoria: w kategorii „Przedsiębiorczość”.

9 lutego 2016 r. w Kiel-
cach odbyła się uroczy-
sta Gala, podczas której 
Adam Jarubas – marsza-
łek województwa oraz 
Arkadiusz Bąk – prze-
wodniczący sejmiku 
województwa, wręczyli 
nagrody w kategoriach: 
przedsiębiorczość, sa-
morządność i osobo-
wość. Z nominowanej 
piętnastki wyłoniono 
laureatów nagrody 
w  poszczególnych 
kategoriach.  

Grupa attic  
– wyróżniona tytułem  

„dobry pracodawca 2015”

Grupa Attic z Krakowa otrzymała wy-
różnienie „Dobry Pracodawca 2015. 
Wręczenie dla Dobrych Pracodawców 
2015 odbyło się podczas uroczystego 
finału Akcji w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie. W imie-
niu Grupy Attic wyróżnienie odebrała 
Urszula Kalisz, koordynator ds. per-
sonalnych.
II edycja akcji „Dobry Pracodawca” 
to wydarzenie, które ma na celu wy-
różnić najlepszych małopolskich pra-
codawców, którzy wspierają rozwój 
Małopolski m.in. poprzez otwartą 
politykę zatrudnienia, przestrzega-
nie prawa pracy i innych zasad formalnych działalności, 
inwestycje w kapitał ludzki swoich kadr, wsparcie rodzi-
ców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.  
Jak również ma na celu promować najwyższe standardy  
w biznesie. Kapituła akcji wybrała w tym roku 48 Laureatów 
(wg danych GUS, w województwie małopolskim jest ponad 
350 tysięcy firm). 

i targi Budowlane i wyposażenia 
wnętrz wyszków 2016
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inwestycje

Dotychczasowy program „Buduj rozważnie z PSB” 
zmienił nazwę na „Dom Nowoczesny”. Nowa nazwa 
jest znacznie bardziej adekwatna do tego co Grupa PSB 
oferuje inwestorom budującym domy indywidualne. 
W ramach „Domu Nowoczesnego” Grupa PSB wy-
dała dwa poradniki dla inwestorów budujących i 
remontujących dom. „Poradnik Inwestora Budow-
lanego” jest wydawnictwem przygotowującym inwe-
stora do stania się sprawnym menadżerem własnej 
budowy. Na kilkudziesięciu stronach przedstawia-
my chronologię zdań, jakie musi wykonać inwestor. 
Zwracamy też uwagę na aspekty finansowe oraz 
współpracę z firmami wykonawczymi i pracowni-
kami składów budowlanych. Drugi „Poradnik Bu-
downictwa energooszczędnego” zawiera aspekty 
związane z budownictwem domu energooszczędnego. 
Zwracamy w nim uwagę na komfort i realne korzyści  
z podejścia ekologicznego oraz na najważniejsze aspek-
ty związane z przyszłym użytkowaniem domu. 

Program „Dom Nowoczesny”

Wśród 4300 firm z całej Polski, PSB-Mrówka Marbud zajęła pierwsze miejsce w powiecie goleniowskim. 23 lutego 2016 r. 
już po raz 16 w Hotelu Radisson, odbyła się prestiżowa gala Gazel Biznesu, gdzie wręczono nagrody najbardziej dynamicz-
nym firmom z regionu.

Mrówka Marbud Gazelą Biznesu

Dodatkowo została stworzona strona Internetowa www.domnowo-
czesny.com. Inwestorzy znajdą tam informacje zawarta w poradnikach  
rozszerzone o materiały dostawców Grupy oraz aktualności i porady  
dedykowane dla tego zakresu tematycznego. 

5 marca 2016 r. otwarto 
sklep Mrówka w 74-tys. 
Pile w  województwie 
wielkopolskim. 
Sklep Mrówka jest trze-
cim marketem siecio-

wym w Pile, toteż bardzo ważne okazały się działania marketingowe 
prowadzone przed otwarciem: reklama w TV, radiu, prasie, billboar-
dy w mieście, oznakowanie dojazdu, kolportaż 25 tys. gazetek, firmo-
wa Mróweczka spacerująca po mieście. 
Dla licznie przybyłych klientów przygotowano szereg atrakcyjnych 
nagród: 48-calowy telewizor jako nagroda główna oraz elektronarzę-
dzia, rower, meble ogrodowe.
Market dysponuje powierzchnią handlową – 2400 mkw., ogrodem 
zewnętrzny – 1600  mkw., z czego 400 mkw. jest zadaszona. Dla dzie-
ci został przygotowany specjalny kącik z  klockami lego. Klientów 
obsługuje 43-osobowa załoga, która już na otwarciu zdała egzamin 
z przygotowania do obsługi klientów, doradztwa i działania w stre-
sowych sytuacjach.
Właścicielem Mrówki w Pile jest pan Jerzy Cerba. 

Mrówka w pile

Dorota i  Eugeniusz Stempień, otworzyli market 
Mrówka w  Brzezinach (woj. łódzkie). Jest to ich 
trzecia inwestycja. Właściciele prowadzą już sklep 
Mini-Mrówka w Kraszewicach i Błaszkach.

Mrówka w Brzezinach

Obiekt w  Brzezinach ma 1000 mkw. powierzch-
ni sprzedaży oraz w  najbliższym czasie zostanie  
otwarty ogród o powierzchni 600 mkw. W punk-
cie oprócz detalu będzie również oferowana ciężka 
budowlanka. W sklepie pracuje 18 osób.
Przed otwarciem 5000 gazetek trafiło do miesz-
kańców gminy Brzeziny oraz ościennych miej-
scowości. Dodatkowo po okolicach krążyło auto 
z lawetą, na której był billboard informujący o ot-
warciu Mrówki. W dniu otwarcia, 5 marca 2016   r., 
klienci otrzymywali drobne upominki, a najwięk-
sze zakupy zostały nagrodzone telewizorem i  ro-
werem.
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szkolenia I SNIADANIA

5 marca 2016 r. w 5-tys. Czempiniu została otwarta Mini-
-Mrówka. Inwestorem jest firma Mag-Mir z Kościana. Do 
tej pory obiekt funkcjonował jako oddział rodzimej firmy, 
po decyzji o remodelingu uzyskano 280 mkw. powierzchni 
handlowej oraz 500 mkw. ogrodu. O obsługę klientów zadba 
10-osobowa załoga.

Firma Koszewscy, 20 lutego 2016 r., uruchomiła market 
Mrówka w  Augustowie o  powierzchni 2 tys. mkw. Właś-
ciciele prowadzą już sklep w Olecku. Nowy obiekt handlo-
wy ma w sumie powierzchnię 4 tys. mkw. i docelowo będą  
się w nim mieściły sklepy innych branż. Augustów leży na 
Podlasiu, liczy 31 tys. mieszkańców. 
Otwarcie Mrówki zostało poprzedzone kolportażem ga-
zetek promocyjnych oraz reklamą w  radiu i  na billboar-
dach. W dniu otwarcia na klientów czekały liczne atrakcje  
m.in. konkurs na najwyższy paragon z  cennymi nagroda-
mi, promocje i doradztwo przedstawicieli dostawców oraz  
malowanie buziek dzieciom.
Do dyspozycji klientów pozostaje 23-osobowa załoga. 
Wiosną zostanie uruchomiony ogród zewnętrzny. 

Otwarcie Mrówki poprzedziła kampania reklamowa, 6,5 ty-
siąca gazetek trafiło do okolicznych mieszkańców. Zorgani-
zowany został również facebookowy konkurs z nagrodami. 
Licznie przybyli mieszkańcy dokonujący zakupów uczestni-
czyli w cogodzinnym losowaniu wielu nagród, gdzie główną 
nagrodą był 42 calowy telewizor.

Mrówka w Augustowie

Mini-Mrówka 
w czempinie  

wielkopolskim

Szkolenia dla wykonawców z cyklu „Szko-
ła Dobrego Budowania PSB” (SDB) part-
nerzy PSB organizują głównie w  okresie 
jesienno-zimowym. Prowadzone spot-
kania przez przedstawicieli producentów 
składają się przeważnie z  dwóch części: 
teoretycznej i  praktycznej, które posze-
rzają wiedzę uczestników o oferowanych 
produktach, ich właściwościach i  sposo-
bach ich prawidłowego stosowania.
Przykładami takich szkoleń są opisane 
poniżej spotkania u partnerów PSB.
– Rajman Słubice – 26 lutego firma 
Knauf przeprowadziła szkolenie dla wy-
konawców ociepleń i glazurników. 
– eltor Kielce – przeprowadził szkolenie 
5 lutego 2016 r. wspólnie z firmą: Arm-
strong, Farby Kabe, Sopro. W szkoleniu 
uczestniczyło ok. 30 osób: wykonawcy 
kieleckich firm, kierownicy budów oraz 
pracownicy firmy Eltor.
– Fago Dzierżoniów – 5 lutego, firma 
Master szkoliła 50 wykonawców z zakre-

su prawidłowego nakładania masy, za-
równo tradycyjnie szpachelką jak i przy 
pomocy agregatu.

– mrówka Quest Piekoszów – 5 lutego 
wspólnie z firmą Dedra i Selena szkoliła 
40 wykonawców z zakresu oferowanego 
asortymentu oraz wskazywali zalety ich 
stosowania.
– mrówka Tomaszów Lubelski – szko-
lenie dla przyszłych wykonawców - ucz-

Fago, dzierżoniów

niów Zespołu Szkół nr 3 im. M. Rataja 
w  Tomaszowie Lubelskim, prowadziła 
firma XL Tape.
– Stivex Zelów – 1 lutego odbyły się dwa 
szkolenia z  zakresu oferty rozdzielaczo-
wych systemów dystrybucji powietrza 
oraz Gruntowych Wymienników Ciepła 
firmy Ground-Therm.
– marbud Goleniów – 29 stycznia wy-
konawców szkoliła firma Atlas. Tematem 
szkolenia były masy samopoziomujące 
i wylewki podłogowe.

mrówka, Tomaszów lubelski

Szkolenia dla wykonawców
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W lutym został zakończony cykl szkoleń 
produktowych w Grupie PSB w sezonie 
2015/2016. 

kresu: chemii budowlanej, instalacji 
i technik grzewczych, narzędzi, farb, sto-
larki, podłóg, izolacji, ścian, elektryki, 
ogrodu, płytek, dekoracji czy też z obsłu-
gi reklamacji.

międzyrzecz
chojnice

Partnerzy handlowi Grupy PSB organizują wspólnie z dostawcami Grupy śniadania dla wykonawców budowlanych. Przy-
kładem jest spotkanie, które odbyło się 18 lutego 2016 r. w siedzibie firmy Budmat w Gliwicach. Przedstawiciele firmy 
Termo Organika i Elastolith przedstawili szeroką gamę nowoczesnych produktów o wszechstronnym zastosowaniu oraz 
kompleksową ofertę wyrobów. Uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
W Tarnowie firma Dachdek zorganizowała spotkanie z firmą Knauf, 4 lutego 20106 r. Tematem śniadania było przedsta-
wienie oferty Knaufa z naciskiem na produkty chemii budowlanej oraz omówienie tzw. dobrych i złych stron przy wyko-
nywaniu prac elewacyjnych.

Śniadania dla wykonawców

Szkolenie wykonawców w krośnie odrzańskim
W okresie od listopada 2015 r. do lutego 
2016 r. wspólnie z 59 dostawcami Grupy 
PSB udało się zorganizować 101 szkoleń 
dla handlowców – pracowników skle-
pów PSB-Mrówka, składów i  placówek  
PSB-Profi. W  szkoleniach udział wzięło 
1325 osób.
Szkolenia produktowe poszerzyły wie-
dzę uczestników o  technologiach i  wy-
robach oferowanych przez największych 
dostawców Grupy PSB. W  omawianym 
okresie odbyły się m.in. szkolenia z  za-

trops w oczach dziecka 
W Toruniu 6 marca 2016 r., w oddziale PSB-Profi firmy Trops 
było wyjątkowo gwarno. Firma gościła w tym dniu grupę sześ-
ciolatków z  Przedszkola Miejskiego nr 7 w  Toruniu. Dzieci 
przez cały rok szkolny poznają zawody i miejsca pracy. Trops 
zaproponował dzieciom pokazanie jak wygląda dzień pracy 

imprezy

w składzie budowlanym w postaci Boba Budowniczego, który 
w takim właśnie miejscu zaopatrywał się w materiały budow-
lane.
Dzieci chętnie włączyły się do rozmowy o „budowaniu”. Pierw-
sze wielkie „wow” wywołał przyjazd tira i rozładunek styropia-
nu. W  sklepie wielkie emocje wzbudziła ilość farb, narzędzi 

i innych towarów. Każde z dzieci, trzymając teleskop w ręku, 
przekonało się, że nie korzystając z drabiny, jak tata, może bez 
problemu pomalować sufit. 
Ostatnią atrakcją było mieszanie farb Tikkurila, którymi 
później dzieciaki malowały swój wymarzony dom. Umaza-
ne buzie i  ręce (u  niektórych nawet ubrania) towarzyszące 
temu piski, świadczyły o udanej zabawie. Słodkości, napoje, 
a na koniec przygotowane upominki i baloniki dopełniły ich 
radość. Dowodzi to, że świat oczami dziecka wydaję się być 
o wiele ciekawszy i interesujący. Nawet z pozoru nudna hur-
townia budowlana okazuje się być fascynującym miejscem. 



     

Po raz drugi odbył się „Bal Karnawałowy Grupy PSB” dla naj-
lepszych klientów programu lojalnościowego „Buduj z  PSB”. 
Łącznie ponad 100 osób uczestniczyło w  zorganizowanym 
przez Grupę Balu, który odbył się, 6 lutego 2016 r., w  hotelu 
Słoneczny Zdrój Medical Spa&Wellnes w Busku-Zdroju. Wśród 
nich byli przedstawiciele 20 dostawców Grupy, 20 partnerów 
sieci PSB i  ich 20 klientów, którzy w 2015 roku dokonali naj-
większych zakupów produktów dostawcy – partnera programu 
„Buduj z PSB”. Na Balu goście świetnie bawili się przy muzyce 
zespołu Phoenix Band.
Przed Balem, w  hotelu Słoneczny Zdrój, Zarząd Grupy PSB 
podziękował dostawcom, partnerom i  klientom programu za 
dotychczasową współpracę, przedstawił podsumowanie roku 
2015, zarys prognozy rozwoju rynku na rok 2016 oraz plany  
dt. programu na bieżący rok.
Następnie odbyła się uroczystość wręczania statuetek 20 najlep-
szym klientom programu sprzedaży premiowej „Buduj z PSB”. 
Nagrody laureatowi wręczał przedstawiciel dostawcy – pro-
ducenta materiałów budowlanych, którego produkty kupował  
laureat oraz przedstawiciel partnera PSB (sprzedawca), u które-
go laureat dokonywał zakupów w 2015 roku.
W ramach programu klienci otrzymują kartę w placówce han-
dlowej PSB, na którą zbierają punkty i  wymieniają je na na-
grody dostępne w katalogu nagród. W programie uczestniczy 
2800  klientów. Wartość wydanych nagród dla klientów wyno-
si ok. 300 tys. zł., a średnia wartość nagrody to 380 zł. W ra-
mach programu, nagrodą za największe zakupy zrealizowane 
w placówkach PSB jest 20 podwójnych zaproszeń na „Bal Kar-
nawałowy Grupy PSB”. W 2016 r. zapraszamy do programu na 
„Najlepszego Klienta Grupy PSB”.

Marzena Mysior-Syczuk

zarząd Grupy PSb S.a – podsumowanie 
programu lojalnościowego za 2015 r.

laureaci programu „buduj z PSb”

„bal karnawałowy 
Grupy PSb” 

� Sebastian Brząkała (laureat) – ALPOL-GIPS (dostawca) – 
BUSTER, Mikołów (sprzedawca);

� Renata Nowak – AMF – PSB Warszawa;
� Grzegorz Pawlak – BAUMIT – KALBUD 2,  

Czarny Dunajec;
� Daniel Derkowski – BOSCH – BAT, Sierakowice;
� Jacek Płonka – FARBY KABE – BUSTER, Mikołów;
� Grzegorz Jasiński – ISOVER – TROPS, Toruń;
� marek Ludwiniak – IZOBUD – PSB Warszawa;
� Adam Sulka – KREISEL – CRAZBUD, Modlnica;
� Kazimierz Kostrzewa – ROCKWOOL – ARTOM,  

Tomaszów Maz.;
� Bartosz Gnatowski – SIKA – PSB Warszawa;
� Zbigniew Krok – SOUDAL – BUSTER, Mikołów;
� Tomasz Olszówka – QUICK-MIX – PAGAZ, Wałbrzych;
� Andrzej świętosławski – SOPRO – PSB Warszawa;
� Wojciech mocek – AKZO NOBEL – PSB Tomasz Gajewski, 

Strzelno;
� marek Chmura – FAKRO – SZCZESNY Materiały  

Budowlane, Połczyn Zdrój;
� edwin Onyszkiewicz – H+H – MINOX, Warszawa;
� mirosław Zygmuntowicz – ICOPAL – MINOX, Warszawa;
�	Jacek Olszewski – SELENA – GROT, Pisz; 
� marcin Klimek – TRZUSKAWICA – IMPULS, Limanowa;
�	marcin Piecuch – ROCKFON – IMPULS, Limanowa.

LAUReACI PROGRAmU LOJALNOśCIOWeGO 
„BUDUJ Z PSB”:

„bal karnawałowy grupy PSb” 
dla najlepszych klientów 
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KRZYŻÓWKA

Kandydat na budowlańca.
– To ile Panie majster będę 

zarabiał?
– Na początek 700 złotych, 

później więcej.
– To ja przyjdę później.

HASŁO:
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KRZYŻÓWKA BUDOWLANA
uzuPełnij krzyżówkę!

Litery z kolorowych pól na diagramie przeniesione do oznaczonych takimi samymi liczbami kratek pod krzyżówką 
utworzą rozwiązanie – HASŁO.

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wy-
łącznie osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami  
Organizatora oraz osoby wyrażające zgodę na zasto-
sowanie wszystkich postanowień zawartych w Regu-
laminie „Krzyżówki budowlanej”. 
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz 
z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania) należy przesłać do 13 maja 2016 r. na adres 
e-mail marzena.syczuk@grupapsb.com.pl Pierwsze 
cztery osoby, które nadeślą prawidłowe hasło otrzy-
mają nagrodę rzeczową w postaci plecaka (widocz-
nego na zdjęciu). O kolejności zgłoszeń decyduje czas 
wpływu wiadomości e-mail.

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 8/2016

POZIOMO
 1.  na głowie inspektora budowlanego
 4.  ucieka kominem
 5.  nieodzowna przy pracach ziemnych
 9.  przewód, który kopie
10.  facet od rur
11.  najważniejszy w farbie
12.  przewody w izolacji
14.  nie trzyma go wieża w Pizie
15.  masywny element konstrukcyjny
18.  potrzebne, gdy nie sięgamy z ziemi
22.  oznacza, że inwestor funduje poczęstunek
23.  chroni przed porażeniem napięciem
25.  dobry materiał na kostkę
26.  odprowadza wody gruntowe
27.  potocznie: koniec pracy

PIONOWO
 1.  pomiędzy ścianami, w budownictwie 

zwykle prosty
 2.  potocznie: zasilanie trójfazowe
 3.  zasilanie dla strażaka
 5.  wzorcowanie miernika
 6.  symbol pracy górnika
 7.  do nakładania gipsu
 8.  drewniany kołek do łączenia
13.  obrabiarka, w której obrotowy ruch  

narzędzia odbywa się w płaszczyźnie 
prostopadłej do posuwu

14.  deska z magicznym oczkiem
16.  nauka o historii i budowie skorupy  

ziemskiej
17.  stalowa litera T
19.  pionowy słup, dźwigający ciężar budynku
20.  ujemna elektroda
21.  spala gaz lub olej
24.  część drogi
25.  zmniejsza chłonność podłoża

POLSKA SATYRA BUDOWLANA

Nowy pracownik na budowie 
dostał zadanie pomalowania 
okien u kierownika w domu.
Po godzinie wraca.
– No co Heniu, okna poma-

lowane?
– Pomalowane. Czy mam  

też pomalować ramy?

Elektryk do pracownika.
– franek, potrzymaj przez chwilę 

te druty.
– już trzymam.
– Czujesz coś.
– Nie…
– W porządku. To znaczy, że pod  

wysokim napięciem są tamte druty.

Majster na budowie do pracownika:
– Heniu wszystko robisz powoli: 

powoli myślisz, powoli mówisz, 
powoli wykonujesz polecania, 
powoli się ruszasz. Czy jest coś  
co robisz szybko?

– Tak, szybko się męczę…

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr8/2016 – HASŁO – wraz  
z listą zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na 
stronie www.glospsb.com.pl w dniu 18 maja 2016 r. oraz na łamach 
czasopisma „Głos PSB” nr 3(93)/2016.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w termi-
nie 14 dni od daty losowania.
Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
Organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Składy 
Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 Busko-Zdrój.
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” 
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” dostępny jest na stronie  
www.glospsb.com.pl

Nagrodę rzeczową w postaci plecaka otrzymują:
– Łukasz Początko z Bochni,
– Ada Kubilus z Nowego Dworu Gdańskiego,

Rozwiązanie „Krzyżówki budowlanej” nr 7/2016. Hasło brzmi „Profi – budowlana klasa biznes”
– Ewa Waśko Kędra z Nowego Wiśniczu,
– Janina Białk z Łebczy.

Zwycięzcom gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które licznie 
nadesłały rozwiązania krzyżówki. 



W końcu 2015 r. Grupę PSB tworzyło 350 partnerskich firm handlowych, dysponujących łączenie 419 kla-
sycznymi składami budowlanymi, 43 placówkami Profi oraz 208 sklepami Mrówka sektora „dom i ogród”. 
Przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych tych firm osiągnęły pułap 5,2 mld zł i były wyższe od osią-
gniętych w roku poprzednim. 

Roczna sprzedaż przeciętnego partnera Grupy PSB wzrosła o 4,6%, przy czym w trakcie sezonu budow-
lanego dynamiki poszczególnych miesięcy wahały się pomiędzy +12% i  –2% (te trendy obrazuje wykres). 
Warto podkreślić, że poszczególne typy placówek Grupy PSB wykazały różną efektywność handlową – jest 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

ona rezultatem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W składach Grupy PSB roczne przychody spadły średnio o ponad 1,5%, 
ale w placówkach PSB-Profi, obsługujących ten sam segment rynku, wzrosły aż o 11%. To wynik bardziej sprawnego zarządzania 
i pozycji rynkowej Profi – są to niewątpliwie liderzy hurtowego handlu materiałami budowlanymi Grupy PSB. Niemniej jednak na-
leży podkreślić, iż rok 2015 był trudnym sezonem dla hurtowni zaopatrujących głównie indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

W innej rzeczywistości rynkowej, od dłuższego czasu, funkcjonują sklepy PSB-Mrówka obsługujące gospodarstwa domowe miast 
powiatowych, ośrodków gminnych i wsi w zakresie ich bieżących potrzeb bytowych. Średnia dynamika przychodów Mrówki wy-
niosła 10% i  jest to pochodna wzrostu wydatków gospodarstw domowych w tych rejonach na remonty oraz bieżące utrzymanie 

domu i ogrodu. Sporą część tego wzrostu 
sprzedaży uzyskały Mrówki, także dzięki 
uczestnictwie w  największym, w  Polsce, 
programie lojalnościowym Payback. 

Dynamika sprzedaży w  podziale na 
asortyment – największy wzrost sprze-
daży wystąpił w asortymencie związanym 
z  utrzymaniem domu i  jego otoczenia, 
a  mianowicie: oświetlenie, kostka bruko-
wa, wyposażenie kuchni i łazienki, ogród – 
wzrost o ponad 50%. Narzędzia, farby, de-
koracje wzrosły o ok. 17–20%, natomiast 
o ok. 12–5% wzrosła sprzedaż: materiałów 
ściennych, stolarki, instalacji, ogrodzeń, 
suchej zabudowy oraz chemii budowlanej. 
Spadek nastąpił jedynie w  izolacjach wo-
dochronnych i cemencie – ok. 9–12%.

Ceny – w zdecydowanej większości grup 
asortymentowych w 2015 r. nie miała miejsca znacząca zmian cen. Pomiędzy styczniem a grudniem wzrosty, jaki i spadki cen tych 
towarów, nie przekraczały 5%. Jedynie ceny materiałów ściennych (silikatowych i  ceramicznych) wzrosły pod koniec roku o ok. 
11–12% . Swoistą przeciwwagą tego zjawiska był 13% spadek cen izolacji wodochronnych – efekt napływu do Polski tanich wyrobów 
z Rosji.
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www.rockwool.pl

FRONTROCK MAX E dla Grupy PSB 

Dwugęstościowe płyty FRONTROCK MAX E dedykowane 
dla Grupy PSB stanowią doskonałe rozwiązanie wszędzie 
tam gdzie liczy się najwyższa jakość ocieplenia ścian 
zewnętrznych.

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.
NOWOŚĆ


