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Fot. Otwarcie sklepu 
Mini-Mrówka w Koluszkach (str. 34)

Grupa Polskie Składy Budowlane rozszerza sieć handlową dosłownie z tygodnia na tydzień.
Placówki Grupy szkolą swoich pracowników, organizują też w ramach Szkoły Dobrego Budo-
wania PSB zajęcia teoretyczne i praktyczne dla firm wykonawczych. Klient musi być profesjo-
nalnie obsługiwany, chcemy, żeby był zadowolony korzystając z oferty PSB. Nasi kupcy 
budują także więzi z klientami poprzez organizowanie festynów i dni otwartych, wspomaga-
ją akcje charytatywne, wdrażają nowe atrakcyjne programy.

Od 1 lipca 2014 r. w całej Polsce w sklepach PSB-Mrówka klienci mogą zbierać punkty w naj-
większym multipartnerskim Programie PAYBACK. Za każde wydane 2 zł klient otrzymuje
1 punkt PAYBACK. Zebrane punkty na karcie można wymieniać na atrakcyjne nagrody. 
PAYBACK to multipartnerski Program Bonusowy, w ramach którego uczestnicy mogą zbierać
punkty podczas zakupów w wielu popularnych sklepach sprzedaży tradycyjnej oraz online. 
Specjalne promocje, oferty oraz kupony (również elektroniczne) pozwalają posiadaczom kart
PAYBACK szybko i łatwo zwiększyć stan konta punktowego. Zasada jest prosta – im więcej punk-
tów, tym cenniejsze nagrody do zdobycia.

Równolegle z wprowadzaniem do sieci nowych obiektów handlowych – najczęściej sklepów
Mrówka – przekształceniom podlegają tradycyjne hurtownie materiałów budowlanych. 
Dzięki temu mamy w Grupie coraz więcej profesjonalnych Centrów Budownictwa PSB-Profi,
dedykowanych przede wszystkim obsłudze firm wykonawczych oraz inwestorów zaangażowa-
nych w budowy czy remonty. Oto kilka przykładów mocnych stron placówek Profi, tak jak 
je widzą wykonawcy:
– wyróżniają się swoim wyglądem i nowoczesnością;
– oferują dobre ceny i warunki płatności, m.in. dogodne dla klienta terminy; 
– dysponują pełnym asortymentem materiałów potrzebnych na placu budowy;
– oferują materiały dobrej jakości;
– organizują szkolenia dla wykonawców;
– szybciej obsługują klientów, oszczędzając ich czas;
– realizują dostawy terminowo i profesjonalnym transportem;
– posiadają nowoczesne strefy obsługi klientów.

Więcej na temat Profi można przeczytać w fotoreportażu o firmie FAGO – Kierunek Profi
– (str. 30).

Ciekawe informacje zawiera zestaw artykułów z cyklu „Temat numeru”. Na stronach 4–10 
dostawcy Grupy prezentują w nich materiały na schody zewnętrzne i wewnętrzne. 

Polecam też porady producentów oraz informacje o nowościach budowlanych (str 13–26).

Natomiast dowody na rozwój sieci można znaleźć na stronach 34–35.

A o tym jak dobrze bawią się dzieci i dorośli wspólnie z Polskimi Składami Budowlanymi pi-
szemy na stronach 37–40.
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SCHODY ZEWNĘTRZNE 
I WEWNĘTRZNE
Barokowe, klasycystyczne, współczesne. Reprezentacyjne i kuchenne.
Schody były zawsze ważnym elementem architektonicznym domu
zapewniającym bezpieczną i wygodną komunikację. Ich rodzaje, materiały 
i sposób wykonania prezentują specjaliści z firm: TERMAT, PEBEK, KLINKIER
PRZYSUCHA i OMAN.     

Schody betonowe 
RAFAŁ WÓJT – Termat sp. z o.o.

Schody można wykonać na wiele sposobów, przy użyciu różnych materiałów. Zastosowa-
nie zbrojonego betonu sprawia, że są one solidne i trwałe. 

fundamentu i układa zbrojenie w szalunku.
Należy pamiętać o wypuszczeniu z funda-
mentu prętów zbrojeniowych, które będą
służyły do połączenia z biegiem schodowym.
Następnie układa się w szalunku mieszankę
betonową. Po okresie dojrzewania betonu,
min. 28 dni, można rozszalować fundament.
Kolejnym etapem jest wykonanie szalunku
do wylania schodów. Należy pamiętać, że
docięcie płyt i zespolenie ich ze sobą za
pomocą gwoździ lub wkrętów – zwłaszcza
w przypadku schodów zabiegowych, jest
pracochłonne, gdyż do schodów o wielu
krzywiznach i załamaniach trudniej jest wy-
konać deskowanie, kształtujące spodnią część
schodów. Po doszczelnieniu połączeń płyt 
silikonem budowlanym, ustawia się szalu-
nek, podpiera i wypoziomowuje oraz przy-
twierdza do ściany (jeżeli wg projektu scho-
dy będą wspierały się na ścianie). 

odporności na działanie czynników atmosfe-
rycznych. Jest to beton o wysokich para-
metrach mrozoodporności oraz wodoszczel-
ności, zwłaszcza, jeżeli schody będą do-
celowo wykonane „na gotowo”, bez zasto-
sowania okładzin stopnic i podstopnic, 
np. płytek ceramicznych. Biorąc pod uwagę
kształt biegu – szeregu stopni połączonych ze
sobą – rozróżniamy: biegi proste, biegi pro-
ste ze spocznikiem (dolnym, górnym lub 
dolnym i górnym), schody jednozabiegowe,
dwuzabiegowe, kręcone (spiralne) oraz scho-
dy dywanowe. 

Schody na budowie
Zasadniczo sposób wykonania na budowie
schodów betonowych, niezależnie od kształ-
tu ich biegu, jest taki sam. Pierwszy etap, to
zrobienie stopy fundamentowej pod bieg
schodowy. Najpierw wykonuje się szalunek

Ze względu na warunki eksploatacji, schody
różnią się parametrami materiału, z którego
są wykonywane. W przypadku schodów ze-
wnętrznych stosuje się beton o większej 

Fot. Pebek
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Szalunek dolny

Szalunek górny

Zbrojenie płyty biegu

Zalety zastosowania schodów
prefabrykowanych:

– szybki czas realizacji zamówienia,
– wysoka jakość dostarczanych biegów

(beton klasy min. C30/37, zachowanie
prawidłowych wymiarów biegów),

– krótki czas osadzenia i montażu bie-
gów przy użyciu dźwigu, 

– montaż biegów bez konieczności sto-
sowania dodatkowych podpór i umoc-
nień,

– wysoka gładkość powierzchni stopnic,
podstopnic oraz spodniej części biegu
schodowego uzyskana dzięki zastoso-
waniu drewnianych form z wodood-
pornych płyt szalunkowych,

– możliwość wykonania otworów do
mocowania balustrad,

– możliwość zainstalowania w stopni-
cach szyn antypoślizgowych,

– wysoka izolacyjność akustyczna –
zwłaszcza w przypadku prefabrykowa-
nych schodów zabiegowych,

– cena zbliżona do biegów wykonywa-
nych na budowie.

Zbrojenie biegu polega na ułożeniu pojedyn-
czego zbrojenia głównego (pręt stalowy
o średnicy Ø8 lub Ø10) z prętami rozdziel-
czymi (pręt Ø6), które utworzą kratownicę
(w przypadku schodów prostych) lub po-
przez ułożenie zbrojenia głównego dolnego
i górnego (pręt stalowy o średnicy Ø12 lub
Ø10) połączonych prętami Ø6. W przypad-
ku schodów zabiegowych należy pamiętać
o zapewnieniu właściwej grubości otuliny
prętów zbrojeniowych, stosując wkładki dy-
stansowe o wielkości wskazanej w projekcie.
Pręty główne wpuszcza się do wykutej
w ścianie nośnej bruzdy, a następnie łączy się
zbrojenia górne schodów ze zbrojeniem
stropu, a zbrojenia dolnego stopnia ze zbro-
jeniem wypuszczonym ze stopy fundamen-
towej. W tak zazbrojonym szalunku układa
się mieszankę betonową i wygładza (zacie-
ra) powierzchnie stopnic. Po okresie dojrze-
wania betonu można rozszalować bieg.
W razie niezgodności wymiarów poszczegól-
nych płaszczyzn biegu, trzeba zeszlifować,
ewentualnie skuć nadlewki betonu, bądź
uzupełnić ubytki w betonie poprzez nałoże-
nie szpachli budowlanej (w przypadku 
niewielkich ubytków) lub nadlanie betonu
(w przypadku większych ubytków). Wszyst-

Barwiony beton
Istotną rolę w projektach architektonicznych
odgrywa aspekt wizualny. Architekci i pro-
jektanci, chcąc nadać biegom schodowym
unikalnego charakteru, szukają coraz to
nowszych rozwiązań zarówno odnośnie
kształtu, jak i sposobu obróbki i wykończe-
nia schodów.
Popularne stają się schody z betonu barwio-
nego. Często spotykane są schody, które są
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kie etapy wykonania schodów żelbetowych
na budowie muszą być realizowane ściśle wg
projektu budowlanego.

Schody prefabrykowane
Wykonywanie schodów na budowie jest 
zadaniem trudnym, czasochłonnym, wyma-
gającym precyzji, a przez to kosztownym.
W związku z coraz krótszym czasem rea-
lizacji budowy stosuje się schody prefabry-
kowane.

Bieg schodowy prosty

Schody zabiegowe

Bieg schodowy prosty ze spocznikiem dolnym
i górnym

Schody spiralne
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Schody prefabrykowane
MIROSŁAW ŁUKASIK – dyrektor handlowy Pebek sp. z o.o.

Tradycyjną metodę budowania schodów na placu budowy wypiera coraz częściej prefabry-
kacja. Wykorzystanie gotowych elementów zapewnia szybkość i łatwość montażu, jest gwa-
rancją idealnego dopasowania poszczególnych elementów konstrukcji.

Gotowe elementy prefabrykowane wchodzą
w skład systemów schodów klasycznych i łu-
kowych, stopnic oraz schodów wykonanych
z palisady i kostki brukowej. System scho-
dów klasycznych łączy funkcjonalność z es-
tetyką i łatwością montażu. Znajduje zasto-
sowanie w przestrzeniach nowoczesnych,
gdzie dominują kształty proste i niewy-
szukane, a także w aranżacjach tradycyjnych
i uporządkowanych. System schodów łuko-
wych sprawdza się w nietypowych aranża-
cjach, gdzie dominują kształty miękkie

zrobione „na gotowo” – nie potrzebują żad-
nej obróbki po ich osadzeniu. Wykonywane
są często z betonu architektonicznego lub 
poprzez odpowiednią obróbkę betonu 
np. piaskowanie, szlifowanie czy polerowa-
nie stopnic i podstopnic. Należy dodać, że
beton architektoniczny charakteryzuje się
jednolitą barwą oraz praktycznie całkowitym
brakiem ubytków masy betonowej. W takich
schodach istnieje możliwość zastosowania
szyn antypoślizgowych, które mogą być wy-
konane z różnych materiałów takich jak stal,
guma, tworzywo. Rozwiązania takie nie są
standardowe, wymagają większych nakła-
dów pracy i zastosowania różnorakich mate-
riałów. Oferują je tylko firmy specjalizujące
się w prefabrykacji.
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i opływowe. Zaletą schodów wykonanych
z palisady i kostki brukowej jest możliwość
połączenia kolorystycznego oraz materiało-
wego z nawierzchnią przed budynkiem.

Warstwa wierzchnia
Systemy schodów czy też stopnice mogą
być uszlachetnione poprzez śrutowanie lub
wykonanie z betonu architektonicznego.
Dzięki śrutowaniu uzyskujemy podobień-
stwo do granitu. Powierzchnia uszlachetnio-
na śrutowaniem ma delikatną chropowatą
strukturę oraz długotrwale zachowuje kolor
dzięki domieszce wysokiej jakości kruszyw.
Dodatkową zaletą stopni śrutowanych jest
ich antypoślizgowość. Beton architektonicz-
ny pozwala na nadanie przestrzeni 
dekoracyjnego, indywidualnego wizerunku.
Zaletą stopni blokowych jest łatwość ich
montażu bezpośrednio na miejscu inwesty-
cji. Wykorzystywane są do budowy schodów,
także do wykończenia tarasów, są też 
sposobem na pokonanie różnicy poziomów
w ogrodzie.
Oprócz gotowych elementów o konkretnych
wymiarach, firmy producenckie wykonują
także schody na zamówienie do konkretnej

Błędy, których warto uniknąć 

Schody wykonywane na budowie
– nieprecyzyjne wykonanie szalunku – wybrzuszenie stopnic, podstopnic, ew. wypły-

nięcie masy betonowej z szalunku,
– niewłaściwe proporcje składników w masie betonowej – pękanie schodów,
– niewłaściwe wykonanie zbrojenia biegu – pękanie biegu,
– wykonanie zbyt cienkiej płyty biegu – pękanie biegu.

Schody prefabrykowane
– niewłaściwy pomiar geodezyjny – przygotowanie niewłaściwych miejsc dla otworów

montażowych, bieg nie zmieści się w klatce schodowej lub będzie wystawał ponad
poziom stropu,

– dźwig o zbyt niskiej nośności – problem z transportem biegów na miejsce montażu,
– niestaranny montaż – uszkodzenia mechaniczne, głównie naroży stopni, a także pęk-

nięcie lub złamanie płyty biegu.

System schodów:

klasycznych

łukowych
Stopnice śrutowane – kolor antracyt
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Błędy, których warto uniknąć 

– zły pomiar geodezyjny różnicy pozio-
mów, co powoduje nieprawidłowy
dobór wysokości bloków schodowych,

– nieprawidłowy pomiar stanu istnieją-
cego oraz nieprawidłowy dobór syste-
mu schodów,

– złe wykonanie podbudowy pod prefa-
brykowane schody blokowe,

– zbyt wczesne śrutowanie bloku scho-
dowego, co może spowodować nie-
precyzyjne wykonanie warstwy
wierzchniej,

– niedopasowanie koloru schodów do
koloru elewacji, bądź koloru na-
wierzchni na terenie inwestycji.

Schody z okładziną
klinkierową
SYLWESTER CZUBAK – kierownik działu kontroli jakości Klinkier Przysucha S.A.

Wyroby klinkierowe produkowane są w tzw.
technologii wyrobów ciągnionych, co daje
nam dostęp do nieograniczonych możliwości
rozwoju produktów, przy zachowaniu bardzo
wysokich parametrów technicznych. Ich wyso-

Schody wejściowe czy tarasowe, poza funkcją dekoracyjną, muszą zapewnić użytkownikom
bezpieczeństwo niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego inwestorzy tak chętnie 
sięgają po klinkier. 

wej. Aby wykonać schody tarasowe, potrzeb-
ne będą elementy brzegowe – palisada lub
stopnica oraz kostka. Zaleca się zastosowanie
tej samej kostki, która została wykorzystana
na pozostałej przestrzeni wokół domu.
W przypadku ustalania głębokości stopnia
i zastosowania palisady należy dopasować go
do wielokrotności rozmiaru kostek, które 
będą wypełniały przestrzeń pomiędzy palisa-
dami. Ma to na celu uniknięcie uciążliwego
docinania materiału, a także wpływa korzyst-
nie na odbiór wizualny schodów. Po uzyska-
niu właściwych parametrów, w pierwszej 
kolejności, układane są elementy brzegowe.
Kiedy już nastąpi ustabilizowanie krawędzi
stopnia, to na podobnym podłożu następuje
wypełnienie z kostki brukowej. Na koniec
przestrzeń między kostkami wypełnia się płu-
kanym piaskiem kwarcowym.

inwestycji. W takich przypadkach, najlepiej
zamówić usługę projektową. Podczas wizji
lokalnej projektant dokona obmiaru i zapro-
ponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.

Gotowe systemy
prefabrykowane

Tradycyjnie stosowana metoda budowania
schodów polega na wykonaniu, w pierwszej
kolejności konstrukcji betonowej, a następnie
obudowaniu jej okładziną ceramiczną. Zasto-
sowanie gotowych systemów schodów, dostar-
czonych na plac budowy, oszczędza przede
wszystkim czas i gwarantuje właściwe dopaso-
wanie poszczególnych stopni pod względem
nachylenia, rozstawu i dopasowania.
Na gotowym fundamencie z chudego betonu
montuje się pierwszą warstwę schodów, na-
stępnie nakłada się, w zależności od tego jak
schody zostały zaprojektowane, kolejną war-
stwę. Cały układ wieńczy podest wykończony
stopniami blokowymi, bądź kostką brukową.
Dla zapewnienia pełnej stabilności układu za-
leca się osadzenie poszczególnych stopnic
w zaprawie cementowej o grubości 1 cm.

ka odporność na niekorzystne warunki atmos-
feryczne oraz niska ścieralność i nasiąkliwość
zapewniają okładzinom trwałość i niezmienny
wygląd, nawet po upływie wielu lat. Wysokie
parametry techniczne wyrobów, przyjazność

dla środowiska, pozwalają na stosowanie 
ich nie tylko w budownictwie mieszkanio-
wym, komunalnym czy sakralnym, ale rów-
nież w obiektach branży spożywczej i przemy-
słowej.

Montaż palisady 
i kostki brukowej

Należy wykonać zasyp piaskowo-cementowy,
a w przypadku słabszego podłoża, podbudo-
wę z suchego betonu lub z zasypki cemento-

Stopnice łukowe, śrutowane
– kolor antracyt 



8 nr 4/2014  www.glospsb.com.pl

– brak dylatacji na większych po-
wierzchniach,

– brak hydroizolacji oraz uszczelnień
w miejscu styku ściana – podłoże,

– brak wykonania minimum 2% spad-
ku, który umożliwia swobodny spływ
wody,

– zastosowanie nieodpowiednich mate-
riałów do klejenia oraz fugowania
stopnic,

– niestosowanie tzw. „kombinowanej”
metody, która polega na nakładaniu
kleju zarówno na podłoże, jak
i na płytkę,

– przyklejenie części pionowej noska
do betonowego elementu schodów,
– nieodpowiednia szerokość szczeliny
do fugowania (zalecana 8–12 mm).

Podstopnica 150x245x12

Stopnica wenecka 330x245x14 ryflowana

Stopnica antyczna 330x245x16 ryflowana

Stopnica narożna antyczna 330x330x16
Błędy popełniane przy
montażu klinkierowych
stopnic schodowych 

Stopnica narożna wenecka 330x330x14

Stopnica wenecka 330x245x14 ryflowana

MATERIAŁY NA SCHODY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Ryflowane lub gładkie
W ofercie proponowane są dwa rodzaje
stopnic schodowych klinkierowych. Są to
Stopnice weneckie i antyczne o powierzchni
ryflowanej lub gładkiej w dwóch rozmiarach
oraz w dwóch kolorach:
– Stopnica wenecka 330 x 245 x 14 ryflo-

wana, czerwona i brązowa,
– Stopnica wenecka 330 x 245 x 14 gład-

ka, czerwona i brązowa,
– Stopnica antyczna 330 x 245 x 16 ryflo-

wana, czerwona,
– Stopnica antyczna 330 x 245 x16 gładka,

czerwona.
Jako elementy uzupełniające do stopnic, pro-
dukowane są podstopnice w dwóch rozmia-
rach: 150 x 245 x12 oraz 120 x 245 x 10
oraz płytki podłogowe o rozmiarze 245 x
245 x 14 w dwóch kolorach, a także cokoły
oraz komplety narożne ryflowane i gładkie.
Różnice w odcieniach kolorystycznych wyro-
bów klinkierowych są rzeczą naturalną, które
wynikają z procesu produkcji. Dzięki nim 
powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera
naturalnego wyglądu. Jednak, aby uzyskać
taki efekt, należy pamiętać zwłaszcza przy
kładzeniu elewacji czy podłogi, o mieszaniu
płytek z różnych opakowań. Dobrze jest rów-
nież dokonywać zakupu towaru z jednej par-
tii. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesią-
cach może w znacznym stopniu różnić się
odcieniem od kupionego wcześniej.

Przygotowanie podłoża
Do prac wykończeniowych schodów można
przystąpić wówczas, gdy beton nabierze peł-
nej wytrzymałości. Od momentu wybetono-
wania powinno upłynąć co najmniej 28 dni.
Podłoże betonowe musi być równe, suche,
czyste, nośne. Trzeba usunąć z niego pył i pia-
sek. Jego zagruntowanie głęboko penetrują-
cą emulsją spowoduje wyrównanie chłonno-

ści całej powierzchni oraz zwiększenie jej
przyczepności. Po upływie 2–3 godzin od
zagruntowania podłoża można przystąpić
do wykonania przeciwwodnej powłoki 
izolacyjnej, tzw. izolacji podpłytkowej. W tym
celu odpowiednią zaprawę nanosi się na pod-
łoże za pomocą pacy metalowej lub szczotki
dekarskiej. Uszczelnienie wyprowadza się
również na ścianę, na wysokość cokołu. Miej-
sce styku ściana – podłoże, należy dodatko-
wo uszczelnić specjalną taśmą, która zapo-
biegnie wniknięciu wody pod okładzinę klin-
kierową. Powłokę izolacyjną nakłada się
w dwóch warstwach, pierwszą za pomocą
szczotki dekarskiej, starannie wcierając zapra-
wę uszczelniającą w podłoże, kolejną po cał-
kowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. 

Klejenie klinkieru
Po około 24 godzinach można przystąpić
do klejenia okładziny klinkierowej. Warto
najpierw przeprowadzić próbny montaż
na sucho, dopasowując płytki do rozmiaru
schodów, zaczynając od stopnic narożnych.
Na tym etapie, w przypadku stwierdzenia
błędów wymiarowych, można skorygować
podłoże za pomocą zaprawy wyrównującej. 
Do klejenia płytek klinkierowych na schodach
zewnętrznych zaleca się stosowanie elastycz-
nej zaprawy klejącej. Płytki klinkierowe klei
się metodą „kombinowaną”. Zaprawę kleją-
cą nakłada się za pomocą pacy zębatej
na podłoże, jak również na spodnią warstwę
płytki. Podczas klejenia, płytki należy staran-
nie docisnąć, następnie lekko przesunąć tak,
aby osadzić we właściwym miejscu. Taki spo-
sób klejenia wyeliminuje możliwość pozosta-
wienia pod płytką pustych przestrzeni i zwięk-
szy odporność na oddziaływanie warunków
atmosferycznych, czy uszkodzeń spowodowa-
nych obciążeniami mechanicznymi.



W trakcie prac należy stale kontrolować 
poprawność położenia płytek za pomocą po-
ziomnicy. 
Przy układaniu płytek klinkierowych wypro-
dukowanych metodą ciągnioną należy bez-
względnie zachować jeden kierunek bruzd
znajdujących się na stronie montażowej 
płytek. Wewnętrzna pionowa strona noska
stopnicy nie może być przyklejona do beto-
nowej konstrukcji schodów, a podstopnica
zawsze musi być ułożona pod noskiem stop-
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Podłoże betonowe pod okładzinę musi być wysezonowane, równe i czyste. Podstopnica musi być ułożona pod noskiem stopnicy i nie może być
do niej przyklejona.

Przestrzeń podstopnica-stopnica może pozostać pusta lub być wypełnio-
na elastyczną fugą.

Do spoinowania okładziny używa się gumowej pacy i gąbki.

Prawidłowo wykonane prace zapewniają trwałość schodów i komfort
ich użytkowania.

Izolację podpłytkową nanosi się przy użyciu wałka, pacy lub szczotki
dekarskiej. 

Prawidłowo wykonana powłoka izolacyjna zabezpiecza podłoże przed
jego degradacją.

Montaż płytek na sucho daje możliwość skorygowania ewentualnych błę-
dów wymiarowych.

nicy i nie może być do niej przyklejona. W ce-
lu utrzymania jednakowej szerokości fug, 
(zalecana szerokość od 8 do 12 mm), stosu-
je się plastikowe krzyżyki dystansowe. 

Ostatni szlif
Po około 2–3 dniach po związaniu i wy-
schnięciu zaprawy klejącej, można przystapić
do spoinowania okładziny. Szczeliny między
płytkami oraz krawędzie płytek starannie
oczyszcza się, usuwając resztki kleju. Do spo-

inowania szczelin należy stosować fugę ela-
styczną. Przygotowuje się ją zgodnie ze wska-
zówkami na opakowaniu i po uzyskaniu 
odpowiedniej konsystencji starannie wpro-
wadza się w szczeliny między płytkami. 
Narożniki spoinuje się materiałem trwale
elastycznym, na przykład silikonem. Po oko-
ło 20 minutach od ukończenia spoinowania,
powierzchnię płytek zmywa się wilgotną
gąbką. Po około 24 godzinach można przy-
stąpić do użytkowania schodów. 
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Składane schody strychowe
SEBASTIAN MARCINEK – Oman sp. z o.o.

Schody strychowe umożliwiają łatwe i bezpieczne wejście na poddasze nieużytkowe. 
W porównaniu z tradycyjnymi są tańsze i nie wymagają dużej przestrzeni.

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci materiałów na schody zewnętrzne i wewnętrzne

Łatwy montaż

Gotowe do montażu schody strychowe
składane, wsuwane oraz nożycowe dają
możliwość łatwego użytkowania, nie zajmu-
ją dodatkowego miejsca w pomieszczeniu.
Po złożeniu są niewidoczne, gdyż chowają
się całkowicie w suficie. Można je dopaso-
wać do różnych wysokości pomieszczeń
oraz wybrać konstrukcję najbardziej odpo-
wiadającą użytkownikowi. Skrzynia scho-
dów wykonana jest z drewna, którą łatwo
można zamontować w otworze stropu.
Również proste jest dopasowanie rozmiaru
skrzyni do przewidzianego otworu w stro-
pie. System podwójnego uskoku na połą-
czeniu klapy i skrzyni oraz gumowa uszczel-
ka chronią przed przenikaniem zimna, pyłu
i kurzu. Klapa wykonana z płyty termoizo-
lacyjnej chroni przed ubytkiem ciepła z po-
mieszczenia.

Bezpieczne użytkowanie
Mechanizm otwierania klapy schodów 
ułatwia bezpieczne opuszczanie i łatwe 
rozkładanie lub składanie drabinki. Zapo-
biega też samoczynnemu zamykaniu się 
schodów. Sposób mocowania sprężyny
na skrzyni zabezpiecza przed możliwością
skaleczenia się i nie przeszkadza podczas

Zazwyczaj wykonywane są z drewna, stali
lub aluminium, jak i z połączenia tych ma-
teriałów. Ze względu na konstrukcję i kształ-
ty najczęściej rozróżniamy schody:

Segmentowe składane – zwykle składają
się z kilku segmentów, które wsuwają się je-
den w drugi lub nakładają się na siebie.

Nożycowe – składają się w harmonijkę. Na-
dają się do zamontowania w pomieszcze-
niach, w których nie ma miejsca dla
wersji składanych. Otwiera się je
poprzez rozciągnięcie.

Młynarskie – są nieskładane.
Montuje się je w pomieszczeniach,
gdzie nie ma miejsca na zamonto-
wanie innego typu schodów,
a w których wymagany jest stały
dostęp do pomieszczenia.

chodzenia. Stopnie mają specjalnie frezowa-
ne rowki zabezpieczające stopy przed ześli-
zgnięciem w trakcie użytkowania. W scho-
dach drewnianych, stopnie mocowane są
na „jaskółczy ogon” do boków schodów, za-
pewniając stabilność i wytrzymałość. Kon-
strukcja może być wyposażona dodatkowo
w barierkę wyjściową, metalową poręcz,
stopki ochronne z tworzywa sztucznego oraz
listwę maskującą. Maksymalne obciążenie
schodów wynosi 150 kg. 
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www.botament.pl

Taras na lata z BOTAMENT® AE

Izolacja tarasów i balkonów 
z zastosowaniem maty 
uszczelniająco – kompensującej 
BOTAMENT® AE

Gruntowanie podłoża BOTAMENT® D 11. Klejenie maty uszczelniająco – kompensującej 
BOTAMENT® AE przy użyciu elastycznej za-
prawy klejowej BOTAMENT® M 21 lub szyb-
kowiążącej zaprawy klejowej BOTAMENT® 
M 10 Speed.

Klejenie płytek ceramicznych przy użyciu roz-
pływnej zaprawy klejowej BOTAMENT® M 29.         

Spoinowanie powierzchni wielofunkcyjną 
zaprawą do spoinowania MULTIFUGE®.

!

®

®

!

IZOLACJA - NA ZEWNĄTRZ

IZOLACJA I KOMPENSACJA 

* powyżej 3 miesięcy

ACO Self®
Platform
Wybierz idealne

odwodnienia

www.aco.pl

ACO Hexaline 2.0

Odwodnienia ACO SELF® w zależności od wariantu rusztu, mogą być przystosowane do ruchu 
pieszego lub przejazdu samochodów osobowych.
8 estetycznych rusztów oraz 2 rodzaje korytek do wyboru, dają szereg możliwości.
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Jedną z nowości w asortymencie firmy RAWLPLUG 
w 2014r. są wkręty hartowane R-TS oraz wkręty konstruk-
cyjne R-CS.  Są to wkręty nowej generacji, a ich jakość 
i parametry zarówno techniczne, jak też użytkowe odpo-
wiadają na coraz bardziej wyszukane potrzeby profesjona-
listów w zakresie budownictwa drewnianego i techniki za-

mocowań płyt wiórowych. W konstrukcji wkrętów wyróżnia 
się między innymi specjalnie wyprofilowany frez wiercący, 
który ułatwia początkowe zakotwienie wkręta w podłożu 
i wywierca otwór, w którym zagłębia się jego rdzeń. Takie 
rozwiązanie eliminuje konieczność kłopotliwego nawier-
cania materiału, zabezpiecza przed jego pękaniem i rozłu-
pywaniem, a także skraca czas potrzebny do montażu ele-
mentów. Specjalnie karbowany gwint wkręta ma za zadanie 
przecinanie zwiercin i profilowanie przestrzeni, w którą się 
wkręca, natomiast środkowy frez poszerza otwór do roz-
miaru umożliwiającego swobodne przemieszczanie się 
rdzenia wkręta i tym samym daje możliwość dociągania 
materiału mocowanego podczas montażu. Oprócz powłoki 
woskowej, zmniejszającej moment obrotowy wymagany do 
wkręcenia, obydwa wkręty wyposażono w gniazdo napędu 
typu Torx, które umożliwa łatwiejsze prowadzenie wkrę-
ta i zabezpiecza przed wyskakiwaniem bitu. Wkręty R-TS 
posiadają łeb stożkowy z żebrami frezującymi, umożliwia-
jącymi jego gładkie zagnieżdżenie się w mocowanym ma-
teriale, bez pęknięć, drzazg i wypaczeń. Wkręty konstruk-
cyjne R-CS wyposażono w szeroki łeb talerzykowy, który 
z racji zastosowań wkręta w konstrukcjach drewnianych 
zabezpiecza przed przeciągnięciem wkręta.

www.koelner.pl

R-TS, R-CS NOWOCZESNE WKRĘTY DO DREWNA

R-TS

R-CS
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Konkurs - Najlepsi Klienci 
Programu BUDUJ z PSB 2014 roku

Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa&Wellness w Busku-Zdroju

www.programbudujzpsb.pl

Partnerzy programu:

www.slonecznyzdroj.pl

Kominek wentylacyjny do dachów płaskich wykonany jest
z polipropylenu z dodatkiem kauczuku charakteryzującego się
wysoką odpornością na działanie promieni UV oraz innych
czynników atmosferycznych i chemicznych. Zastosowanie
w procesie produkcyjnym specjalnych dodatków uszlachetniają-
cych pozwoliło uzyskać chwilową odporność tworzywa na działa-
nie ognia z palnika, co umożliwia przygrzewać kominki bezpo-
średnio do pap termozgrzewalnych. Kominki zachowują także ela-

styczność i stabilność wymiarów w szerokim 
zakresie temperatur. Zdejmowana pokrywa
przeciwdeszczowa kominka pozwala na jego 
łatwy montaż, a kołnierz znajdujący się w kom-
plecie stanowi dodatkowe zabezpieczenie
przed przedostaniem się deszczu pod pokrycie
i zwiększa jego szczelność oraz poprawia este-
tyczność wykonania połączenia z połacią 
dachu. Kominki dostępne są w dwóch wymia-
rach Ø75 x 270 mm oraz Ø110 x 350 mm.
Kominki wentylacyjne do dachów płaskich
umożliwiają uwalnianie pary wodnej groma-
dzącej się pod hydroizolacją. Wietrzenie termo-
izolacji zapewnia długoletnie, prawidłowe
działanie warstw izolacyjnych i jednocześnie
nie powoduje zmniejszania zdolności hydrofo-

Kominek wentylacyjny
do dachów płaskich 
firmy IVT

bowych powłok bitumicznych. Po-
zwala to na uniknięcie usterek ty-
powych dla płaskich pokryć dacho-
wych o słabej wentylacji, czyli: wy-
brzuszanie, zwijanie się, zawilgoce-
nie warstwy izolacji termicznej i w konsekwencji częściową lub
całkowitą utratę jej właściwości termoizolacyjnych.

Prawidłowy montaż kominków zapewni stosowanie
się do następujących zasad:
a) wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry, czy-

li w kierunku kalenicy,
b) kominków nie należy montować w odległości mniejszej

niż 1,0 m od kominów, murków ogniowych, świetlików, dużych
deflektorów i innych elementów nadbudowy dachu,

c) obszar działania kominka to powierzchnia:
– bez warstwy termoizolacyjnej do 40 m2 – promień działania

wynosi więc do 3,5 m,
– z warstwą termoizolacyjną niepolistyrenową do 65 m2 – pro-

mień działania wynosi więc do 4,5 m.
Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę 
dachu.

www.ivt.pl
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pomieszczeń mieszkalnych oraz umożliwia
ich stosowanie do wykończenia krawędzi
płyt meblowych lub wiórowych bez koniecz-
ności ich łączenia z krótszych kawałków.
Profile samoprzylepne posiadają silnie kleją-
cą dwustronną taśmę, ułatwiającą montaż.
Nie trzeba w ich przypadku stosować wkrę-
tów i kołków rozporowych. Ma to także
wpływ na estetykę. 
Obok asortymentu profili i blach, GAH Alberts
jest czołowym producentem i dostawcą
na rynku europejskim łączników i okuć ciesiel-

Nowości GAH Alberts 
Profile o długości 2,6 m 
oraz profile samoprzylepne

GAH Alberts jest jednym z czołowych do-
stawców profili aluminiowych i PCV na ryn-
ku europejskim, wykorzystywanych przez
majsterkowiczów, rzemieślników i produ-
centów m.in. do wykończenia wnętrz,
na narożniki narażone na uszkodzenia me-
chaniczne, do estetycznego wykończenie
krawędzi, do wykończenia schodów czy
konstrukcji mebli. Obok profili 1 i 2 metro-
wych w ofercie firmy znajduje się szereg
produktów komplementarnych takich jak:
łączniki w systemie XD do łatwego łączenia

profili oraz formatki z blachy. Formatki 
produkowane są w różnych wersjach cha-
rakteryzujących się wykończeniem po-
wierzchni, fakturą, kolorem i wzorem. 
Są wśród nich blachy gładkie i tłoczone,
z wyciętymi motywami, z aluminium suro-
wego i anodowanego, mosiężne oraz siatki
dekoracyjne.
Coraz szersze spektrum zastosowania
skłoniło GAH Alberts do rozszerzenia 
wyboru profili. Nowością jest ponad 190
różnych płaskowników i kątowników
o długości 2,6 m oraz profili samoprzy-
lepnych z aluminium surowego lub PCV.
Profile o długości 2,6 m są stosowane
do wykończenia wnętrz. Ich długość odpo-
wiada najczęściej występującej wysokości

skich, okuć budowlanych, okuć do architektu-
ry ogrodowej, systemów ogrodzeń, haków 
garażowych. W ofercie firmy znajduje się po-
nad 6000 produktów. Firma posiada certyfi-
katy upoważniające do stosowana oznaczeń
„CE” i „B” dla produktów wykorzystywanych
w konstrukcjach budowlanych. Jest certyfiko-
wanym zakładem produkcyjnym mającym 
ISO 9001 oraz ISO 14001. 

www.gah.pl

Dostarczając nowoczesne systemy prezenta-
cji we wszystkich grupach produktów dbamy
o zwiększenie atrakcyjności Państwa mar-
ketów.
Nowe profile, tak jak i dotychczasowy asor-
tyment, dostarczane są do kontrahentów
wraz ze specjalnie do tego celu przygotowa-
nymi ekspozytorami. GAH Alberts oferuje 
indywidualny dobór asortymentu oraz plano-
wanie stoiska tak aby w najlepszy sposób do-
pasować je do potrzeb klientów i w rezulta-
cie osiągnąć maksymalną produktywność
powierzchni sprzedaży.
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Również należy wybrać sposób mocowania
balustrad. Najkorzystniejsze jest mocowanie
balustrady z boku schodów.

Przygotowując się do klejenia ceramiki na-
leży zwrócić uwagę, aby podłoże było
równe związane, wysezonowane. Ostre na-
rożniki zewnętrzne należy delikatnie zaokrą-
glić. Jeżeli balustrady będziemy mocowali
od góry należy w stopniach wykonać otwory
do mocowania słupków balustrady lub zagłę-
bienia do zamocowania płyty montażowej
słupka. Słupki balustradowe w otworach 
zamocować za pomocą zaprawy montażowej
lub słupki z płytą montażową za pomocą 
kołków rozprężnych. W przypadku monta-
żu słupków z płytą montażową podłoże
przed przykręceniem słupka zabezpieczyć za-
prawą hydroizolacyjną Cemizol 2EP i w mo-
krą zaprawę zamocować słupek. Po zamonto-
waniu słupków balustradowych możemy
przystąpić do zabezpieczenia przeciwwodne-

go całej powierzchni schodów przewidzianej
do pokrycia okładziną ceramiczną. Pierwszą
czynnością będzie gruntowanie podłoża
gruntem reaktywnym Akryfol. Następnie,
po wyschnięciu gruntu, przystępujemy
do nakładania powłoki hydroizolacyjnej
z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy
hydroizolacyjnej Cemizol 2EP. Zaprawę
nakładamy w dwóch warstwach w ilości oko-
ło 1,5 kg/m2/warstwę. Sposób nakładania Ce-
mizolu 2EP opisany jest szczegółowo w kar-
cie technicznej produktu. Nakładając pierwszą
warstwę Cemizolu 2EP na słupki balustrado-
we mocowane od góry należy wtopić mankie-
ty uszczelniające. 
Wykonanie należytej powłoki hydroizola-
cyjnej zapobiega przedostawaniu się wil-
goci lub wody w podłoże nośne schodów.

Bardzo ważnym elementem jest użycie
właściwego kleju i fugi do zamocowania
okładziny i zabezpieczenia ich połączeń.
Do klejenia okładzin ceramicznych na scho-
dach stosujemy kleje mineralne klasy C2 S1
(cementowe o podwyższonych parametrach,
odkształcalne). Bardzo dobrze „współpra-
cuje” z powłoką Cemizolu 2EP klej Ceraflex
TAR C2T S1 lub Ceraflex BAS C2FE S1. Mu-
simy zwrócić dodatkowo uwagę na sposób
przygotowania kleju (zwłaszcza ilość wody
zarobowej) oraz sposób jego nakładania.
Płytki ceramiczne na schodach powinny być
przyklejone całą powierzchnią (100% pokry-
cia powierzchni płytki klejem). Przystępując
do stosowania kleju zapoznajmy sią z kartą
techniczną produktu.

Kolejnym ważnym elementem jest szero-
kość fugi – powinna wynosić nie mniej
jak 4 mm oraz jakość zaprawy do fugo-
wania. Zaprawę do fugowania należy do-
brać do szerokości fugi, powinna cechować
się podwyższonymi parametrami, wysoką
odpornością na ścieranie oraz niską absorp-
cją wody. Fugi szczególnie zagrożone
(przy podstopnicach oraz przy cokołach) 
należy wypełnić uszczelniaczem hybrydo-
wym U-Boot 103 lub U-Boot 104.
Gwarancją wieloletniego, bezproblemowego
użytkowania schodów jest prawidłowe ich
wykonanie od projektu, poprzez wykonanie
prac budowlanych, okładzin ceramicznych
po ich konserwację oraz okresowe przeglą-
dy i drobne naprawy. Produkty firmy Izolex
w połączeniu ze starannością wykonania
gwarantują wieloletnią satysfakcję Państwa
z eksploatacji schodów.

www.izolex.pl

Schody i co dalej?

Najczęściej schody wejściowe do bu-
dynku wywierają pierwsze wrażenia
na naszych gościach. Zależy nam
na ich pierwszym oczarowaniu.
Inwestujemy w bardzo drogie okładziny
schodowe, balustrady nie dbając o właściwe
ich zamocowanie, gwarantujące długotrwa-
łe ich użytkowanie. 

Często pomijanym zagadnieniem jest na-
leżyte przygotowanie podłoża przed
przyklejeniem okładzin ceramicznych.
Schody wejściowe z reguły wykonuje się ja-
ko element wylewany z betonu, dodatkowo
zbrojony i podparty w gruncie poniżej stre-
fy przemarzania. Przed przystąpieniem
do wykonania schodów powinniśmy zdecy-
dować się na okładzinę ceramiczną uwzględ-
niając jej wymiar, co ma znaczący wpływ
na szerokość oraz wysokość stopni i ewentu-
alnych spoczników. Ułatwi to nam wykona-
nie uszczelnień fug zwłaszcza podstopnicy.
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Spoinowanie płyt gipsowo-kartono-
wych bez taśmy wzmacniającej
Krawędzie płyt profilowanych fabrycz-
nie montujemy ze szczeliną szero-
kość 3–5 mm. Krawędzie ciętych płyt 
należy sfazować pod kątem 45o i monto-
wać ze szczeliną 1–2 mm. Przestrzeń po-
między krawędziami należy wypełnić 
masą C-50 za pomocą szpachelki trzy-
mając ją pod kątem umożliwiającym do-
kładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozo-
stawić do wyschnięcia. Po 24 h spoinę 
powtórnie wygładzić.
Ostateczne wygładzenie z powierzchnią
płyty należy wykonać po całkowitym wy-
schnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie
siatką poliwęglanową lub papierem ścier-
nym nr 80–150. Celem ułatwienia pro-
cesu szlifowania do wykonania drugiej 
wykończeniowej warstwy, zaleca się stoso-
wać masę szpachlową ŚMIG A-2, ŚMIG
C-30 lub ŚMIG B-1.
Przed malowaniem należy usunąć pył lub
związać go gruntem Megaron K-15. Dla 
jakości powłok malarskich zaleca się tak-
że wyrównanie chłonności płyt i spoin po-
przez pokrycie całości gruntem K-15.

Uzupełnianie ubytków, bruzd 
i pęknięć w tynkach mineralnych
Naprawę powierzchni należy wykonywać
miejscowo, wciskając masę, pod warun-
kiem iż ubytki nie są szersze niż 5 mm.
Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.
W celu uzyskania idealnej gładkości 
szlifować siatką poliwęglanową lub pa-
pierem ściernym 80–150. Przed malo-
waniem należy odpylić lub związać pył
gruntem K-15.

Technologia pracy

www.megaron.com.pl

Zabudowy i aranżacje przestrzeni z uży-
ciem płyt gipsowo-kartonowych pozwa-
lają w sposób niemal dowolny kształto-
wać przestrzeń mieszkalną i biurową. Dla
każdego użytkownika ważnym elemen-
tem estetyki tej zabudowy jest pozba-
wiona spękań spoina na łączeniu płyt.
Wykonawcy profesjonalni zainteresowa-
ni są z kolei prostotą aplikacji i brakiem
strat materiału. Odpowiedzią na te ocze-
kiwania jest wysokiej jakości masa 
szpachlowa do łączenia płyt gipsowo-
-kartonowych ŚMIG C-50. Jej wysoka ela-
styczność i wytrzymałość zapewnia trwa-
łość połączeń bez stosowania taśmy
wzmacniającej.

Przeznaczenie
Produkt przeznaczony jest do spoinowania
płyt gipsowo-kartonowych zarówno o profi-
lu fabrycznym (krawędzie typu HRK – pół-
okrągłe, HRAK – półokrągłe spłaszczone) jak
również o krawędziach ostrych sfazowanych,
bez konieczności użycia taśmy zbrojącej.
ŚMIG C-50 znajduje również zastosowanie
przy uzupełnianiu pęknięć, rys i ubytków po-
wstałych na powierzchni ścian i sufitów.

Komfort pracy
ŚMIG C-50 ma konsystencję pasty i jest goto-
wy do aplikacji natychmiast po otwarciu 
wiaderka. Zaleca się go używać prosto 
z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygo-

towawczych, co znacząco podnosi komfort 
pracy i przyczynia się do oszczędności czasu
pracy, która jest wynikiem pominięcia szere-
gu czynności związanych z przygotowaniem
zaprawy cementowej takich jak: przygotowa-
nie mieszadła, dozowanie wody i suchej zapra-
wy, etapowe mieszanie, mycie narzędzi itd.
Zajmuje to nawet do 10% cennego czasu pra-
cy wykwalifikowanego pracownika.
Kolejną ważną zaletą jest możliwość przery-
wania i wznawiania pracy w dowolnym 
momencie. Po zakończeniu pracy wiadro 
należy zamknąć, a przy kolejnym otwarciu
produkt można użyć ponownie.

Parametry techniczne
Łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego,
tworząc w strukturze wyrobu sieć powiązań,
zapewnia powłoce elastyczność i wysoką od-
porność na spękanie. Produkt osiąga spójność
struktury, elastyczność i odpowiednią przy-
czepność dopiero po całkowitym wyschnięciu
oraz zakończeniu procesu wiązania. W przy-
padku warstwy o grubości 1 mm, w warun-
kach +20oC i dobrego przewietrzania, zapra-
wa wiąże w ciągu 1–2 godzin. W takich
samych warunkach warstwa o grubości 5 mm
wysycha i wiąże ok. 24 godziny.
Podatność spoin na pękanie spowodowana
jest niewystarczającą wytrzymałością połą-
czeń wykonywanych tradycyjnie z gipsu 
szpachlowego i taśmy papierowej. Jej wytrzy-
małość wynosi ok. 670 kg/m, podczas gdy

Masa szpachlowa do łączenia płyt 
gipsowo-kartonowych bez taśmy, 
zbrojona ŚMIG C-50 

wytrzymałość typowej płyty osiąga przecięt-
nie 1040 kg/m.
Masa szpachlowa ŚMIG C-50 zbrojona siecią
polimerowych łańcuchów gwarantuje wyższą
wytrzymałość spoin nawet bez użycia taśmy.
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Wentylatory Blauberg 
– technologia dla wymagających

BRISE i ECO – niskoszumowe (21 dB),
energooszczędne (od 2,7 W) wentylatory
w których budowę wirnika zainspirowała śru-
ba łodzi podwodnej. Model ECO dodatkowo

wyposażony jest w nowatorski zawór zwrot-
ny o konstrukcji migawkowej, zapobiegający 
cofaniu się powietrza. Wentylator ma 10 lat
gwarancji producenta na nieprzerwaną pracę.

SILEO – wentyla-
tor o wysokiej wy-
dajności przepływu
powietrza (97 m3/h)
i niskim poborze
mocy (7,5 W).

QUATRO – seria klasycznych wentyla-
torów z płaskim frontem dostępna jest 
w wersjach kolorystycznych: Biały, Platinum,
Chrome, Hi-Tech, Gold.

QUIET – cichy wentylator 
od VENTS GROUP

Marka Blauberg firmuje 8 unikalnych modeli wentylatorów, 
wśród których wyróżniają się: 

Nową propozycją w sektorze marek Pre-
mium są wentylatory domowe Blauberg
Ventilatoren, których wyłącznym dystry-
butorem jest firma VENTS GROUP. To
produkty wyjątkowe, charakteryzujące się
nie tylko oryginalnym designem, ale przede
wszystkim nowatorską konstrukcją. Zastoso-
wanie technologii bazujących na badaniach
aerodynamicznych zapewnia na zminimali-
zowanie głośności pracy silnika przy jedno-
czesnym zapewnieniu wysokiej wydajności
i niezawodności. W wybranych modelach 
zastosowano różne innowacje służące popra-
wie komfortu codziennego życia, takie jak
zdalne sterowanie za pomocą pilota, czy
możliwość programowania trybów pracy.
Większość modeli dostępnych jest w podsta-
wowych średnicach: 100, 125 i 150 mm,
w opcjach standard, z wyłącznikiem czaso-
wym oraz higrostatem.

Cichy, energooszczędny a zarazem wydajny wentylator domo-
wy QUIET 100 to bestseller w ofercie VENTS GROUP. Spe-
cjalna konstrukcja pozwala na osiągnięcie wydajności 97 m3/h
przy poborze mocy tylko 7,5 W. Zastosowanie pierścieni anty-
wibracyjnych zmniejsza redukuje poziomu hałasu do 25 m3/h.
Wentylator posiada wbudowany zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się powietrza do wnętrza pomieszczenia. Wyposażenie
silnika w łożyska kulkowe pozwala na bezpieczne zamonto-
wanie go również w suficie. Dostępny jest również o średni-
cy 125 mm, w opcjach standard, z wyłącznikiem czasowym,
sznurkowym, higrostatem oraz czujnikiem ruchu. 

SMART – nowość 2014. Inteligentny wen-
tylator dedykowany do niewielkich pomiesz-
czeń. Nie tylko zapewnia wymianę powietrza,
ale potrafi utrzymać stały, niezależny od zmie-
niających się oporów przepływu strumień 

powietrza, pracując nie-
mal bezszelestnie, a na
dodatek dowolne jego
ustawienia można zmie-
niać nie ruszając się
z miejsca za pomocą pi-
lota. Zintegrowana wie-
lofunkcyjna automatyka
pozwala na modyfikację
zmiennych warunków
mikroklimatu do indy-

widualnych potrzeb. Posiada następujące
funkcje: opóźnienie czasowe włączenia i wy-
łączenia, czujnik wilgotności działający
w trzech trybach pracy, jak również możliwość
zaprogramowania programu całodobowego
optymalizującego wymianę powietrza oraz
okresowego przewietrzania. Dostępny jest
również w wersji z czujnikiem ruchu. Wysoka
wydajność (133 m3/h) przy zaskakująco ni-
skim poborze mocy (3,8 W) możliwa jest dzię-
ki zastosowaniu specjalnej konstrukcji silnika
stałoprądowego zapewniającego 50 000 go-
dzin nieprzerwanej pracy. Całość zamknięta
jest w eleganckiej, ultra-cienkiej obudowie 
o grubości zaledwie 2,8 cm. Panel frontowy
jest wymienny, dostępny w 8 wersjach kolo-
rystycznych. 

www.vents-group.pl 



(kotwy) mają zapewnić stabilność ramie
okiennej, bo okno jest w grubości ocieplenia.
Montaż okna tradycyjnie w murze, przy
obecnych grubościach lub przy dodawaniu
warstw, zwiększa koszty. Znaczne poszerze-
nie parapetów i opierzeń może przysporzyć
dodatkowych kłopotów, ponieważ nie ma
tak szerokich elementów gotowych, np. ce-
ramicznych, wszystko trzeba robić pod za-
mówienie. Jedynie dobrze wykonany audyt
energetyczny dla konkretnego obiektu, po-
zwala określić jego prawdziwe zapotrzebo-
wanie na energię, a także optymalną grubość
układu-systemu ociepleń. Przy znacznych
grubościach, 180–240 mm (jest to indywi-
dualny parametr dla danego obiektu), dal-
sze pogrubianie ocieplenia nie przyniesie wi-
docznych zysków, a koszty związane z takimi

Jak docieplić budynek 
z istniejącym ociepleniem?
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Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, to
na dzień dzisiejszy standard i nikogo nie 
trzeba do tego przekonywać. Ochrona klima-
tu (obniżenie emisji CO2), zaostrzenie prze-
pisów dotyczących charakterystyki energe-
tycznej budynków oraz wzrost cen nośników
energii, to główne czynniki wymuszające 
coraz większe grubości ociepleń. Do koń-
ca XX wieku stosowano materiały termoizo-
lacyjne o grubościach 40, 50, 60 mm. Obec-
nie systemy ociepleń często oferują grubości
ponad 200 mm, zmieniły się także rodzaje
użytych materiałów. Poza tradycyjnym sty-
ropianem i wełną, stosuje się także płyty per-
forowane (styropian), które firma Baumit
wprowadziła jako pierwsza już w 2003 roku.
Popularny styropian (ekspandowany polisty-
ren) ma także coraz lepsze parametry, naj-

popularniejsza płyta biała λ=0,040 W/mk
oraz płyta grafitowa λ=0,031 W/mk. Lepszy
parametr pozwala na zmniejszenie grubości
całego układu ociepleniowego, przy tej sa-
mej izolacyjności cieplnej. 

Ocieplenie, a doświetlenie
pomieszczeń
Przy wysokich wymaganiach, które wymu-
szają coraz większe grubości ociepleń, gru-
bość płyty to decydujący element. Znaczne
grubości należy uwzględnić już na etapie
projektowania, aby okna nie były zbyt głę-
boko osadzone, co ogranicza dostęp światła
do pomieszczeń. Niektóre nowo budowane
obiekty o znacznej grubości ocieplenia, okna
mają montowane na specjalnych wysię-
gnikach, poza płaszczyzną muru. Wysięgniki

Ocieplenie budynku to standard

Obiekt zgłoszony do konkursu
Baumit Fasada Roku



grubościami nigdy się nie zwrócą. Dlatego
warto dbać o wykonane już elewacje,
a zmniejszenia kosztów eksploatacji szukać
w sprawniejszych instalacjach grzewczych
oraz alternatywnych źródłach energii. 

Jak dbać o elewację
Każda elewacja, w tym także ocieplona
po czasie, wymaga odświeżenia, poprawy
wyglądu. Zależy to głównie od lokalizacji
obiektu w terenie, materiałów z której zosta-
ła wykonana oraz samego wykonania. Waż-
na jest bieżąca konserwacja, usuwanie awa-
rii, głównie przecieków i zanieczyszczeń.
Niestety w Polsce, nawet w przypadku do-
mów jednorodzinnych, jest to rzadko prze-
strzegane. Nie zwracamy uwagi na urwane
rynny, nieszczelne opierzenia, wodę lejącą
się po elewacji. Nie myjemy regularnie ze-
wnętrznych parapetów, na których osadza
się brud i kurz (często całymi latami), który
podczas opadów jest wypłukiwany i wraz
z wodą spływa po elewacji, tworząc brudne,
trudno usuwalne zacieki. Myślimy i zabiera-
my się do remontu elewacji w momencie,
gdy tynki zaczynają odpadać. A najczęściej
wystarczyłoby jedynie regularne mycie
(domki jednorodzinne) po okresie grzew-
czym (duże zanieczyszczenie powietrza). 

Decyzja – docieplamy 
Natomiast po kilkunastu latach przeważnie
konieczne jest przemalowanie, często rów-
nież konieczna jest nowa wyprawa dekora-
cyjna. Wtedy jest to najlepszy moment, aby
rozważyć poprawę parametrów, poprzez
pogrubienie warstwy termoizolacyjnej. Naj-

lepiej o tym wiedzą i rozumieją mieszkańcy
ocieplonych domów z wielkiej płyty, kiedy
już w pierwszym sezonie zimowym, a także
letnim docenili zwiększenie izolacyjności 
termicznej murów. Zimą mieszkania dłużej
trzymają ciepło, a latem w pomieszczeniach
nieklimatyzowanych panuje zdecydowanie
niższa temperatura, niż na zewnątrz. Mowa
jest o tzw. pojemności cieplnej muru, którą
najprościej jest poprawić poprzez odpowied-
nio (do materiału muru) dobraną grubość
warstwy ocieplenia. Poprawa ociepleń po la-
tach wymaga niemałych nakładów (ruszto-
wania, zaprawa szpachlowa, wyprawa,
farba), warto więc dołożyć koszt płyty termo-
izolacyjnej i łączników mechanicznych, aby
poprawić parametry i zmniejszyć koszty 
eksploatacji budynku. Jednak każde takie
przedsięwzięcie należy traktować indywidu-
alnie i podobnie, jak przed pierwszym ocie-
pleniem, konieczne jest dobre rozeznanie
podłoża. Montując pierwsze ocieplenie ma-
my jasny obraz sytuacji, możemy sprawdzić
nośność podłoża i przyczepność zapraw.
Przy ociepleniu na istniejące ocieplenie, ko-
nieczne są odkrywki w kilku, do kilkunastu
miejsc. Dopiero wtedy można zadecydować
czy podłoże (pierwotne ocieplenie) jest
na tyle nośne i w dobrym stanie, że przenie-
sie kolejny ciężar, czy może wymaga wielu
dodatkowych zabiegów, które mogą okazać
się kosztowniejsze, niż demontaż starego
i montaż nowego ocieplenia o większej gru-
bości. Należy pamiętać, że wtedy dochodzą
koszty utylizacji otrzymanych odpadów (sty-
ropian i zaprawy). Dlatego zawsze powinni-
śmy kierować się zdrowym rozsądkiem
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Baumit ProContact – zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarTex – siatka z włókna szklanego
Baumit UniPrimer – podkład gruntujacy
uniwersalny
Baumit StellaporTop – tynk silikatowo-silikonowy

Baumit ProContact – zaprawa klejowo-
szpachlowa
Baumit ProTherm –  elewacyjna płyta
styropianowa
Łącznik mechaniczny z trzpieniem 
stalowym wkręcanym



na podstawie fachowej wiedzy budowlanej
oraz rachunkiem ekonomicznym. Ocenę po-
winna dokonać doświadczona i kompetent-
na osoba, np. inspektor nadzoru, czy kierow-
nik budowy. Należy mieć na uwadze, że
każdy system (w tym system ociepleń) jest
tak trwały, jak jego najsłabsze ogniwo (war-
stwa). Przy budynkach z wielkiej płyty, war-
to dodatkowo wzmocnić płyty osłonowe, bo
ich zamontowanie po latach jest różne i czę-
sto brak stabilności jest powodem spękań wi-
docznych na ociepleniu. 

Każdy składnik systemu 
ociepleń jest ważny!
Wykonanie dobrego ocieplenia na już istnie-
jące, wymaga naprawdę większego, indywi-
dualnego rozeznania i przygotowania prac,
aby wysiłek i środki nie poszły na marne. Nie
ma sensu inwestować, jeśli pojawią się po-
dejrzenia (na podstawie odkrywek), że istnie-
jące ocieplenie jest znacznie zdegradowane,
a styropian jest niskiej jakości lub odspojo-
ny od podłoża, itp. Klejenie kolejnej warstwy
ocieplenia wykonuje się prawie zawsze 
metodą na grzebień (podłoże jest równe),
jednak tylko wtedy, jeśli warstwa istniejącej
wyprawy jest stabilna. Kiedy występują licz-
ne spękania, konieczna jest odkrywka w tym
miejscu, celem sprawdzenia przyczyn po-
wstawania spękań.
Materiały izolacyjne (styropian, wełna) nie
nadają się jako warstwy nośne. Dopiero siat-
ka zbrojeniowa zatopiona w zaprawie klejo-

wo-szpachlowej, stanowi podłoże pod war-
stwy wykończeniowe. Siatka, podobnie jak
stal w żelbetach, zapewnia zwiększenie moż-
liwych obciążeń mechanicznych, musi być
jednak odporna na alkalia. Brak tej odpor-
ności powoduje, że siatki po pewnym czasie
ulegają degradacji, przestają pełnić role
zbrojenia, co prowadzi do spękań kolejnych
warstw (tynk dekoracyjny, powłoka malar-
ska). Siatki zbrojeniowe zalecane przez sys-
temodawców takich jak Baumit, są przeba-
dane w instytutach w układach materiałów.
Poddawane są wielu próbom, których w nor-
malnym okresie eksploatacji elewacje raczej
nie podlegają. Po przejściu pozytywnych 
badań, uzyskują aprobatę techniczną, która
potwierdza przydatność systemu ociepleń

bości 40 mm, głębokość kotwienia ≥40 mm.
Kotwa pomarańczowa – StarTrack Orange
(trzpień stalowy wkręcany) długość 88 mm,
wzmacnia stare tynki do grubości 40 mm,
głębokość kotwienia ≥ 40 mm.
Kotwa niebieska – StarTrack Blue dłu-
gość 55 mm, głębokość kotwienia 40 mm
(polecana do betonu). 
Kotwa zielona – StarTrack Green dłu-
gość 138 mm, wzmacnia stare tynki do gru-
bości 90 mm, głębokość kotwienia ≥40 mm.
Kotwa StarTrack Duplex (do mocowania
ociepleń na istniejące ocieplenie) dłu-
gość 138 mm, maksymalna grubość istnie-
jącego ocieplenia (termoizolacji) 50 mm, 
głębokość kotwienia ≥40 mm. 
Szczegółowe przekroje dostępne w katalogu
produktów oraz na stronie www.baumit.com
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Kotwy montażowe, czy tradycyjne łączni-
ki mechaniczne o znacznych długościach,
decydują o stabilności całego wtórnego
układu ociepleniowego, a więc trwałości
całej elewacji w czasie. Biorąc pod uwa-
gę stan istniejącego ocieplenia i wszystkie
związane dodatkowe koszty przy monta-
żu nowego, należy podjąć trudną decyzje.
Często, nawet mimo wielu odkrywek
i dodatkowych kosztów, nigdy do końca
nie będziemy pewni trwałości. Mając
wiele wątpliwości, zdecydowanie lepiej
będzie wykonać na nowo ocieplenie 
z nowych materiałów, których zachowa-
nie możemy przewidzieć. Docieplenie 
istniejących ociepleń, z ekonomicznego
punktu widzenia opłaca się głównie
na dużych powierzchniach (budynki wie-
lorodzinne), gdzie znaczny udział stano-
wić będą koszty utylizacji. Decyzja zawsze
jest indywidualna, zależy od obiektu
i przeznaczonych środków. Firma Baumit
do nowych lub dokładanych ociepleń
proponuje szereg rozwiązań wykończe-
nia. Szczególny opisanych materiałów
znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej www.baumit.com lub u naszych 
regionalnych przedstawicieli. 

(układ konkretnych materiałów) do stoso-
wania w budownictwie. Niestety siatki, 
podobnie jak łączniki mechaniczne (kołki),
często wybierane są ze względu na cenę.
Przy pierwszym ociepleniu, gdy materiał ter-
moizolacyjny klejony jest bezpośrednio
do muru, najczęściej łączniki są niepotrzeb-
ne. Systemowe kleje posiadają badanie po-
twierdzające, że przy nośnym podłożu są wy-
starczające do montażu ocieplenia. Najtańsze
kołki trzymają dobrze jedynie w betonie.
Przy rożnego rodzaju współczesnych mate-
riałach do wznoszenia murów – betony ko-
mórkowe, pustak poryzowany, bloczki 
keramzytowe – większość kołków nie jest
w stanie niczego utrzymać. Wymagane są
specjalne, dedykowane dla danego materia-
łu łączniki o dłuższej strefie rozporu, które ze
względu na swoje cechy, mają również 
wyższą cenę. Przy wykonywaniu wtórnej
warstwy ocieplenia na istniejące ocieplenie, 
dobrze dobrany łącznik mechaniczny 
jest najważniejszy. Te, głównie ze względu
na długość, są znaczącym wydatkiem w ca-
łej inwestycji, muszą uwzględniać wszystkie
grubości oraz rodzaj podłoża (muru), aby
gwarantowały trwale zamocowanie. 

A może klejenie zamiast 
kołkowania? 
Kotwy montażowe Baumit
Przy popularnej do lat 90-tych grubości
pierwszego ocieplenia do 50 mm, firma
Baumit proponuje użycie specjalnej kotwy
montażowej StarTrack Duplex. Jest to jed-
na z wielu kotew montażowych propono-
wanych przez Baumit do montażu ociepleń
z użyciem styropianu na różne podłoża.
Główną zaletą jest jeden rodzaj kotwy, nie-
zależnie od grubości ocieplenia, maksy-
malnie do 200 mm. Podstawową różnicą,
w stosunku do popularnych łączników me-
chanicznych (kołków), które dziurawią pły-
ty termoizolacji, jest montaż kotew bezpo-
średnio w podłoże (mur) i naklejanie na nie
płyt styropianowych. Kształt górnego „ko-
szyczka” każdej kotwy (Duplex dodatkowo
zwiera siatkę), gwarantuje trwałe związanie
poprzez przewiązanie zaprawy klejowej.
Otwory wierci się w widoczne podłoże (nie
na oślep przez płyty), nie dziurawi się izo-
lacji, nie widać na elewacji miejsc po koł-
kach. Baumit posiada w swój ofercie rów-
nież inne kotwy, przeznaczone do montażu
ocieplenia na podłożach jeszcze nie ocieplo-
nych. Wszystkie kotwy dostępne w ofercie
Baumit występują w różnych długościach,
dedykowane są do różnych podłoży (różna
strefa kotwienia). Dla wygody wykonawców
wykonane są w różnych kolorach, w zależ-
ności od przeznaczenia. 
Kotwa czerwona – StarTrack Red
(zalecana na stare osłabione podłoża) o dłu-
gości 88 mm wzmacnia stare tynki do gru-
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Balkony i tarasy stanowią przedłużenie sa-
lonu, dlatego jakość i estetyka ich wykończe-
nia mają kluczowe znaczenie. Poza doborem
eleganckich i dobrych jakościowo okładzin,
szczególną uwagę należy zwrócić na dobór
zapraw klejących. Powinny one posiadać nie
tylko właściwości mrozo- i wodoodporne,
lecz również odpowiednią elastyczność, któ-
ra umożliwi kompensowanie naprężeń po-
wstających w wyniku zjawiska rozszerzalno-
ści termicznej różnych materiałów. Ponadto
kleje należy dobierać do rodzaju podłoża
i okładziny. Pozwoli to uniknąć ryzyka odspa-
jania i pękania płytek w przyszłości. Recep-
tury elastycznych zapraw klejących FX 600
Flex oraz FX 900 Super flex zostały oparte
o innowacyjną technologię modyfikowania
właściwości spoiw mineralnych trasstec, 
posiadają optymalne parametry związane
m.in. z przyczepnością, wytrzymałością na
ściskanie, nasiąkliwością, skurczem, jak rów-
nież ochroną okładzin z kamienia naturalne-
go przed przebarwieniami. Kleje te zawiera-
ją mniejszą ilość substancji rozpuszczalnych
w wodzie, dzięki czemu ich zastosowanie mi-
nimalizuje ryzyko powstawania wykwitów
oraz przebarwień.

Fachowe projektowanie
W projekcie wykonawczym balkonu oraz
tarasu powinny znaleźć się wszelkie niezbęd-
ne informacje dotyczące sposobu wykonania
prac budowlanych oraz ich właściwej kolej-
ności. Szczególną uwagę należy zwrócić
na wykonanie:
## warstwy spadkowej, spadek powierzch-
ni balkonu i tarasu nie powinien być mniej-
szy od 1,5%,
## powłok izolacyjnych zarówno przeciw-
wodnych jak również paroszczelnych,
## doszczelnienia miejsc newralgicznych
takich jak szczeliny dylatacyjne, wywinięcie
powłoki izolacyjnej na ściany budynku, po-
łączenie powłok izolacyjnych z obróbkami
blacharskimi jak również wpustami taraso-
wymi, doszczelnienie przejść rur spustowych
oraz słupków balustrad.

Niezawodne materiały
Firma quick-mix oferuje sprawdzony sys-
tem materiałów budowlanych przeznaczo-
ny do wykonywania warstw użytkowych
na balkonach oraz tarasach. W skład syste-
mu quick-mix wchodzą między innymi ma-
teriały do:

## naprawy i wyrównywania podłoży, 
## gruntowania podłoży,
## wykonywania powłok izolacyjnych,
## klejenia płytek,
## spoinowania okładzin ceramicznych, 
## materiały uzupełniające system takie

jak: taśmy uszczelniające, aluminiowe
profile balkonowe i tarasowe. 

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów
produkowanych przez firmę quick-mix gwa-
rantuje wieloletnie, bezawaryjne użytkowa-
nie balkonów oraz tarasów.

Piękny balkon licowany 
płytkami na zaprawie 
FX 600 Flex
Zaprawa FX 600 Flex w klasie C2 TE znaj-
duje zastosowanie przy klejeniu płytek 
na powierzchniach balkonów poddawanych
wysokim i niskim temperaturom, oddziaływa-
niu wody, a także obciążeniom mechanicz-
nym. Wykazuje dużą stabilność w zmiennych
warunkach atmosferycznych. Duża siła kleje-
nia i znakomita przyczepność pozwalają
na stosowanie FX 600 Flex na różnego 
rodzaju podłożach, również trudnych i od-
kształcalnych, jak np. płyty gipsowo-kartono-

Powierzchnie balkonów i tarasów są narażone na dzia-
łanie ekstremalnych wahań temperatury. Okładziny,
jak również podłoże ulegają cyklicznemu rozszerzaniu
i kurczeniu, dlatego do przyklejania płytek w tych
miejscach należy używać elastycznych zapraw o dużej
sile klejenia. Cienkowarstwowe zaprawy FX 600 Flex
oraz FX 900 Super flex produkowane przy użyciu in-
nowacyjnej technologii trasstec doskonale przenoszą
naprężenia powstające pomiędzy okładziną a podło-
żem, gwarantując pewny efekt wykonawczy.

Trwały efekt na balkonie 
i tarasie – system balkonowo-
-tarasowy quick-mix

Trwały efekt na balkonie 
i tarasie – system balkonowo-
-tarasowy quick-mix
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Zaletami kompleksowego
systemu balkonowo-
-tarasowego quick-mix są:

– gwarantująca szczelność polimerowo-
-cementowa powłoka uszczelniająca
FDS 2K,

– innowacyjna zaprawa klejąca FX 900
Super flex produkowana w technolo-
gii trasstec,

– wysoka odporność systemu na obcią-
żenia termiczne oraz promieniowanie
UV,

– skuteczne i szybkie odprowadzanie
wód opadowych z powierzchni balko-
nu czy tarasu, jak również z przestrze-
ni podpłytkowej,

– łatwy montaż profili aluminiowych,
– estetyczne wykończenie krawędzi ta-

rasu za pomocą profili aluminiowych, 
– trwałe zabezpieczenie antykorozyjne

profili aluminiowych powłoką polie-
strową w kolorach: szarym, brązowym
oraz grafitowym. 

to zaletą w szczególności w przypadku nowo
wylewanych podłoży, gdyż pozwala na szyb-
kie ukończenie prac płytkarskich. Dzięki
zmniejszonemu spływowi klej można stoso-
wać również na powierzchniach elewacji. Za-
prawa FX 900 Super flex przeznaczona jest
do klejenia metodą cienkowarstwową, umoż-
liwiając tym samym ekonomiczne zużycie kle-
ju. Produkt ten idealnie nadaje się do układa-
nia płytek w nieckach basenowych, bowiem
FX 900 Super flex posiada Atest Higienicz-
ny PZH na kontakt z wodą pitną.
Do wyrównywania powierzchni posadzek
balkonowych i tarasowych przed układaniem
okładzin ceramicznych firma quick-mix po-

w szczególności do klejenia okładzin z mar-
muru czy mozaiki szklanej.

Gwarancja profesjonalnego
wykończenia tarasu 
– FX 900 Super flex
Okładziny płytkowe tarasów są zawsze spo-
rym wyzwaniem dla wykonawców, ze wzglę-
du na zwiększone obciążenia termiczne oraz
mechaniczne jakim są one poddawane. Czę-
sto ze względów estetycznych tarasy są pokry-
wane płytkami o dużym formacie. Nieodpo-
wiedni sposób montażu takich płytek może
powodować pękanie okładziny. Z tą myślą
powstała wysoko elastyczna zaprawa FX 900

Super flex. Klej ten w zależności od ilości wo-
dy zarobowej może mieć konsystencję pla-
styczną lub samorozpływną. 
Zaprawa samorozpływna pozwala na klejenie
na tzw. pełne podparcie, co oznacza że w mo-
mencie dociśnięcia płytki klej jest pod nią
równomiernie rozprowadzany nie pozosta-
wiając pustych przestrzeni. Dodatkowym atu-
tem jest wydłużony czas otwarty, który umoż-
liwia pokrywanie zaprawą jednorazowo
większej powierzchni. Zaprawa posiada klasę
odkształcalności S1, dzięki czemu znajduje za-
stosowanie do klejenia okładzin wielkoforma-
towych, na podłożach krytycznych, takich jak
na przykład niewysezonowane jastrychy. Jest

we, gipsowo-włókniste czy lastryko. Zaprawa
ta może być także z powodzeniem stosowa-
na przy układaniu nowej okładziny bezpo-
średnio na starą metodą „płytka na płytkę”,
bez potrzeby skuwania starej. Klej o zmniej-
szonym spływie nadaje się również do kleje-
nia płytek na ścianach, a wydłużony czas
otwarty pozwala na swobodną korektę ich po-
łożenia w ciągu nawet 30 minut po aplikacji.
Do klejenia wrażliwych na przebarwienia
materiałów zalecana jest zaprawa klejąca
FX 600 Flex biała. Biały, elastyczny klej
produkowany w technologii trasstec ograni-
cza ryzyko powstawania wykwitów oraz
przebarwień, dlatego doskonale nadaje się

leca ZN 30 Repair Szybkowiążącą zapra-
wę naprawczą. Jest ona przeznaczona
do nakładania warstwą od 2 do 30 mm.
Firma quick-mix posiada w swojej ofercie
system hydroizolacji podpłytkowych stano-
wiący uzupełnienie systemu do przyklejania
płytek ceramicznych na balkonach i tarasach.
FDS 2K Elastyczna, dwuskładnikowa za-
prawa uszczelniająca tworzy wraz z gamą
klejów FX pełen system balkonowo-taraso-
wy. FDS 2K jest zalecana do wykonywania
izolacji podpłytkowych na podłożach mine-
ralnych, na powierzchniach poziomych oraz
pionowych, na balkonach, tarasach oraz
w nieckach basenowych.
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Schody należą do najmocniej obciążonych
części budynku. Podlegają obciążeniom dy-
namicznym związanym z ruchem pieszym
oraz dodatkowo narażone są na cyklicznie
zmieniające się warunki atmosferyczne. Za-
leca się aby wymiary betonowego podestu
jak również szerokość stopnic oraz wysokość
podstopnic były tak dobrane aby umożliwić
układanie okładzin ceramicznych bez zbęd-
nego docinania płytek.
Przed ułożeniem płytek na schodach betono-
wych należy starannie przygotować podłoże.
Podłoże powinno być wysezonowane tzn.
od momentu betonowania powinno upłynąć
min. 28 dni. Podłoże betonowe musi być rów-
ne, czyste, nośne oraz suche. Pył i piasek usu-
nąć poprzez zamiatanie. Podłoże należy za-
gruntować głębokopenetrującą emulsją
gruntującą UG (fot. 1). Gruntowanie wykonu-
je się w celu związania resztek pyłu z podło-
żem, wyrównania chłonności podłoża oraz
zwiększenia przyczepności powłoki izolacyjnej.

Po ok. 1 godzinie od zagruntowania podło-
ża można przystąpić do wykonania przeciw-
wodnej powłoki izolacyjnej – tzw. izolacji
podpłytkowej związanej z podłożem. Izola-
cję należy wykonać z dwuskładnikowej ela-
stycznej zaprawy uszczelniającej FDS 2K.
Po starannym wymieszaniu ze sobą składni-
ka sypkiego oraz płynnego zaprawę uszczel-
niającą FDS 2K nanosimy na podłoże za
pomocą szczotki dekarskiej lub pacy metalo-
wej. Powłokę izolacyjną nakładamy zawsze
w dwóch cyklach roboczych. Łączne zużycie
zaprawy uszczelniającej powinno wynieść
ok. 4,5 kg/m². Powłokę izolacyjną należy wy-
winąć na cokół budynku. Połączenie betono-
wej konstrukcji schodów z cokołem należy
doszczelnić za pomocą taśmy uszczelniają-
cej DBF (fot. 2). Prawidłowo wykonana po-

wacyjnej technologii modyfikowania właści-
wości spoiw mineralnych trasstec. Zaprawy
klejące posiadają optymalne parametry
związane z przyczepnością, wytrzymałością
na ściskanie, nasiąkliwością, skurczem jak
również ochroną okładzin przed przebar-
wieniami. Kleje te posiadają ponadto zmniej-
szoną ilość substancji rozpuszczalnych w wo-
dzie, dzięki czemu ich zastosowanie minima-
lizuje ryzyko powstawania wykwitów oraz
przebarwień.
Zaprawę klejącą należy staranie rozmieszać
z wodą. Po odczekaniu ok. 2–3 minut zapra-
wę jeszcze raz starannie przemieszać. Zapra-
wa nadaje się do użycia przez ok. 2–3 go-
dziny. Przed rozpoczęciem klejenia starannie
czyścimy podłoże. Płytki na schodach ze-
wnętrznych kleimy metodą kombinowaną

tzn. zaprawę klejącą nakładamy na podłoże
za pomocą pacy zębatej jak również zapra-
wę klejącą nakładamy na spodnią warstwę
płytki (fot. 4). Taki sposób klejenia płytek eli-
minuje możliwość pozostawienia pod płytką
pustych przestrzeni, zwiększa trwałość okła-
dziny ceramicznej, zwiększa jej odporność
na oddziaływanie warunków atmosferycz-
nych, jak również na uszkodzenia spowodo-
wane dużymi punktowymi obciążeniami
mechanicznymi. Płytki ceramiczne podczas
klejenia należy starannie docisnąć następnie
lekko przesunąć i osadzić we właściwym
miejscu. Za pomocą poziomicy należy spraw-
dzić poprawność ułożenia płytek. W celu
utrzymania jednakowych szerokości fug za-
leca się stosowanie plastikowych krzyżyków
dystansowych.
Po ok. 2–3 dniach po związaniu i wyschnię-
ciu zaprawy klejącej można przestąpić
do spoinowania ułożonej okładziny cera-
micznej. Szczeliny pomiędzy płytkami oraz

krawędzie płytek starannie czyścimy, usuwa-
my resztki zaprawy klejącej. Do spoinowania
płytek ułożonych na schodach zalecamy sto-
sowanie szybkowiążącej, elastycznej za-
prawy do fugowania FF 911. Zaprawa ta
przeznaczona jest do spoinowani fug o sze-
rokości od 2 do 12 mm. Fugę starannie
wprowadzamy w szczeliny pomiędzy płytka-
mi (fot. 5). Po ok. 20 minutach powierzch-
nie płytek zmywamy za pomocą wilgotnej
gąbki. Po ok. 24 godzinach można przystą-
pić do użytkowania schodów.
Staranne przygotowanie podłoża, ułożenie
płytek okładzinowych na tzw. pełne podpar-
cie oraz dokładne wyspoinowanie fug gwa-
rantuje wieloletnie, bezawaryjne eksploato-
wanie okładzin ceramicznych na schodach
(fot. 6).

www.quick-mix.pl

Układanie okładzin ceramicznych na schodach
włoka izolacyjna zabezpieczy podłoże beto-
nowe przed oddziaływaniem miękkiej wody
deszczowej, tym samym przed wypłukiwa-
niem związków wapnia z betonu, a w kon-
sekwencji zmniejszy prawdopodobieństwo
pojawienia się białych wykwitów na okładzi-
nie ceramicznej.
Po ok. 24 godzinach można przystąpić do
klejenia okładziny ceramicznej. Wskazane
jest przeprowadzenie próbnego montażu
okładziny ceramicznej „na sucho”. Na tym
etapie, w przypadku stwierdzenia odchyłek
wymiarowych można wyrównać podłoże
za pomocą zaprawy wyrównującej. Do kle-
jenia płytek klinkierowych na schodach ze-
wnętrznych zalecamy stosowanie elastycz-
nej zaprawy klejącej do klinkieru FX 500
Klinkier, natomiast do klejenia płytek z gre-
su zalecamy używanie elastycznej zaprawy
klejącej FX 600 Flex (Fot. 3). Receptury
elastycznych zapraw klejących FX 600 Flex
oraz FX 500 Klinkier zostały oparte na inno-

Fot. 1. Fot. 3. Fot. 5.

Fot. 2. Fot. 4. Fot. 6.



ki połączeniu takich cech, jak niewidoczna kon-
strukcja lub całkowity jej brak, eleganckie 
w swojej prostocie wykończenie krawędzi, a tak-
że możliwość tworzenia kompozycji z innymi
elementami wystroju pomieszczenia architekci
cieszą się coraz większą swobodą projektowania
– przyznaje Artur Pacyna, menedżer ds. tech-
nicznych w Rockfon. 
Wyspy umożliwiają projektantom zabawę
z modułami i kształtami, zmianę wysokości
montażu i kątów podwieszenia. Dzięki temu
architekci tworzą własny styl w przestrzeni.
Ważny jest także nowoczesny charakter wi-
zualny takiego rozwiązania akustycznego.
Wyspy Rockfon Eclipse montowane są

na praktycznie niewidocznych, stalowych
linkach, sprawiając wrażenie jakby swobod-
nie unosiły się w powietrzu. Ich główne 
zadanie to pochłanianie dźwięków i w na-
stępstwie zmniejszenie pogłosu w pomiesz-
czeniach. Ponieważ zawieszone są poniżej
podstawowego sufitu pochłaniają fale
dźwiękowe padające na nie z obu stron. 
Zaletą jest także to, że odbijają światło.
Gładka, biała powierzchnia posiada współ-
czynnik rozproszenia światła na pozio-
mie 86 proc. 
Doskonale nadają się do pomieszczeń,
w których w systemie ogrzewania i chłodze-
nia istotną rolę odgrywa bezwładność ciepl-
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Wyspy akustyczne: 
kiedy i jak zamontować taki
rodzaj sufitu podwieszanego?

Akustyczny sufit podwieszany zazwyczaj kojarzy się z płaską, modułową powierzchnią.
Tymczasem nie we wszystkich wnętrzach można taki system zamontować. Rozwiązaniem jest
zastosowanie tzw. wysp akustycznych, czyli płyt zawieszonych do stropu lub dachu na
stalowych linkach. Poprawiają akustykę wnętrza, a ich sposób mocowania do stropu pozwala
architektom kreować niecodzienne wnętrza. Eksperci Rockfon podpowiadają jak zamontować
wyspy sufitowe. 

Siedziba firmy Velux w Pekinie – całość sufitu pokrywają akustyczne
wyspy Rockfon Eclipse

W przypadku niektórych pomieszczeń z przy-
czyn technicznych bądź estetycznych trady-
cyjne sufity podwieszane nie zawsze są naj-
lepszym wyborem. Taka sytuacja występuje
m.in. w pomieszczeniach z oknami na całą
wysokość ściany lub w budynkach historycz-
nych, w których niewskazane jest zasłanianie
zabytkowych detali architektonicznych. By
jednak wykorzystać przestrzeń pod sufitem
do kontrolowania akustyki wnętrza i odbicia
światła warto zamontować wyspy akustycz-
ne. Takie moduły posiada w swojej ofercie
Rockfon. 
– Od czasu wprowadzenia wysp Eclipse otrzy-
maliśmy wiele pozytywnych komentarzy. Dzię-

Fot. Rockfon
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na stropu, związana z zawartą w nim tzw.
masą termiczną. Wyspy podwieszone
na linkach nie ograniczają cyrkulacji powie-
trza, a tym samym naturalnej wymiany cie-
pła – jego przejmowania od stropu (jeśli
temperatura w pomieszczeniu niższa) oraz
oddawania do niego (kiedy temperatura
wyższa). Przyczyniają się do racjonalizacji
zużycia energii. Z tego właśnie powodu
na montaż wysp akustycznych Rockfon 
Eclipse w swoim nowym budynku w Peki-
nie zdecydowała się firma Velux. Siedzibę
firmy wybudowano z wykorzystaniem po-

Istnieje kilka sposobów mocowania wysp
do sufitu podstawowego. Można je podwie-
szać w pionie, w poziomie lub ukośnie. 

Sposób 1: Montaż do stropu
za pomocą stalowych linek 
Najczęściej stosowanym sposobem podwie-
szenia wysp jest ich montaż przy użyciu es-
tetycznych, mało widocznych linek. W zesta-
wie znajduje się do regulowania stalowa
linka o długości 1500 mm wraz z systemem
mocowania dostosowanym do betonowego
stropu oraz spirala kotwiąca. 
Maksymalne obciążenie spirali kotwiącej
wynosi 5 kg. Spirale należy przykręcić pio-
nowo do tylnej warstwy wyspy. Minimalna
odległość od krawędzi płyty nie może być
mniejsza niż 150 mm. Między spiralami po-

chyłych ścian zewnętrznych, w których 
zamontowano ścienne i dachowe okna. 
Zastosowano też masę termiczną. Ponieważ
wymiana ciepła pomiędzy masą termiczną,
a powietrzem w pomieszczeniu wymaga
swobodnego przepływu tego ostatniego,
pod stropem umieszczono nie klasyczny
modułowy sufit, ale wyspy sufitowe 
Rockfon. Poza tym, że gwarantują one 
wymagany obieg powietrza dają także 
silne rozprzestrzenianie wpadającego 
przez okna światła słonecznego w całym bu-
dynku. 

Minimalna wysokość pomiędzy płytą aku-
styczną, a stropem wynosić może 150 mm.
Długość linki dobierana jest jednak indywi-
dualnie w zależności od pomieszczenia i pro-
jektu aranżacji. Dla przełamania schematu
architekci wnętrz coraz chętniej decydują się
na umieszczenie wysp na różnych wysoko-
ściach. Umieszczenie kilku elementów poło-
żonych obok siebie na zmiennych wysoko-

ściach nadaje wnętrzu lekkości, podkreśla
wrażenie jakby wyspy unosiły się w prze-
strzeni. Zawieszona wyspa powinna zostać
wypoziomowana. W tym celu ekipa monta-
żowa skorzystać może z klasycznej poziomi-
cy kładąc ją na podwieszonym elemencie. 
Duże wyspy mogą być wyposażone w punk-
ty oświetleniowe. Należy jednak pamiętać,
że cięższe oprawy muszą zawsze być zamo-
cowane do stropu niezależnie, tak by pod-
wieszana wyspa nie przenosiła obciążeń
przekraczających jej nośność. 

Sposób 2: Montaż poniżej
istniejącej konstrukcji sufitu
modułowego
Wyspy mogą być montowane także jako
uzupełnienie akustyczne i estetyczne już ist-
niejącej konstrukcji z sufitem modułowym.

Eksperci firmy Rockfon podpowiadają, jak zamontować akustyczne wyspy sufitowe:

Płyty Eclipse wykonane są ze skalnej wełny
mineralnej o grubości 40 mm. Widoczna
od dołu powierzchnia pokryta jest pomalowa-
nym welonem z włókna szklanego dającym
gładką, białą powierzchnię. Tylną stronę, nie-
widoczną dla użytkowników po zawieszeniu,
pokrywa biały welon akustyczny, który odbi-
ja świtało. Krawędzie są pomalowane. Rock-
fon posiada w swojej ofercie wyspy o bardzo
różnych kształtach, od klasycznych prostoką-
tów, kwadratów i kół, po elementy nieregu-
larne. Nowością w ofercie producenta są du-
że wysypy z rozmiarze tzw. XL. 

winno zachować się odstęp nie większy
niż 600 mm. Ile punktów mocowań wyko-
nać? Np. do montażu kwadratowej wyspy 
o wymiarach 1160x1160 mm należy użyć
czterech równomiernie rozłożonych moco-
wań. Przy płycie większej, np. prostokącie
o wymiarach 1760x1160 mm, punktów
podwieszenia powinno być sześć. Najwięk-
sze wyspy dostępne w asortymencie 

Rockfon o wymiarach 2360x1160 mm ma-
ją dodatkowe wzmocnienie – z tylnej stro-
ny dwa aluminiowe profile, z nawiercony-
mi otworami, co ułatwia umiejscowienie
spirali kotwiących. 
Przed instalacją należy upewnić się, że strop
do którego mocowane są wyspy ma odpo-
wiednio wytrzymałą strukturę, a jego no-
śność gwarantuje przeniesienie obciążenia co
najmniej 25 kg. Jeśli wyspa mocowana jest
w betonie należy wiertłem o średnicy 6 mm
wywiercić otwór o głębokości 30 mm. Po za-
mocowaniu kołka należy sprawdzić, czy zo-
stał on właściwie rozparty. Na tym etapie
powinien być widoczny jedynie gwint. Na-
stępnie montujemy linkę w punktach moco-
wania na stropie i zakładamy ją na hak. Ha-
ki mocujemy do wystających w wyspy spirali
kotwiących. 
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Wówczas elementy mocowane są do siatki
istniejącego sufitu za pomocą standardo-
wych uchwytów dostępnych w ofercie pro-
ducentów sufitów podwieszanych. 
Przed montażem trzeba upewnić się, że ist-
niejąca konstrukcja wytrzyma obciąże-
nie 5 kg. Drugi sposób montażu to podwie-
szenie wysp na linkach, które mocowane są
bezpośrednio do stropu – przechodzą one
wówczas przez płyty sufitowe.

Sposób 3: Montaż 
bezpośrednio do stropu 
Możliwe jest też zamocowanie wyspy Eclip-
se bezpośrednio do stropu. Taki rodzaj insta-
lacji odbywa się przy użyciu specjalnej płyt-
ki montażowej, która przytwierdzana jest
do stropu. Wyspa zawieszana jest na płytce
dzięki wkręconym spiralom kotwiącym. 

Sposób 4: Uzupełnienie 
sufitu z karton-gipsu
Czasem zdarza się, że w pomieszczeniu znaj-
duje się już sufit podwieszany wykonany

www.rockfon.pl

z płyt kartonowo-gipsowych. Mają one
twardą powierzchnię, trudno więc uzyskać
we wnętrzu przyjazną akustykę. By szybko
i bez większych prac budowlanych popra-
wić komfort przebywania w takim pomiesz-
czeniu zazwyczaj montuje się właśnie wyspy
akustyczne. Wówczas nowe podwieszane
elementy można zamocować do istniejącej
płyty gipsowej za pomocą wsporników. Wy-
starczy jedynie wywiercić otwór, przymoco-
wać blokadę linki do metalowego wsporni-
ka, i umieścić wspornik poprzez otwór
nad płytą sufitową. Podobnie można postą-
pić używając kołków. W obu przypadkach
należy oczywiście sprawdzić, czy mocowa-
nie (wspornik lub kołek) może udźwignąć
ciężar 5 kg.

Rockfon jest wiodącym dostawcą akustycznych
rozwiązań sufitów i ścian. Firma ma w swojej
ofercie szeroką gamę produktów, które speł-
niają surowe wymogi zarówno w zakresie 
akustyki, bezpieczeństwa pożarowego i trwa-
łości, jak również higieny oraz estetyki. Roz-

wiązania marki Rockfon stosowane są we
wszystkich rodzajach budynków, zarówno
w nowych i modernizowanych, w tym w obiek-
tach biurowych, handlowych, sportowych,
edukacyjnych, służby zdrowia i przemysło-
wych. Poprawiają komfort akustyczny po-
mieszczeń i wpływają na optymalny mikro-
klimat wnętrz oraz dobre samopoczucie użyt-
kowników. Rozwiązania Rockfon dedykowane
są także do inwestycji realizowanych zgodnie
z zasadami zrównoważonego budownictwa,
w tym do obiektów starających się o eko-
certyfikaty zgodne m.in. z systemami LEED
i BREEAM.

Siedziba firmy Velux w Pekinie

Fot. Rockfon 
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## Co można powiedzieć na temat szarej
strefy aktywnej w ramach tej branży? Czy
negatywne zjawiska nasilają się, czy też
ich skala jest coraz mniejsza?
Na pewno trudno zmierzyć skalę tego zjawi-
ska, ale fakt, że ono występuje, nie budzi
wątpliwości. Oprócz wprowadzania do obro-
tu produktów bez marki, o bardzo niskiej ja-
kości, doświadczamy również takich zjawisk,
jak podrabianie naszych towarów. Zjawisko
takie występuje jednak nie tylko w Polsce,
ale również na rynkach zagranicznych,
na których działa nasza firma. Należy jednak
zwrócić uwagę, że świadomość wykonawców
jest coraz większa i ich oczekiwania, co do
jakości narzędzi rosną. Przy dokonywaniu 
zakupów nie kierują się już wyłącznie ceną.
Dla nas to dobra wiadomość, bo to daje
gwarancję dostarczenia ostatecznemu użyt-
kownikowi produktu, który będzie odpo-
wiedni do danego rodzaju prac i pomoże na-
szym ostatecznym klientom realizować
zlecenia inwestorów w zadowalający sposób.

## Jaka jest pozycja firmy KAEM na ryn-
ku nieelektrycznych narzędzi i akcesoriów
remontowo-budowlanych?
Jesteśmy jedną z największych firm narzę-
dziowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Mamy 6 spółek zagranicznych, które obej-
mują swoim zasięgiem kraje nadbałtyckie,
Bałkany, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę i Bia-
łoruś, uzyskując w tych krajach znaczące
udziały w rynku. Oprócz tego rodzaju dystry-
bucji prowadzimy również bezpośrednią
sprzedaż eksportową do dystrybutorów oraz
sieci handlowych między innymi w Rosji,
Mołdawii oraz Skandynawii.
Nasza firma działa na rynku prawie 25 lat,
zaopatrując klientów w ramach komplek-
sowej oferty narzędzi niezbędnych do re-
montu. Przez ten czas zyskaliśmy opinię 
partnera, który jest zorientowany na klienta
i gwarantuje oczekiwaną jakość produktów
oraz wysoki poziom serwisu.
Kładziemy bardzo duży nacisk na jakość pro-
duktów, szybką i bezproblemową dystry-
bucję oraz wsparcie okołosprzedażowe. 
Należy też podkreślić, że siłą naszej firmy 
są ludzie. Zaangażowanie pionu logistyki, ale
przede wszystkim wysokie kompetencje
przedstawicieli handlowych i opiekunów

klienta w centrali firmy KAEM powodują, że
możemy realizować nasz główny cel, jakim
jest szybka i bezproblemowa obsługa na-
szych klientów.

## Jakie są plany rozwoju firmy KAEM? 
Odpowiedź na to pytanie należy podzielić
na dwie części. W zakresie oferty nasza 
firma przyjęła strategię specjalizacji, czyli 
aktywnie rozwijamy poszczególne grupy
asortymentowe zarówno w kontekście szero-
kości oferty, jak i rozwiązań ułatwiających
naszym partnerom ich dalszą odsprzedaż,
a także gwarantujących finalnemu kon-
sumentowi łatwość użytkowania. Mam tu
na myśli ciekawe sposoby ekspozycji towa-
rów i budowanie świadomości dotyczącej
właściwych i najbardziej optymalnych sposo-
bów zastosowania naszych produktów. Fir-
ma KAEM rozwija się również terytorialnie,
ciągle zwiększając udział sprzedaży eksporto-
wej w sprzedaży ogółem. W tym roku kon-
centrujemy swoje działania na Skandynawii
i Azji Centralnej. Duży nacisk kładziemy rów-
nież na doskonalenie wewnątrz firmy pro-
cesów optymalizujących nasze działania. Ze
względu na sposób dystrybucji i naszą obec-
ność na poszczególnych rynkach w najbliż-
szym czasie największe inwestycje podejmo-
wać będziemy w zakresie logistyki.

## Jak firma KAEM postrzega miejsce PSB
na rynku nieelektrycznych narzędzi i ak-
cesoriów remontowo-budowlanych?
Marka PSB jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych na rynku, a dla ludzi zajmujących
się budowami czy remontami stanowi gwa-
rancję fachowej obsługi i kompleksowości
oferty. Te dwie cechy dla nas również są
priorytetem, dlatego współpraca zarówno
z centralą Grupy, jak i z poszczególnymi ak-
cjonariuszami jest mocno osadzona w naszej
strategii sprzedaży. Bardzo ważnym aspek-
tem współpracy jest solidność partnera, co
zapewnia poczucie bezpieczeństwa, które
jest nie do przecenienia w dzisiejszych, nie-
stety niepewnych, czasach. Dodatkowo pod-
kreślam partnerski sposób współpracy, któ-
ry prowadzi do kreowania rozwiązań
atrakcyjnych dla ostatecznych klientów. 

notował Mirosław Ziach

BRANŻA NARZĘDZI I AKCESORIÓW 
REMONTOWO-BUDOWLANYCH
– PERSPEKTYWY DYNAMICZNEGO
ROZWOJU

Rozmowa z Marcinem
Młodzikowskim – dyrek-
torem sprzedaży KAEM 

## Branża narzędzi i akcesoriów remonto-
wo-budowlanych obejmuje szeroki asor-
tyment wyrobów niezbędnych przy
pracach malarskich, do ochrony po-
wierzchni, przygotowania podłoża, tape-
towania, materiałów ściernych, narzędzi
do płytek ceramicznych, akcesoriów BHP
itd. Na tak rozległym rynku konkurencja
jest oczywiście bardzo silna. Jakie zmia-
ny zachodzą w tej branży w ostatnich la-
tach? Co mówią prognozy w odniesieniu
do głównych grup asortymentowych
tworzących ten rynek?
Ostatnie lata to na pewno dynamiczny okres
dla całej branży, w tym również dla nasze-
go przedsiębiorstwa. Spowolnienie gospo-
darcze miało duży wpływ na firmy z tego
sektora, ale mam wrażenie, że wiele z nich,
w tym nasza, wychodzi z tego kryzysu zwy-
cięsko, z efektywniejszymi strukturami i pro-
cesami. Na pewno skorzystał na tym klient,
ponieważ dostawcy wkładają dużo wysiłku
w to, by najpierw go zdobyć, a później utrzy-
mać, stosując ciekawe akcje promocyjne
i podejmując inne działania wspierające
sprzedaż. Obserwując trendy i strukturę wy-
datków państw zachodnich, można wywnio-
skować, że cała branża będzie się rozwijać
dynamicznie w Polsce i w tych wszystkich
krajach, które są rynkiem działania naszej fir-
my. Jedyną przeszkodą mogą być bariery
obiektywne, wynikające z czynników makro-
ekonomicznych.
Oprócz tego należy podkreślić, że znacząco ro-
śnie świadomość profesjonalistów i wykonaw-
ców amatorów w zakresie używanych 
materiałów i narzędzi, którymi pracują. To
wymusza na dostawcach konieczność prowa-
dzenia systematycznych prac nad innowacyj-
nymi rozwiązaniami. Również firma KAEM
w ostatnim czasie zaprezentowała komplekso-
wy program taśm pod marką SCLEY, a kilka
tygodni temu przedstawiliśmy naszym klien-
tom linię wysokojakościowych narzędzi malar-
skich pod marką HARDY PROFESSIONAL.



tów czy ocieplaniem ścian bądź po-
łaci dachowych, podkreślali, że
kiedy tylko mają taką możliwość,
poszerzają swoją wiedzę również
z zakresu innych prac, niż te które
są im najbliższe.
„Mimo mojej ścisłej specjalizacji
– mówi pan Dariusz Skwiot, de-
karz z miejscowości Opinogóra Gór-
na koło Ciechanowa – chętnie bio-
rę udział również w szkoleniach
dotyczących zabudowy poddaszy,
wykonywania izolacji czy montażu
okien dachowych. Dzięki temu lepiej pozna-
ję materiały dachowe oraz zasady ich monta-
żu, co pomaga mi w codziennej pracy, rów-
nież z innymi wykonawcami zatrudnionymi
na danej budowie. Interesują mnie także szko-
lenia dotyczące nowości produktowych. Jeśli
pojawia się nowy materiał na rynku, trzeba go
poznać – fachowiec powinien być w tych 
tematach na bieżąco. Nie może być przecież
zaskakiwany przez lepiej zorientowanego 
zleceniodawcę”.
Pan Zbigniew z firmy Mol-Mal z Ciechano-
wa przyznaje, że na szkolenie przybył, aby
dowiedzieć się więcej na temat systemów
ociepleniowych i wykonywania hydroizola-

cji. Mimo wieloletniego do-
świadczenia w pracach wykoń-
czeniowych wciąż rozwija swe
umiejętności i poszerza kompe-
tencje. Dzięki temu może podej-
mować nowe zlecenia i dłużej
pracować na danej budowie.
„Chętnie biorę udział również
w szkoleniach związanych z pre-
zentacją nowych produktów,
jak i w tych mających na celu
bliższe poznanie produktów

znanych już na rynku. Dla przykładu, mamy
bardzo duży wybór klejów do płytek. Trze-
ba znać nowości i chociażby te najbardziej
popularne materiały, aby wiedzieć do jakich
produktów i jak przekonać inwestora. Szko-
lenia dają nam wiedzę, wykraczającą po-
za informacje zawarte w ulotce” – dodaje
pan Zbigniew. 
„Inwestorzy najczęściej radzą się nas, wyko-
nawców w kwestii doboru materiałów. Mu-
simy więc dobrze znać produkty, z którymi
pracujemy i które polecamy. Dzięki szkole-
niom wiemy, który materiał polecić, żeby
klient był zadowolony” – mówi pan Dariusz. 
„Większość inwestorów trafia do nas z pole-
cenia. Jeśli znamy się dobrze na swojej pra-
cy i proponujemy dobre, sprawdzone mate-
riały, klient wie, że może nam ufać i poleci
nas dalej. Warto więc być dobrze zoriento-
wanym i przede wszystkim wyszkolonym”
– kończy pan Zbigniew.

Praktyka przede wszystkim
Na pytanie, jaka forma szkoleń okazuje się
najbardziej przydatna, wykonawcy zgodnie
odpowiadali, że zarówno szkolenia praktycz-
ne, jak i teoretyczne są cenne – każde z nich
dostarcza bowiem innej wiedzy – teoretycz-
ne uczą niezbędnych podstaw, praktyczne
pokazują, jak pracować z danym materiałem. 

28 nr 4/2014  www.glospsb.com.pl

SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB

7 marca 2014 r. w miejscowości Niestum koło Ciechanowa odbyło się kolejne szkolenie 
z cyklu „Szkoła Dobrego Budowania PSB”. Spotkanie dla wykonawców z Ciechanowa i okolic
zorganizowała firma RolBud, prowadząca m.in. cztery składy oferujące zaopatrzenie dla
budownictwa. Po zakończeniu części oficjalnej wykonawcy podzielili się z nami swoimi
przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat uczestnictwa w szkoleniach i przedstawili korzyści,
jakie niesie za sobą udział w tego typu spotkaniach edukacyjnych.

Dlaczego warto, czyli jakie korzyści
przynosi wykonawcom udział w szkoleniach?

Wykonawcy z uwagą przyglą-
dali się pracom wykonywanym
przez instruktora. Ta część 
szkolenia najbardziej zapadła
im w pamięci. 

Szkolenie w Niestumiu składało się
z dwóch części – praktycznej oraz teo-
retycznej. Podczas części praktycznej,

prowadzonej przez szkoleniowca firmy 
Icopal, wykonawcy poznali tajniki prawidło-
wego montażu pokryć z papy. Mieli także
okazję do zadania pytań instruktorowi i spró-
bowania własnych sił w zgrzewaniu pap.
Po prezentacji praktycznej zaproszeni wyko-
nawcy wzięli udział w części teoretycznej,
podczas której zapoznali się z produktami 
firmy Icopal, Koelner oraz Termo Organika. 

Stawiamy na rozwój
Podczas szkolenia zorganizowanego przez fir-
mę RolBud poruszono wiele tematów zwią-
zanych z budową domów, począwszy od za-
stosowania materiałów hydroizolacyjnych,
przez omówienie systemów montażowych,
w tym kotew chemicznych, na termoizolacji
budynków kończąc. Tak szeroka tematyka
przyciągnęła nie tylko wykonawców ogólno-
budowlanych, ale również tych specjalizują-
cych się w konkretnych pracach na budowie.
Wśród nich nie zabrakło dekarzy oraz fa-
chowców trudniących się tzw. wykończe-
niówką i chociaż, zwłaszcza Ci ostatni, nie
zajmują się na co dzień izolacją fundamen-

Pan Dariusz skorzystał z okazji, by porozma-
wiać z instruktorem firmy Icopal o zasadach
montażu pokryć bitumicznych.



Pan Zbigniew Włodkowski, wykonawca
z kilkudziesięcioletnim stażem przybył na
szkolenie w towarzystwie trzech młodych
wykonawców, którzy pod jego okiem wciąż
przyuczają się zawodu. Uczą się przede
wszystkim bazując na wiedzy i doświadcze-
niu pana Zbigniewa, ale udział w szkole-
niach, gdzie mają szansę bardziej szczegóło-
wo poznać materiały, z którymi pracują lub
będą pracować, traktują jako obowiązkowy
punkt w edukacji.
„Najbardziej chodzi oczywiście o młodych,
którzy dziś się tu ze mną szkolą. Ale uczę się
również ja – zmieniają się czasy, zmieniają
materiały, trzeba się doszkalać. Sam z siebie
nie wiedziałbym, co i jak należy robić” – mó-
wi pan Zbigniew.
„Niezależnie od tego czy mamy do czynie-
nia z nowością rynkową czy ze znanym już
produktem trzeba wiedzieć jak go stosować.
Musimy dbać bowiem o to, aby inwestor
po zainwestowaniu pieniędzy w materiały
dobrej jakości nie narzekał, że produkt nie
spełnia swojej funkcji przez niewłaściwy
montaż” – dodaje pan Włodzimierz Adam-
ski, wykonawca spod Ciechanowa świadczą-
cy usługi ogólnobudowlane. 
„Najbardziej cenię sobie szkolenia praktycz-
ne lub te, jak to dzisiejsze – łączące teorię
z praktyką, ponieważ na nich widzimy pracę

z produktem, dotykamy go, mamy z nim
do czynienia, więc łatwiej później podjąć 
decyzję o jego użyciu” – mówi pan Mariusz
Kwasiborski, wykonawca z Modły. „Wiele
ludzi buduje dziś domy na kredyt, zaciągając
duże pożyczki. Znaczna część inwestorów ma
świadomość, że te niemałe przecież pieniądze
trzeba dobrze wydać. Zleceniodawcy stawia-
ją więc na materiały dobre jakościowo, z naj-
wyższej półki. Dobra jakość produktu musi iść
w parze z dobrą jakością wykonania. Jeśli nie
znam materiału, nigdy go nie stosowałem, to
pracy z nim się nie podejmuję. Bo tracę
na tym ja i inwestor. Na szkoleniach praktycz-
nych możemy wypróbować materiał, spraw-
dzić, czy nie popełniamy błędów, doszkolić
się. Tu mamy szansę robić więc wszystko to,
co nie powinno mieć już miejsca na budo-
wie.” – puentuje pan Włodzimierz. 

Ciągła edukacja
Szkolenia organizowane w ramach programu
„Szkoła Dobrego Budowania PSB” nie są dla
wykonawców jedynym źródłem wiedzy
na temat nowych produktów, systemów czy
rozwiązań. Najczęściej korzystają z internetu
– m.in. stron producentów, gdzie moż-
na znaleźć dużo informacji na temat konkret-
nych produktów i ich stosowania – specjali-
stycznych publikacji oraz budowlanych
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Podczas szkolenia 
każdy wykonawca miał
okazję własnoręcznie
wykonać zgrzewanie
pap i sprawdzić jakość
przeprowadzonych
prac.

Według pana Zbigniewa nawet najbardziej
doświadczony wykonawca wciąż musi się
kształcić, dlatego bierze udział w niemal
każdym organizowanym przy współpracy
z PSB szkoleniu. 

Część praktyczna przykuła uwagę wykonawców, którzy poznawali bliżej parametry techniczne
materiałów.

Panowie Mariusz i Włodzimierz zaznaczali jak
ważna w ich pracy jest jakość wykonania, któ-
rej mogą uczyć się między innymi na takich
szkoleniach jak to, zorganizowane przez firmę
RolBud.

„Szkolenia rozwiązują także problematyczne
dla nas kwestie, np. mocowanie przedmio-
tów do słabych podłoży. Teraz wiem po
jaką kotwę chemiczną sięgnąć gdy mam
do czynienia np. ze ścianami z pustaków 
ceramicznych” – kończy pan Mariusz. 

Relacja: Beata Wysoczarska, Budomedia
Fot. Budomedia

portali internetowych. Mimo wszystko udział
w szkoleniach to dla nich ważny element cią-
głej edukacji.
„Biorę udział w szkoleniach przynajmniej kil-
ka razy w roku. Z doświadczenia wiem już,
że teoria niekiedy mija się z praktyką. Jestem
przede wszystkim zainteresowany, jak dany
produkt sprawdza się w pracy. Nie wyczytam
tego z prospektu. Na szkoleniach mam oka-
zję zobaczyć konkretny materiał „w akcji”,
sam go wypróbować czy podpatrzeć lub
podpytać o różne kwestie doświadczonego
instruktora – mówi pan Dariusz.
„Na każdym szkoleniu czegoś się uczymy,
nawet jeśli ta wiedza się powtarza, to zawsze
pojawia się jakiś nowy aspekt. Nie wiedzia-
łem np., że pewne odmiany styropianu, mo-
gą służyć również do termoizolacji dachu
– że tak jak wełnę, styropian wkłada się mię-
dzy krokwie. Bardzo mnie zaciekawiło takie
rozwiązanie i z pewnością pogłębię jeszcze
ten temat” – dodaje pan Włodzimierz. 



Z Grupą na sto procent
Spośród firm tworzących PSB i dysponują-
cych wieloma oddziałami Fago jako pierw-
sza w stu procentach realizuje plany Grupy
zmierzające do kreowania nowoczesnego ob-
licza handlu materiałami budowlanymi oraz
artykułami wyposażenia i dekoracji domu.
Dlaczego Waldemar Kociełowicz posta-
wił na Mrówki? – Odpowiedź jest prosta.
Mieszkańcy takich miast jak Dzierżoniów, Świd-
nica, Świebodzice i okolicznych miejscowości za-
sługują na równe traktowanie z klientami w du-
żych aglomeracjach. Standard Mrówek
odpowiada temu, co oferują zagraniczne sieci
w swoich marketach „zrób to sam”. W przypad-
ku PROFI też, oczywiście, chodzi o podniesienie
poziomu handlu. PROFI ma się tak do tradycyj-
nie prowadzonej hurtowni jak nowoczesny sa-
mochód do furmanki. Ale trzeba również zwró-
cić uwagę na przesuwanie się rynku w stronę
wykonawców, wymagających jako klienci, z róż-
nych względów, specjalnego traktowania. 
Na mocniejszą pozycję wykonawców wpływają
ostatnio różne czynniki. Ciąży inwestorom 
biurokracja, ogromne ilości dokumentów, nie-
zbędnych przy każdej budowie czy większym re-

moncie, rozmaite interpretacje przepisów coraz
bardziej skomplikowanego prawa?... Gdzie klient
indywidualny – inwestor szuka w takiej sytuacji
pomocy? Kto mu podpowie co jest istotne, a co
nie? Czy nie najlepiej wszystko powierzyć wyko-
nawcy? A skoro wszystko, to także pieniądze
na zakup materiałów budowlanych… Kiedyś
częściej kupował materiały budowlane inwestor,
budujący swój dom metodą gospodarczą,
na przykład z pomocą szwagra. Dziś nawet jed-
norodzinne domy wznoszą firmy wykonawcze,
i to one, niejako w imieniu inwestora, nabywa-
ją wszystko, co jest potrzebne na placu budowy.

Mniej pozycji asortymentowych
– lepszy handel
Punkt widzenia zależy – wiadomo – od punk-
tu siedzenia. Ale nie zawsze jest różny.
Na pytanie: z czym po pierwsze kojarzy się
PROFI?, podobnych odpowiedzi udzielają
klient-wykonawca budowlany i zatrudniony
w PROFI handlowiec. 

Tomasz Waszczuk, współwłaściciel 
Zakładu Ogólnobudowlanego REMECO ze
Świdnicy zaczyna od tego, że wykonawca
w PROFI nie traci czasu, nie czeka w kolejce, jak
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Wprost o FAGO.
Rozmowy nie podsłuchane

Anna i Waldemar Kociełowicz, 
oddział Fago w Pszennie 

Tomasz Waszczuk (pierwszy
z lewej, rozmawia z Marcinem
Baranowskim i Wiesławem 
Ryczanem). – REMECO działa
od 25 lat. Zatrudniamy 40–45
osób. Nasze główne specjalizacje to
roboty fundamentowe, ściany
– także w budynkach wielokondy-
gnacyjnych, dachy – nieraz o po-
wierzchni tysięcy m2. Często wystę-
pujemy jako generalny wykonawca.
Z Fago współpraca od 15 lat. 
Około 50% potrzebnych nam ma-
teriałów kupujemy w PROFI, najczę-
ściej w Świdnicy.

�

Zanim firma kupiecka Fago – własność Waldemara i Anny Kociełowicz -przyjęła kurs na PROFI, wcze-
śniej równie konsekwentnie stawiała na Mrówki. PROFI, że przypomnę, to nowoczesne Centra Bu-
downictwa tworzące nową sieć Grupy PSB, działającą już niemal w 40 miejscowościach w różnych
regionach Polski. O sklepach PSB-Mrówka szerzej pisać nie muszę, w liczbie ponad 170 są znane we
wszystkich województwach, a wiele wskazuje na to, że z ich oferty będą mogli korzystać mieszkań-
cy zdecydowanej większości 380 powiatów. Fago jest obecne w 3 miastach: Dzierżoniowie, Świdni-
cy i Świebodzicach oraz we wsi Pszenno, ma w nich 5 oddziałów, a w nich 3 Mrówki i 3 PROFI.

Fago, ostatnie lata

2011, Dzierżoniów:
– Mrówka, nowy obiekt;
– PROFI, przekształcenie + moder-

nizacja obiektu.
2012, Świebodzice – Mrówka,
nowy obiekt;
2012, Świdnica – PROFI, prze-
kształcenie + modernizacja obiektu;
2012, Pszenno – Mrówka i PROFI,
całkowita reorganizacja obiektu;
2013 – Fago zatrudnia 150 osób. 
Z zakupów z udziałem centrali PSB
w Wełeczu pochodziło 70% materia-
łów oferowanych w PROFI Fago 
i 90% sprzedanych w Mrówkach Fago.



w innych hurtowniach, pomiędzy klientami-de-
talistami.
Ciekawe – na to samo, czyli na okazywanie
większego szacunku dla czasu wykonawców
w obiektach PROFI, zwracają od razu uwagę
wszyscy kolejni moi rozmówcy. PROFI Fago
otwierane są wcześniej, niż placówki oferują-
ce towar odbiorcom detalicznym. Na placach
budowy ruch zaczyna się przecież od samego
rana. PROFI stwarzają dobre warunki do roz-
mów, których efektem mogą być zamówienia
w ramach stałej współpracy kupca i wykonaw-
cy, bądź inwestora. Klient znajdzie krzesło na-
przeciw czy obok sprzedawcy, albo wygodny
fotel w specjalnie wydzielonej strefie, przy ka-
wie, herbacie, zimnych napojach, żeby swo-
bodnie porozmawiać o interesach.

Wiesław Ryczan, zatrudniony w Fago
od 2000 r. jako sprzedawca, opowiada 
swoją historię pracy w firmie Anny i Walde-
mara Kociełowiczów. – Do 2011 roku Fago
miało w Świdnicy skład budowlany hurtowo-de-
taliczny. My, pracownicy dzieliliśmy się zadania-
mi według asortymentu, ja początkowo miałem
chemię budowlaną, głównie farby. Z biegiem lat
poszerzałem swoją wiedzę, poznając nowe gru-
py wyrobów. Bardzo dużo dały mi szkolenia
PSB. Z czasem kłopoty zaczęła sprawiać koniecz-
ność równoczesnej obsługi wielu klientów mają-
cych zupełnie różne potrzeby i wymagania. Ktoś
przyszedł po wałek, czy pędzel. I w tym samym
czasie wykonawca czy inwestor remontujący
dom chciał omówić warunki dostawy systemu
ociepleniowego. Tych klientów trzeba było „roz-
dzielić”. Generalnie, kupowane pojedynczo
pędzle, puszki farby, plus oczywiście wszystkie
artykuły dekoracyjne oferują Mrówki. Ciężka bu-
dowlanka, a w sumie materiały potrzebne
na placu budowy znalazły się w PROFI. 
PROFI to wydzielona ekipa handlowców, wydzie-
lone pomieszczenia i stanowiska pracy. Ja prowa-
dzę sprzedaż, a także zgłaszam zapotrzebowanie
na ciężką budowlankę, koncentruję się na zama-
wianiu towaru pod zapotrzebowanie klientów.
Staram się dogadać z wykonawcą, żeby przedsta-
wił harmonogram swoich prac, żebyśmy mogli
mieć w magazynie dany towar przed czasem.
PROFI bardzo poprawiło warunki naszej pracy.
Oddzielenie hurtu od detalu przyniosło same
plusy.

Marcin Baranowski, kierownik PROFI
w Świdnicy „plusuje” wymiernie. – Od wrze-
śnia 2013 r. każdy miesiąc przynosi w naszym
PROFI wzrost obrotów. Przybyło też kilkunastu
nowych klientów wykonawców, pojawia się co-
raz więcej inwestorów indywidualnych. Często
przyprowadzają sąsiadów, znajomych chcących
budować czy remontować swoje domy.
Tomasz Waszczuk wymienia też inne atuty
PROFI, poza tym, że nie traci czasu w kolej-
kach. – Jest bardziej profesjonalne od znanych
mi w okolicy hurtowni. Tu trafili najlepsi pracow-

nicy Fago, o najwyższych kwalifikacjach, dobrze
się z nimi pracuje. Poprawił się asortyment, m.in.
w farbach, od kiedy jest PROFI jest mieszalnik.
Polepszył się transport, bardziej dostosowany
do potrzeb wykonawcy budowlanego. PROFI ma
dobre ceny, ale to nie one decydują, że tu się 
zaopatruję. Bardzo ważne są też terminowość
i solidność całej ekipy PROFI. W tym też górują. 
Kiedy pytam Waldemara Kociełowicza
o zmiany w asortymencie związane z prze-
kształcaniem w PROFI klasycznych, dobrze
prowadzonych hurtowni – jakimi przecież
były wcześniej obiekty Fago w Dzierżonio-
wie, Świdnicy i Pszennie – wyjaśnia od razu,
że liczbę oferowanych wyrobów zdecydowa-
nie ograniczono. – To był bardzo żmudny pro-
ces. Dziś wszyscy są „za”, wiedzą, że dobrze się
stało, że ubyło pozycji asortymentowych. Ale
„zdejmowanie” wielu wyrobów z półek, trzeba
było poprzedzić „wyjęciem ich z szufladek”
w głowach naszej ekipy. Wielu pracownikom żal
było każdego wyrobu zabieranego do Mrówek.
Nie byłoby PROFI bez zawężenia asortymentu,
usunięcia tych pozycji, które niepotrzebnie ab-
sorbowały uwagę handlowców, a nie przynosi-
ły efektów w sprzedaży. Pamiętam przypadek
z klejem butaprenem. Pytany o ten klej handlo-
wiec oderwał się od wyliczania materiału
na dach, szukał butaprenu na półkach, zdespe-
rowana klientka potrzebowała zaraz skleić sobie
buty, ale ostatecznie uznała, że akurat ten klej
do jej butów nie pasuje. Obecnie takie produk-
ty jak np. butapren są do nabycia w Mrówkach
Fago.
Dlaczego handlowcy zatrudnieni w PROFI nie
mogą zajmować się butaprenem i podobnym
asortymentem? Bo to wysokiej klasy profesjo-
naliści. Koniem wyścigowym nie orze się pola.

Jak Adidas
Artur Chorąży jest kierownikiem budowy
Atrium Park w Świdnicy, budynku o stu
mieszkaniach na 4 kondygnacjach i z taką 
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Artur Chorąży – Budowę Atrium Park mamy ukoń-
czyć do grudnia 2014 r. Część w stanie pod klucz, część
w deweloperskim. Na budowie pracuje codziennie
do 40 osób. W Fago kupujemy około 80% chemii 
(m.in. uszczelniacze, fugi, kleje do płytek, izolacje)
i materiałów ociepleniowych w systemach Rockwool 
i Ceresit.

samą liczbą miejsc parkingowych na pozio-
mie przyziemia – całość powierzchni użytko-
wej wynosi 6500 m2. Współpracę z Fago za-
czął od tej inwestycji. Dlaczego postanowił,
że dostawcą większości materiałów budow-
lanych do Atrium Park będzie firma Walde-
mara Kociełowicza? – W pierwszej kolejności
decydowała lokalizacja i to, że Fago należy
do PSB. PSB jest znane w całej Polsce, to jest
marka, jak Adidas. Jak dotąd nie zawiodłem się
na Fago. Mają wszystko czego potrzebuje klient
na taką dużą budowę jak nasza. Dostawy są ter-
minowe. Mają mieszalnik do tynków i samocho-
dy z HDS, co w warunkach wielkiej inwestycji
w centrum miasta, gdzie powierzchnia placu bu-
dowy jest bardzo mała, ma ogromne znaczenie.
Fago jest elastyczne i dyspozycyjne, przykład
– udostępnia nam swoje duże magazyny, któ-
re możemy traktować w zasadzie jako zaplecze
budowy, trzymając odpowiednio długo, zależ-
nie od potrzeby, materiały, które kupiliśmy.

Marcin Kosiorowski, mistrz na wydzia-
le malarni wagonów w Świdnica S. A., repre-
zentuje inną kategorię klientów, potrzebuje
materiały na budowę domu w Boleścinie,
w którym zamieszka z rodziną. – W Świdnicy
trudno nie trafić do sklepu i hurtowni PSB.
Znam Fago od kilkunastu lat, kupowałem tutaj
różne materiały do drobnych remontów i maj-
sterkowania. Narzędzia, kafelki, kleje, fugi. 
Teraz zaopatruję się we wszystko co potrzebne
jest przy budowie domu. Tylko beton był
z gruszki. W Fago mam stały rabat, który prze-
dłuży się, gdy będę kupował w Mrówce
w Pszennie artykuły wyposażeniowe do nowe-
go domu.

Magdalena i Marcin Kosiorowski
przeglądają dokumentację budo-
wy. Pierwszy z lewej Paweł Du-
dziak.
– Dom budujemy od 2 czerwca 2014 r.
Już mamy parter. Chcemy się wprowa-
dzić na Wielkanoc 2015 r.

�

�



od ponad 20 lat. – Ale organizacja pracy jest
coraz lepsza. Personel potrafi fachowo doradzić.
Każdy towar załatwią. Jak jest problem na bu-
dowie, zgłaszamy to w Fago, potem przyjeżdża
przedstawiciel producenta i podpowiada co zro-
bić. Przykład – przedstawiciel Atlasa pomógł
nam dobrać odpowiedni tynk renowacyjny
i środki izolacyjne 2-składnikowe pod pomiesz-
czenia piwniczne nadmiernie zawilgocone. To
był duży obiekt, kupiliśmy wtedy w Fago 40 ton
materiałów z asortymentu chemii budowlanej.

Dariusz Kowalski, współwłaściciel firmy
Usługi Budowlane DEKA-BUD ze Świdnicy
ma takie same doświadczenia. – PROFI Fago
ma bardzo dobre rozeznanie w nowościach
technicznych. Kierownicy i sprzedawcy, gdy tyl-
ko pojawi się jakiś kłopot, nawiązują kontakt
z doradcami technicznymi dostawców, żeby po-
mogli wykonawcy na budowie. Przy dużych
kontraktach mamy stałą opiekę handlowców
i ekspertów.
Kiedy pytam przedstawiciela technicznego
firmy Atlas w regionie dolnośląskim o PRO-
FI Fago – Robert Miernik ocenia, że prze-
kształcanie tradycyjnych hurtowni materiałów
budowlanych w tej kategorii obiekty to dobry
kierunek. – Dla mnie Fago to ciągle Fago, zna-
my się niemal 20 lat, ale PROFI dużo zmienia.
Wykonawcami budowlanymi zajmuje się spe-
cjalnie dobrana i szkolona ekipa. Handlowcy 
zatrudnieni w PROFI lepiej korzystają z wiedzy,
jaką dysponują przedstawiciele techniczni 

producentów materiałów. Czę-
ściej, niż kiedyś, mamy kontakty
robocze. Częściej pytają o kon-
kretne sprawy. Pamiętam, że 
właśnie z DEKA-BUDEM współ-
pracowałem przy hydroizolacji
balkonów. Wcześniej tego nie ro-
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Grzegorz Siwek, kierownik w PROFI
i w Mrówce Pszenno, potwierdza – klient
PROFI zawsze korzysta z najlepszej ceny, także
w Mrówkach Fago. Tutaj akurat obie placówki
mieszczą się w jednym obiekcie. Oceniam, że na-
wet 80% klientów PROFI, a więc takich, którzy
kupują materiał na budowę bądź do prac 
remontowych, trafia też do naszej Mrówki, np.
po rękawice robocze, silikony, płyny czyszczące.

Grzegorz Siwek (z prawej) z klientem w Mrówce
Pszenno. Może klient powinien zainteresować się
także ofertą PROFI…

Robimy wszystko, żeby ten ruch był jednak 
dwukierunkowy, żeby również klienci Mrówki
wiedzieli, że budując albo remontując dom czy
mieszkanie warto poznać ofertę PROFI.

PROFI to jednak nie tylko materiały budow-
lane. Marcin Kosiorowski korzysta z usług
wykonawcy rekomendowanego przez Fago.
Paweł Dudziak, współwłaściciel firmy
Usługi Budowlane „Tomasz Sulka, Paweł Du-
dziak” z Pszenna stawia średnio w roku, wraz
ze wspólnikiem, 6–7 stanów surowych do-
mów jednorodzinnych. Oceniając współpra-
cę z Fago zwraca uwagę na dobrą logistykę
kupca PSB, dobre ceny i bardzo dobrą ob-
sługę – łączą fachowość i życzliwość. Mam po-
równania z Austrii, gdzie pracowałem kilka lat.
Poziom pracy Fago jest taki sam jak dobrych
hurtowni nad Dunajem. Nawet do 85% mate-
riałów kupujemy w Fago, W naszym portfelu
dominują zlecenia prywatnych inwestorów. Kła-
dziemy dużo tynków. Zdarzają się też większe
roboty, np. adaptacja budynków wyższej uczel-
ni na apartamenty.

Najbliższa dobra hurtownia
– PROFI innego kupca PSB
Tomasz Waszczuk zastanawia się. – Czy znam
obiekt porównywalny z PROFI Fago w Świdni-

Jan Jankowski (z prawej) rozmawia z pracowni-
kiem PROFI w Dzierżoniowie. – Z Fago znamy się
od wielu lat. Moja firma działa generalnie na Dolnym
Śląsku. Pracowałem też w Austrii i w Niemczech
Do 90% materiałów budowlanych kupuję w Fago,
zdarzyło się, że ściągaliśmy stąd materiały potrzebne
przy remoncie dużego mieszkania w Warszawie. 
Nawet do Austrii woziłem kupione w Fago silikony, 
taśmy samoprzylepne, pianki, wkręty.

cy, Pszennie albo w Dzierżoniowie? – Nie ma ta-
kiego w okolicy. Najbliższy jest w Wałbrzychu*.
Podobnego zdania jest Jan Jankowski,
deweloper i wykonawca budowlany, które-
go firma PPHU „Jan Jankowski” ma siedzibę
w miejscowości Pieszyce, niedaleko Dzierżo-
niowa. – W okolicach Dzierżoniowa i Świdnicy
różne hurtownie materiałów budowlanych 
padały. Fago jest od wielu lat i zawsze pracuje
na najwyższym poziomie. PROFI to obiekt, któ-
ry najbardziej „pasuje” takim firmom jak moja,
obsługa jest bardzo sprawna. Zdarza się, że po-
trzebuję jakiś towar z Mrówki, wtedy pracow-
nik PROFI pomaga mi także w zakupach w tym
sklepie.

Leszek Przybyszewski, właściciel Przed-
siębiorstwa Budowlanego „Leszek Przyby-
szewski” z Dzierżoniowa czuje się takim 
samym klientem w PROFI, jakim był wcze-
śniej, a zna firmę Waldemara Kociełowicza

Leszek Przybyszewski (z lewej) rozmawia ze Zbigniewem Łykowskim w PROFI w Dzierżo-
niowie. – Prowadzę firmę od 1983 r. Obecnie zapewniam pracę bezpośrednio 20 osobom, także z firm współ-
pracujących. Nasza specjalność to budownictwo ogólne, ciężka budowlanka i wykończenia. Połowę zleceń mam
od klientów indywidualnych (głównie budowy domów jednorodzinnych), a drugą pozyskuję w trybie prze-
targów organizowanych przez samorządy i urzędy. Obiekty? – szpital w Pieszycach – budowa i remont, przy-
chodnia w Świebodzicach – budowa, 30 elewacji w rynku w Dzierżoniowie. Z Fago mam kontakt od kiedy
Waldemar Kociełowicz zaczął handel materiałami budowlanymi w 1990 r. Około 80% materiałów kupuję 
w Fago. 

�

�

�

–––––––––––
* W Wałbrzychu prowadzi PROFI firma kupca PSB
Pagaz.



Ekipa firmy Usługi Budowlane „Tomasz Sul-
ka, Paweł Dudziak” od lat korzysta ze szko-
leń w Fago prowadzonych przez przedstawi-
cieli Atlasa i Baumitu.

Mrówka na dobry początek
Z Franciszkiem Jabłońskim, kierowni-
kiem budowy na obiekcie Invest-Park Deve-
lopment Wałbrzych – strefa w Świebodzi-
cach, rozmawiam w Mrówce Fago, właśnie
w Świebodzicach. – Firma PRE-FABRYKAT
z Miłkowa, w której pracuję, zaopatruje się
w materiały budowlane w Fago w Świdnicy
i w Dzierżoniowie od dobrych kilku lat. Tym ra-
zem kupujemy w Świebodzicach, bo tu jest plac
realizowanej przez nas budowy. 

Piotr Serafin, kierownik Mrówki w Świe-
bodzicach wyjaśnia – Fago 2 lata temu wybu-
dowało ten obiekt, to nowy oddział w naszej 
firmie. Jest dobrze pracująca Mrówka, ale wy-
konawcy budowlani pytają o asortyment, 
jakim dysponują PROFI. Niektórzy znają 
PROFI w Świdnicy, Dzierżoniowie czy Pszennie
i chcieliby, żeby również u nas zorganizować
wszystko podobnie. Na razie przeszkoliliśmy
2 pracowników, żeby obsługiwali klientów
„w kulturze PROFI”.
Franciszek Jabłoński – w Fago w Świebodzi-
cach opiekuje się mną pani Patrycja. Gdy jakie-
goś materiału tutaj nie mają, ściągają z oddzia-
łów PROFI w Świdnicy czy w Pszennie. Jak
oceniam standardy pracy PROFI? – Bardzo 
wysoko. PRE-FABRYKAT korzystał z materiałów 
Fago nie raz, m.in. w Dzierżoniowie, gdzie 
robiliśmy ratusz, również w Świdnicy. Pracowa-
łem też 10 lat, z przerwami, w Niemczech. Po-
ziom, jaki reprezentuje Fago, jest równy temu,
który tam mogłem obserwować.
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Dariusz Kowalski (z prawej) rozmawia z Ro-
bertem Miernikiem. – DEKA-BUD zatrudnia
24 pracowników, mamy też podwykonawców. Prowa-
dzimy roboty budowlane, ale w naszej działalności 
liczy się mocno także obsługa eksploatacyjno-remon-
towa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (40 tys.
mieszkańców). Większość robót to ocieplenia i pokry-
cia dachowe. DEKA-BUD ma tyle lat co Fago i od
tylu lat łączy nas współpraca – 80–90% materiałów
budowlanych kupujemy w firmie Waldemara Kocie-
łowicza.

bili, chodziło więc o przekazanie praktycznej
wiedzy, jak nie popełniać błędów na placu bu-
dowy.
PROFI ułatwia rozmowy o sprawach technicz-
nych. Moja komunikacja z pracownikami
PROFI jest łatwiejsza. Inaczej rozmawiamy
o problemach na styku producent-dostawca
– handlowcy – wykonawcy. Nasze kontakty są
bardziej efektywne.

Kto kupuje, ten się szkoli
Wszyscy rozmówcy mówią o szkoleniach,
znanych pod nazwą Szkoła Dobrego Budo-
wania PSB. Czy po uruchomieniu PROFI coś
się w tych szkoleniach zmieniło – pytam?
Zbigniew Łykowski, dyrektor w Fago
za najważniejszą uznaje zmianę polegającą
na zawężeniu grona uczestników szkoleń.
– Kiedyś brał w nich udział każdy chętny, kto
dowiedział się o szkoleniu, mógł przyjść, wysłu-
chać prelegenta, wziąć materiały. Od kiedy ma-
my PROFI ograniczamy dostęp do szkoleń tyl-
ko do tych wykonawców i innych cennych
klientów, którzy korzystają z naszej handlowej
oferty. Przy mniejszej liczbie uczestników zaję-
cia są bardziej efektywne. Chcemy, żeby szko-
lenia były nagrodą dla wykonawców za dobrą
współpracę z naszymi PROFI.
Pracownicy DEKA-BUDU biorą udział abso-
lutnie we wszystkich szkoleniach, kiedy 
tematem są elewacje albo dachy.
Przedsiębiorstwo Budowlane „Leszek Przyby-
szewski” kieruje na szkolenie do PROFI
wszystkich swoich kierowników budowy
i kosztorysantów.

Franciszek Jabłoński rozmawia
z Patrycją Słodkowską, specjalistą
ds. zaopatrzenia w oddziale Fago
w Świebodzicach. – Inwestycja Invest-
-Park Development w Świebodzicach
obejmuje 5 obiektów, w tym budowa
jednego nowego i adaptacje 4 hal po-
fabrycznych, w sumie 2 tys. m2. Pracu-
je tutaj 100 osób. Z Fago pochodzi ma-
teriał elewacyjny i wykończeniowy,
ocieplenia, ścianki działowe, wylewki,
materiały posadzkowe. 

Waldemar Kociełowicz dodaje – system 
wymagał zakupu 40 nowych, wysokiej klasy
komputerów, nowego serwera i specjalnego
oprogramowania. Będzie uruchomiony przed
końcem tego roku.

Mirosław Ziach

drukowanej we wszystkich oddziałach Fago,
a kopia będzie przechowywana na serwerze, tak
by klienci mieli zawsze dostęp do własnych do-
kumentów wystawionych przez naszą firmę.
Największe udogodnienie to możliwość genero-
wania plików, które będą pozwalały naszym
klientom na automatyczny import dokumentów
do własnych systemów księgowych.

Wojciech Kociełowicz

�

�

�

Zanim klient sam sobie 
wystawi fakturę
– Dlaczego PROFI? – Waldemar Kociełowicz
zastanawia się tylko chwilę nad odpowie-
dzią. – Bo tak się wchodzi w nowoczesny han-
del materiałami budowlanymi. To widzieliśmy
będąc z PSB w kilku krajach Europy Zachodniej.
PROFI wymusza aktywną sprzedaż. Towar trze-
ba znać. Klienta trzeba szukać. Jeśli PSB ma wy-
korzystać w pełni szansę, jaką daje sieć adreso-
wana specjalnie do wykonawców budowlanych
i inwestorów, musi zadbać o przestrzeganie
standardów PROFI we wszystkich obiektach tej
kategorii. Klient PROFI w całej Polsce musi mieć
dostęp do tego samego asortymentu i być rów-
nie dobrze obsługiwany.

Wojciech Kociełowicz, syn Anny i Wal-
demara, pracuje w Fago jako informatyk.
Opowiada o systemie B2B (Business to 
Business) wdrażanym w Fago. – To będzie
platforma internetowa dla naszych stałych part-
nerów handlowych, pozwalająca na dokonywa-
nie zakupów uwzględniających rabaty kupieckie
oraz ustalenie czasu i miejsca dostawy. Chcemy
też, aby klienci sami wybierali z których WZ
i kiedy utworzyć dla nich fakturę zbiorczą, tak
utworzone dokumenty będą dostępne w wersji
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Mini-Mrówka w Radzyniu Podlaskim została
otwarta 7 czerwca 2014 r. Obiekt ma 550 mkw.
powierzchni handlowej. Właścicielem jest firma
Tap-Bud, która od kilkunastu lat zajmuje się wy-
konawstwem i prowadzi inwestycje budowlane
oraz prowadziła sklep ogrodniczy na bazie, któ-
rego powstał nowoczesny market „dom i ogród”.
Radzyń Podlaski (woj. lubelskie) zamieszkuje
ok. 17 tys. osób.

Otwarcie Mrówki poprzedził kolportaż gazetek oraz rozstawione w mieście billboardy
reklamowe. Dla wszystkich klientów przygotowano wiele atrakcji – cogodzinne konkur-
sy na najwyższy paragon, poczęstunek w formie grilla. Dla najmłodszych przygotowa-
ne były nagrody za udział w konkursach oraz grach zręcznościowych i rysunkowych.
Za największe zakupy ufundowano nagrodę – nowoczesny telewizor. Zainteresowaniem
klientów cieszył się asortyment ogrodowy.

Radzyń Podlaski 
ma Mini-Mrówkę

Inwestycje

Mini-Mrówka w Koluszkach

Firma Dombud otworzyła, 5 lipca 2014 r., sklep 
Mini-Mrówka w Koluszkach (woj. łódzkie). Obiekt
ma 330 mkw. powierzchni sprzedażowej w hali oraz
dysponuje ogrodem zewnętrznym o powierzch-
ni 200 mkw. W sklepie obsługuje klientów 4-oso-
bowa załoga.
Otwarcie było poprzedzone kampanią ulotkową,
w której znajdował się kupon rabatowy. Miasto 
Koluszki liczy ponad 13 tys. mieszkańców.

Mrówka 
w Białogardzie

Firma Matexim otworzyła, 5 czerwca
2014 r., sklep PSB-Mrówka w Białogardzie.
W markecie znalazło zatrudnienie 15 osób,
a powierzchnia handlowa sklepu detaliczne-
go i działu obsługi hurtowej wynosi bli-
sko 1200 mkw. Białogard (woj. zachodnio-
pomorskie) liczy 25 tys. osób. 
Otwarcie Mrówki poprzedził kolportaż
20 tys. ulotek. W dniu otwarcia pracownicy
służyli pomocą i doradzali w wyborze towa-
rów. Tradycyjnie tego dnia na klientów cze-
kały liczne nagrody, wśród nich telewizor,
tablet i playstation.

W Przedborzu 
ruszyła 
Mini-Mrówka

7 czerwca 2014 r., w Przedborzu została
otwarta Mini-Mrówka, o powierzchni
500 mkw. Przedbórz położony jest w woj.
łódzkim, powiecie radomszczańskim, 
liczy 4 tys. mieszkańców, zaś gmina
Przedbórz ok. 7 tys.

Przed otwarciem Mini-Mrówki, właści-
ciele – firma Win-Piw – przeprowadziła
kampanię reklamową w postaci gazetek 
i billboardów, dodatkowo Mrówka uczest-
niczyła w lokalnym festynie szkolnym zor-
ganizowanym w Dzień Dziecka.
W dniu otwarcia dzieci otrzymywały 
kolorowanki, cukierki, balony. Każdy
klient, który dokonał nawet najmniej-
szych zakupów dostawał drobny upomi-
nek. Zaś za największe zakupy klienci
otrzymali telewizor, rowery, nawigację
i aparat. Dużym zainteresowaniem klien-
tów cieszyły się podkaszarki, trampoliny,
wyposażenie AGD oraz produkty typowo
budowlane.

Mrówka 
w Oleśnie

8 lipca 2014 r., firma Macrobau otworzy-
ła sklep Mrówka w Oleśnie. Market o po-
wierzchni 1050 mkw. plus ogród ze-
wnętrzny zatrudnia 11 osób. Obiekt
został zrealizowany w dużej części ze
środków unijnych (jest to Mrówka z inku-
batorem przedsiębiorczości).
Olesno jest miejscowością w wojewódz-
twie opolskim, liczącym 9,5 tys. ludności.

Profi w Kartuzach

Firma BAT z Sierakowic otworzyła Centrum Budow-
nictwa PSB-Profi w Kartuzach. W uroczystości
otwarcia, 4 czerwca 2014 r., udział wzięły władze
miasta, przedstawiciele banków, architekci i wyko-
nawcy oraz właściciele wraz z załogą. Jest to już
dziewiąty obiekt Profi prowadzony przez firmę BAT.
Nowe Profi ma prawie 1000 mkw. powierzchni,
w którym pracuje 17 osób. Obiekt jest przyjazny,
wygodny, wyposażony w profesjonalny asorty-
ment, dopasowany do potrzeb klienta. Wszystkie
regały posiadają nowoczesne oświetlenie. Na dzia-
le BHP jest m.in. przymierzalnia oraz specjalne
miejsce dla klientów kupujących obuwie. 
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BAT szkoli profesjonalistów

30 maja 2014 r. w hotelu Szarlota k/Kościerzyny 
odbyło się szkolenie dla klientów oddziału BAT w Ko-
ścierzynie. Zajęcia dla wykonawców i handlowców
prowadziła firma Botament, która położyła szczegól-
ny nacisk na nowe innowacyjne produkty z zakresu 
izolacji budowli oraz systemów tarasowych zapewnia-
jących szybki postęp prac i gwarantujących prawidło-
we funkcjonowanie zrealizowanych inwestycji.
Wsród zaprezentowanych tematów były m.in. nowości w ofercie Botament:
– mata uszczelniająco – kompensująca BOTAMENT® AE
– szybkosprawna izolacja reaktywna BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

Filia PSB Warszawa zorganizowała, 30.05–1.06.2014 r.,
wyjazd szkoleniowy do Bartlowizna nad Biebrzą wspól-
nie z producentami: AMF, Baumit, Farby Kabe, Sika, 
Siniat i Ursa. W szkoleniu z cyklu Szkoła Dobrego Budo-
wania PSB wzięło udział 80 osób, w tym wykonawcy
z 45 firm oraz pracownicy filii. Uczestnicy bardzo wy-
soko ocenili profesjonalizm przeprowadzonych szkoleń.

Firma Rolbud uruchomiła
w holu „Galerii Mrówka”
w Ciechanowie strefę
„Mrówka w Sieci”, w któ-
rej klienci mogą odpocząć
w czasie zakupów, skorzy-
stać z Internetu lub Wi-Fi.
Zaś dzieci mogą bawić się

w „Strefie dla maluchów” zabawkami edukacyjnymi, wiel-
kimi piankowymi klockami. Strefę można wykorzystać
do różnych wydarzeń prowadzonych przez animatorów
np. Dzień Dziecka.

„Mrówka w Sieci” 
w Ciechanowie

Mini-Mrówka 
w Rembertowie

GS Opalenica zorganizowały w plene-
rze szkolenie z cyklu Szkoła Dobrego
Budowania PSB. Zajęcia obyły się 5
lipca 2014 r. z udziałem producen-
tów: H+H, Thermo Organika, Dolina
Nidy oraz Knauf, w których uczestni-
czyło 90 osób.

W GS OpalenicaSzkolenie 
w firmie Pagaz

25 czerwca 2014 r., odbyło się szkolenie z firmy Bolix
w Jaworze, na które przybyło ok. 40 wykonawców. 
Mimo złej pogody szkolenie zostało zorganizowano
pod dachem, sama część szkoleniowa cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Zadbano również o poczęstunek.

Merkury szkoli

Centrum Budownictwa PSB-Profi w Sokółce
zorganizowało szkolenia dla wykonawców
z Sokółki i Dąbrowy Białostockiej. 
13 czerwca 2014 r., klienci i pracownicy 
firmy mieli okazję zapoznać się z produktami
firmy Master oraz spróbować swoich sił w na-
kładaniu masy natryskowo agregatem. Zasto-
sowanie agregatu do natrysków dużych po-
wierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków
gwarantuje szybkie i fachowe wykonywanie

usług i znacznie skraca czas pracy. 16 ma-
ja 2014 r., szkolenie prowadziła firma Fakro
nt. kompleksowych rozwiązań, w którym
energooszczędny produkt, ekologicznie 
termo izoluje oraz szybki i ciepły montaż
gwarantują najwyższą energooszczędność. 
Wysoki poziom merytoryczny i techniczny
szkoleń spotkał się z dużym zainteresowa-
niem uczestników, którzy otrzymali nowe 
informacje do codziennej pracy.

Szkolenia
w Profi Sokółka

Szkolenia

23 lipca 2014 r., firma Budommax
otworzyła sklep Mini-Mrówka w Rem-
bertowie, dzielnicy miasta stołecznego
Warszawy, liczącej 23 tys. mieszkańców.
Obiekt ma 400 mkw. powierzchni hali
sprzedażowej plus namiot o powierzch-
ni 220 mkw. przeznaczony na dział budowlany i ogród. Kompleksową
obsługę zapewnia 10-osobowa załoga.
Otwarcie marketu poprzedzone było kampanią reklamową. 
Dla kupujących przygotowano liczne nagrody, m.in. za najwyższy 
paragon klient otrzymał telewizor LCD. 

16 lipca 2014 r., w oddziale w Głogówku,
Merkury zorganizował szkolenie z udzia-
łem firmy Henkel/Ceresit. Zajęcia rozpo-
częły się od technicznej prezentacji nowej
gamy ekskluzywnych produktów firmy
Henkel. Każdy uczestnik mógł spróbować
swoich sił w nakładaniu ozdobnego tynku
o wyglądzie cegły czy też drewna.
Po technicznym szkoleniu przyszedł czas
na swojskiego grilla oraz rozmowy
z uczestnikami zajęć.
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Mrówka Gryfino na
targach w Schwedt

W dniach 14–15 czerwca 2014 r.
PSB-Mrówka Gryfino uczestniczyła
w Targach Inkontakt w przygra-
nicznym mieście Schwedt (Niem-
cy). Ponad 300 wystawców głów-
nie z Niemiec i Polski oferowa-
ło swoje usługi. Stanowisko PSB-
-Mrówka cieszyło się dużą popu-
larnością, przyczyniła się do tego
m.in. częstująca cukierkami Mró-
weczka. Rozdano ponad dwa ty-
siące ulotek w języku niemieckim.

Powiatowe targi w Imielinie od-
były się w dniach 7–8 czerw-
ca 2014 r., w których uczestni-
czyła firma Rampa z Imielina.
Kupiec PSB zdobył pierwsze
miejsce – nagrodę Złotego Liścia
za ekspozycję targową stoiska.

Rampa na targach 
w Imielinie

Firma Sagapol zorganizowała
szkolenie dla 10 uczniów ze
szkoły budowlanej w Gliwi-
cach, którzy odbywali waka-
cyjne praktyki w gliwickim
Sagapolu. Jest to nie wątpli-
wie okazja, aby producenci
mogli przekazać młodym lu-
dziom trochę aktualnej wie-

dzy o nowoczesnych produktach dla budownictwa.
Szkolenie 8 lipca 2014 r. przeprowadziła firma Fakro nt. zasto-
sowań swoich produktów. Fakro ma również patronat nad tą
szkołą. Być może w przyszłości po ukończeniu szkoły, jako absol-
wenci zajmą się fachowym montażem okien dachowych.

Sagapol szkoli uczniów W firmie Elado
W Zielonej Górze, 4 czerw-
ca 2014 r., Elado zorgani-
zowało szkolenie dotyczą-
ce produktów Bud-Mat.
Przedstawiciele producenta
w sposób profesjonalny,
krok po kroku zapoznali
uczestników szkolenia odno-
śnie montażu systemu ryn-
nowego Flamingo Magnelis.
Następnie przedstawili i za-
demonstrowali zalety bla-

chodachówki modułowej Venecja. Właściciele i pracownicy firm
wykonawczych z dużym zainteresowaniem śledzili przebieg szko-
lenia. Zadawali szereg pytań odnośnie prezentowanych produk-
tów i wymieniali się fachowymi uwagami. 

Targi

Szkolenia dla personelu Mrówek 

i składów PSB, z myślą o klientach

VIII Turniej Tenisa PSB CUP

W dniach 11-12 czerwca w Kielcach po raz
ósmy został rozegrany Turniej Tenisa Ziem-
nego PSB CUP. W zawodach wzięło
udział 23 zawodników, w rozgrywkach sin-
glowych w podziale na 2 kategorie wieko-
we oraz w deblowych wg formuły open.
Sponsorami imprezy były firmy: Farby 
Kabe, H+H, Hauraton, Knauf AMF, Kuchinox.

W poszczególnych kategoriach I miejsca 
zajęli:
M1 (do 44 lat) – Martin Riedl, Knauf
AMF,
M2 (od 45 lat) – Stanisław Kalbarczyk,
Amarol-Plast, 
Debel – Stanisław Kalbarczyk i Martin
Riedl. 

Sport

Z cyklu szkoleń dla pracowników sklepów
PSB-Mrówka, odbyło się szkolenie z zakre-
su „Prawnej obsługi reklamacji”. Prowa-
dził je dr Bartosz Draniewicz, który przy-
bliżył uczestnikom zagadnienia związane
z uprawnieniami konsumenckimi, reklama-
cjami zarówno w sprzedaży stacjonarnej, 
jak i internetowej, w oparciu o nową 
Ustawę konsumencką, która wchodzi w ży-
cie 25.12.2014 r. Szczegółowo omówione
zostały na przykładach sytuacje związane
z rękojmią, gwarancją i kontrowersyjne
kwestie w transakcjach z konsumentami.

W szkoleniu 4 lipca 2014 r. w Ciechano-
wie udział wzięło 15 osób z Mrówki: Cie-
chanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Maków
Mazowiecki, Pułtusk, Chojnice, Wieliszew
oraz z hurtowni Glaz-Bud Pułtusk i PSB
Warszawa.
W zajęciach 9 lipca w Krakowie uczest-
niczyło 15 osób z Mrówki: Myszków, 
Tarnów, Imielin, Jaworzno, Wadowice,
Lubliniec oraz z Profi Limanowa, firmy 
Attic Kraków, Buster Gliwice i Handlobud 
Wodzisław Śląski.

nr 4/2014  www.glospsb.com.pl36
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Ponad stu pracowników firm należących
do sieci PSB wzięło udział w szkoleniu połą-
czonym z VIII Spływem Kajakowym PSB
(11–12 lipca 2014 r.). Zajęcia z prezentacji
produktów (w Centrum Wakacyjnym 
Wieżyca) prowadzili przedstawiciele produ-
centów: Franspol, Hörmann, Isover, Farby 
Kabe, Pfleiderer, Rocwool i Sopro.
Miejscem startu spływu kajakowego była
miejscowość Lipusz, a trasa biegła z nurtem
rzeki Wda. To wyjątkowo malownicza
trasa, wijąca się przez łąki, a potem przykry-
wająca kajakarzy parasolem z drzew.
Po spływie uczestnicy ogrzali się przy ogni-
sku, a następnie autokar dostarczył ich
do CW Wieżyca na kolację, podczas której
były konkursy z nagrodami. 

Szkolenie kupców PSB z Pomorza
Wschodniego na VIII Spływie 
Kajakowym

Zawody wędkar-
skie w Myszkowie

Mrówka w Myszkowie była współorga-
nizatorem zawodów wędkarskich dla 
dzieci i młodzieży do 16-go roku życia, 
a organizatorem zawodów było Koło
PZW Myszków Miasto. 
W zawodach, 22 czerwca 214 r., udział
wzięło 366 uczestników i każdy z nich
po zakończeniu, w wyniku losowania,
otrzymał nagrodę. Oprócz tego wszyscy
uczestnicy otrzymali czapeczki z logo PSB-
-Mrówka. Relację z zawodów filmowała
TVP 3 z Katowic. Łącznie zawodom węd-
karskim kibicowało ponad 1000 osób.

Serdecznie zapraszamy!

Puchar VELUXA Branży Budowlanej MTB
Velux oraz Grupa Polskie Składy Budowlane i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zapraszają wszystkich związanych z bran-
żą budowlaną wykonawców, handlowców, projektantów, architektów oraz producentów na Puchary VELUX Branży
Budowlanej MTB. Rywalizacja odbędzie się w dwóch imprezach:

� Puchar MTB w ramach cyklu Bike Maraton w Szklarskiej Porębie, 16.08.2014,
� Puchar MTB w ramach cyklu Mazovia MTB w Rawie Mazowieckiej, 07.09.2014.

Zwycięzcy kategorii otrzymają pamiątkowe puchary, medale i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom zapewniamy zniżkową opła-
tę w zawodach, a 50 pierwszym zarejestrowanym – profesjonalne koszulki rowerowe Velux. 
Na stronach organizatorów: Mazovia MTB i Bike Maraton będzie dostępny system rejestracji udziału w zawodach: 
www.mazoviamtb.pl i www.bikemaraton.com

Dzień Dawcy Szpiku z Mrówką Kościerzyna 

22 lipca 2014 r. odbyła się akcja „Podziel się Sercem w Sercu Kaszub” – Dzień Dawcy Szpiku –
w Kościerzynie. Głównym celem imprezy było zachęcenie jak największej liczby osób do dokonania 
rejestracji i tym samym powiększenia bazy potencjalnych dawców szpiku. Podczas akcji zarejestrowa-
ły się 93 osoby.
Mróweczki kupca Sputnik wspomogły wydarzenie, aby przyciągnąć jak najwięcej potencjalnych daw-
ców: malowały twarze, organizowały zabawy dla dzieci, częstowały smakołykami. PSB-Mrówka 
z Kościerzyny sfinansowała nagrody w konkursach, które w bardzo zabawny sposób przeprowadzał pan
Krzysztof Skiba.

Festyny, imprezy

W dniach 11–13 lipiec 2014 r. odbyły
się Dni Miasta Międzychód, które PSB-
-Mrówka połączyła ze świętowaniem
3 urodzin. Odbyły się loty balonem
Mrówka nad miastem oraz darmowe
loty na uwięzi dla wszystkich chętnych
podczas koncertu gwiazdy Sylwii
Grzeszczak. 

Urodziny Mrówki Międzychód Balon Mrówka 
na Festiwalu Balonowym

W Szczecinku, 4–6.07.2014, na Festiwalu
Balonowym zameldowali się zawodnicy
z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ho-
landii, Danii, Szwecji i Belgii – wśród nich
ekipa SP-BAS Mrówka. Balony rywalizowa-
ły w konkursie zwanym „W Pogoni za li-
sem”. Festiwal jest imprezą widowiskową.
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Mrówka Myszków

PSB-Mrówka z Myszkowa była główny 
sponsorem wraz z firmami Atlas i Soudal 
obchodów Dni Myszkowa, które odbyły
się 5–6 lipca 2014 r. Podczas imprezy
Mrówka wraz z dostawcami aktywnie
wsparła lokalną inicjatywę promując markę
i zapewniając mieszkańcom szereg atrakcji. 
W imprezie udział wzięło kilkanaście 
tysięcy mieszkańców Myszkowa i okolic.
Na uczestników czekało wiele atrakcji:
koncert zespołu Piersi, Afromental oraz ka-
baret Rak. 
W konkursie „Zgadnij gdzie jest towar” dla
dzieci rozdano 12 nagród z pluszowymi
mrówkami. Konkurs rysowania akrylem
zorganizowany wspólnie z Soudalem, zgro-
madził panie i panów dzielnie walczących
o nagrody.

Aktywna Mrówka w Rawie 
Mazowieckiej

Mrówka z Rawy Maz. rozpoczęła swoją aktywność od udziału 6 lipca 2014 r. w Głuchowie,
gdzie odbyły się występy grup regionalnych oraz gospodynie z Koła Wiejskiego częstowały
przysmakami. 12 lipca Mrówka zagościła na siłowni Golden Gim gdzie zabawiała dzieci
uczestniczek m.in. farbami do malowania ciała oraz częstowała wodą „Budowlanką”. 
Zaś 20 lipca Mróweczki rozdawały słodkości i gazetki plażowiczom na miejskiej plaży oraz
dopingowały uczestnikom XX Maratonu Pływackiego.

5 lipca 2014 r. Mrówka ze Stargardu Gdań-
skiego świętowała 3 urodziny. Szeroka 
akcja reklamowa poprzez gazetki, bill-
boardy i radio Mrówka przyciąg-nęła mnó-
stwo klientów. Był tort, degustacja naleśni-
ków, potrawy z grilla oraz pieczenie gofrów
połączone z promocją gofrownic i patelni.
Odbyły się pokazy i konkursy dla majster-
kowiczów. Główną nagrodą za najwyższy
paragon był rower miejski. 

Urodziny Mrówki
Starogard Gdański

W Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” (14.06.2014 r.) w Mrągowie
odbył się piknik rodzinny, w którym brał udział market Mrówka z Mrą-
gowa. Sklep miał swoje stoisko, na którym rozdawał słodycze i balony dla
najmłodszych uczestników oraz magazyny i gazetki reklamowe dla rodzi-
ców i opiekunów. Podczas pikniku odbywały się konkursy: wyścigi kaja-
kami, wyścigi łódkami „Optymistka”, wyścigi rowerowe – indywidualne
jak i rodzinne. Dodatkowymi atrakcjami było: malowanie twarzy, grill,
grochówka, pływanie żaglówką lub statkiem po jeziorze Czos, karaoke itp.
Po zakończeniu konkursów odbyła się uroczystość wręczenia medali i na-
gród dla zwycięzców oraz nagród pocieszenia dla przegranych.

Piknik rodzinny w Mrągowie

Z okazji 4-tych urodzin Mrówka w Piszu zorganizowała ro-
dzinny festyn. 5 lipca 2014 r.,odbył się turniej rodzinny
w piłkarzyki stołowe, były zabawy i konkursy dla dzieci. Nie
zabrało tortu urodzinowego i potraw z grilla. Główną 
nagrodą za najwyższe zakupy był skuter, tablet i aparat 
fotograficzny. Festyn odbył się przy współudziale partnerów

handlowych: Akzo Nobel, Altax, Awenta, Bisk, Ciret, Decora, Dedra, Dragon, Emos, 
Fisher, Franspol, Florentyna, Galicja, Irwin, Idmar, Inter-S, Izolbet, Karwel, Kubala, Kuchi-
nox, Makita, NAC, PPG, Profix, Scala Plastics, Selena, Sarantis, Savana, Siniat, Sputnik,
Śnieżka, Termo Organika, Tikkurila, Tycner, Topex, Ursa, Wkręt-met.

Urodziny Mrówki Pisz

Urodziny Mrówki
Jarosław
28 czerwca 2014 r. Mrówka Jarosław
świętowała pierwsze urodziny. Z tej oka-
zji na dzieci czekały zjeżdżalnie, lody, 
napoje oraz tort dla wszystkich. Za naj-
większe zakupy klient otrzymał skuter
oraz inni wygrali rower, myjkę Karcher,
kosiarkę, tablet oraz grilla. 
Festyn odbył się przy współudziale 
dostawców PSB: Leier, Ursa, Kreisel, 
Galicja, Karcher, Agrimpex, Deante, 
Armatura Kraków, Ceramika Paradyż, 
Rovese, Voster, Bolix, Polbruk, Topex,
Wkręt-met, Dedra, Kaem, Domax, Selena
Matizol, Ravi, Profast, Vents, GLK, Simba,
Euromat, Śnieżka, Krysiak.
W tym dniu oficjalnie zostało otwarte 
Studio Projektowania Łazienek oparte
na programie Cad Dekor Paradyż.

Festyn z Mini-
-Mrówką Strzelno

28 czerwca 2014 r. przy Szkole Podstawo-
wej w Bielsku odbył się plenerowy festyn
rodzinny z udziałem Mini-Mrówki Strzelno.
Uczestnicy nie tylko biesiadowali, ale 
także konkurowali ze sobą w biegach
z przeszkodami i rzucie piłeczką. Wyda-
rzenie uświetnił pokaz akcji ratowniczo-
gaśniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bielsku. 

Sklep PSB-Mrówka z Prudnika zorgani-
zował „Piknik wakacyjny z Mrówką”. 5 lip-
ca 2014 r.  
Na każdego z gości czekał poczęstunek
w postaci słodkich naleśników z dowolny-
mi dodatkami do wyboru oraz smaczny żu-
rek przygotowany przez firmę Jako-Hurt. 
Odbyły się np. wyścigi robotów w labiryn-
cie oraz malowanie farbami na prawdzi-
wych samochodach zaskoczyło wszystkich
przybyłych gości. Powodzeniem cieszył się
konkurs plastyczny „Mrówka na waka-
cjach”, w którym główną nagrodą był
markowy rower Kross.
Stoiska wystawców przyciągały klientów,
firm: Blue Dolphin, Jako-Hurt, Selena, 
Karcher oraz Henkel/Ceresit.

Piknik z Mrówką
w Prudniku

Drugie urodziny Mrówka w Świe-
bodzinie obchodziła 7 czerwca
2014 r. O imprezie klienci do-
wiedzieli się z billboardów, 
reklamy w prasie lokalnej oraz
z gazetki promocyjnej. Na klientów
czekał tort, konkursy i nagrody (nagrodami głównymi 
była pralka oraz skuter) oraz pokazy przygotowane przez
dostawców: Akzo Nobel, Dan Breven, Wkręt-met. Każdy
klient wychodził ze sklepu z drobnymi upominkami.

Urodziny Mrówki 
Świebodzice
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Piknik z Mrówką w Biłgoraju

Mrówka w Biłgoraju podczas rodzinnego pikniku
(29.06.2014 r.) zapewniła klientom mnóstwo atrak-
cji takich jak: nauka chodzenia na szczudłach, jazda
mini rowerkiem czy bicyklem, kółka do pedałowania
– pedalo, pokaz wielkich baniek mydlanych, nauka
sztuczek cyrkowych – żonglowanie piłeczkami, rozkrę-
canie talerzy na kiju itp. oraz trampolina, dmuchany
plac zabaw, mini gokarty. Mróweczki częstowały
wszystkich ciastami, lodami i napojami chłodzącymi.
Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. 

Festyn rodzinny 
w Wyszkowie

28 czerwca 2014 r. w Mrówce Wyszków odbył się
festyn rodzinny. W tym dniu co pół godziny odby-
wały się losowania nagród: elektronarzędzi, AGD,
grilli, nawigacji itp. Każdy klient, który zrobił zaku-
py powyżej 700 zł brał udział w losowaniu 3 głównych nagród: telewizor,
rower, tablet.
Dzieci mogły bawić na dmuchanym zamku, trampolinie, zamku z kulek,
korzystać z malowania buziek i robienia tatuaży. Dzieci i dorośli ćwiczyli
Zumbę pod okiem licencjonowanej instruktorki tańca.

Dni Jarosławia z Mrówką

Urząd Miasta Jarosław zorganizował Dni Jarosławia
(28.06.2014), podczas których odbyły się występy ja-
rosławskich szkół tańca, pokazy średniowiecznego uzbro-
jenia, zlot starych samochodów oraz koncerty zespołów.
W tym roku miasto Jarosław gościło Budkę Suflera.
Obyła się również coroczna akcja Bezpieczny Jarosław
oraz Prowadzę Jestem Trzeźwy. W ramach akcji odbył
się na rynku pokazy technik jazdy, konkursy dla 
dzieci i młodzieży ze znajomości przepisów ruchu dro-
gowego, w której sponsorem nagród była Mrówka 
Jarosław. 

Mrówka Krosno Odrzań-
skie na Rybobraniu 

Od 16 do 22 czerwca 2014 r.
w Krośnie Odrzańskim trwała
impreza pod nazwą Rybobra-
nie, połączona z obchodami
Dni Miasta, w których czynny
udział brała PSB-Mrówka. Bur-
mistrz Krosna Odrzańskiego za-
raz po paradzie rybobraniowej

przekazał symbolicznie klucze do miasta Wodnikowi. 
W tych dniach do miasta przybyło wielu turystów oraz
gwiazd estrady. Pojawił się nawet niekwestionowany
autorytet kulinarny – Robert Makłowicz, który często-
wał gości rybą i winem. Wieczorem odbyły się koncer-
ty m.in. zespołu Kombi i Elektrycznych Gitar.

Dzień Otwarty w Filarze

Firma Filar po raz kolejny zorga-
nizowała Dzień Otwarty w Ino-
wrocławiu. 14 czerwca 2014 r.,
ponad 20 dostawców wystawi-
ło swoje stoiska. Nie zabrakło
atrakcji dla kupujących oraz
konkursów z nagrodami m.in.
do wygrania był 50 calowy te-
lewizor Full HD 3D, wygodny rower miejski, tablet, a także
elektronarzędzia. Nie zapomniano o najmłodszych, dla których
czekały dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżka kucykiem i wata cu-
krowa.

8 czerwca 2014 r. Mrówka z So-
kołowa Podlaskiego brała udział
w festynie w miejscowości Ster-
dyń, który połączony był z VII
Przeglądem Orkiestr Ochotni-
czych Straży Pożarnych Woje-
wództwa Mazowieckiego.
W trakcie festynu Mrówka prze-
prowadziła pokaz urządzeń fir-

my Karcher oraz Nilfisk, a dla najmłodszych zorganizowano konkurs
z nagrodami z wiedzy o Mrówce.

Mrówka Sokołów Podlaski
na festynie

W Łączy, 14 czerwca 2014 r., podczas
rodzinnego pikniki rowerowego bawiło
się kilkaset osób – gości firmy Buster
(PSB-Profi) z Gliwic. Były dwie trasy ko-
larskie: 17-kilometrowa dla dorosłych
i 6-kilometrowa dla dzieci i młodzieży,
w podziale na grupy wiekowe i płeć.
Na osoby nie biorące udział w zawodach czekało mnóstwo atrakcji. Dla wszyst-
kich niezwykłym przeżyciem był pokaz umiejętności komandosów z 6 Bata-
lionu Desantowo-Szturmowego z Gliwic. Było głośno, wybuchowo i niezwy-
kle. A po pokazie cywile mogli spróbować jak strzela się z prawdziwego
karabinu maszynowego.
Podczas pikniku odbył się występ Klubu Masztalskiego oraz gliwickiego zespo-
łu „The Red Crack”.
Impreza odbyła się przy współudziale firm: Siniat, Termo Organika, Wiener-
berger, Kerakoll, Xella, Kreisel, Farby Kabe, Lemar, Piotrowice 2 (Stabill), 
Soudal, Rockwool, Koelner, Akzo Nobel, Atlas, Sika, Fakro, Cerpol, AMF, 
quick-mix, Ciret, Henkel, Izohan, Semin, Chicago Metallic, Hörmann, Effec-
tor, Velux, Fermacell, Irwin, Master, Rubi, Tikkurila, Kanlux, Ferroli, Bess-Pol 
(Kubala), Awenta, Domax, Krause, Ferro, Xl-Tape, Ravi, Kegel.

Rodzinny piknik rowerowy
z Busterem 

Mini-Mrówka w Kamion-
kach zorganizowała Dni 
Domu 24–25 maja 2014 r.
W ramach promocji 
asortymentu gospodar-
stwa domowego odbyła
się prezentacja produktów
silikonowych do kuchni 

firmy Galicja. Klientów częstowano domowymi cia-
steczkami z logo i promowano słoiki z firmy Domex
na ciasteczka. Dni Domu zakończone był losowaniem
atrakcyjnych nagród. 

Dni Domu 
w Kamionkach
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Dzień Otwarty w Stalmet
Lublin

14 czerwca 2014 r., w Stalmecie Lublin odbył się Dzień Otwar-
ty. Dla klientów przygotowane były atrakcje oraz konkursy z na-
grodami, każdy klient dostawał upominek, a nagrodą główną
był rower górski.

7 czerwca 2014 r., firma
Hoger z Lublińca posiadają-
ca skład budowlany, sklep
PSB-Mrówka, galerie han-
dlową, betoniarnię, święto-
wała 25 urodziny. Impreza

miała miejsce na mrówkowym parkingu, na którym producen-
ci rozstawili swoje stoiska plus stoiska gastronomiczne, 
dla dzieci czekała wielka trampolina, dmuchane zjeżdżal-
nie itp. 
Na scenie przez cały dzień występowali różni artyści m.in. Ka-
baret „Koń Polski”, czeski artysta z zespołem śpiewający utwo-
ry zespołu Queen, Damian Holecki, pokazy gotowania pro-
wadził znany z telewizyjnej Dwójki śląski kucharz Remigiusz
Rączka.

25 lat firmy 
Hoger 
z Lublińca

Festyn urodzinowy Sławexu

W dniach 6–8 czerwca 2014 r. odby-
ły się uroczyste obchody Dni Góry
Kalwarii z udziałem kupca PSB – fir-
my A.R. Skład (prowadzącej sklep
PSB-Mrówka). Odbyło się wiele im-
prez kulturalnych i sportowych, wy-
stępy dzieci oraz orkiestr dętych,
uliczna parada, mecze i zabawy
na stadionie miejski. Na imprezie wy-
stąpił zespół Elvis Presley cover band, a główną atrakcją był kon-
cert zespołu Perfect. 
Podczas obchodów A.R. Skład rozdał mnóstwo balonów i piłeczek 
antystresowych z logo. W imprezie wzięło udział ok. 4000 osób. 

A.R. Skład na obchodach 
Dni Góry Kalwarii

W tym roku, podczas festynu w Mrówce Hrubieszów, firma
Sławex świętowała 20 urodziny. Z tej okazji, 7 czerw-
ca 2014 r., przygotowano dla klientów wiele atrakcji – co-
godzinne konkursy z nagrodami na najwyższy paragon,
za najwyższe zakupy dnia m.in. ufundowano telewizor.
Na najmłodszych czekał duży plac zabaw. 
Festyn odbył się przy współudziale producentów z działu
ogród: Planta, Mirpol, Koelner oraz z działu instalacyjnego:
Grass, Blue Dolphin, Ferro i Sławex.

Akcje PSB na rzecz dzieci

Dzieci w hurtowni Składbud
w Środzie Śląskiej

Mrówka Kolno 
w przedszkolu

Dzieci w Mrówce 
Pińczów

Konkurs dla dzieci 
w Mrówce Jawor

Mrówka Prudnik 
w przedszkolu

– Mrówka w Chełmży
– Mrówka w Gniewkowie
– Mrówka w Grodzisku Mazowieckim
– Mrówka w Jarosławiu 
– Mrówka w Jaworze
– Mrówka w Kamiennej Górze
– Mrówka w Kolnie
– Mrówka w Krzeszowie
– Mrówka w Olkuszu
– Mrówka w Pińczowie

Mrówki, składy PSB w całej Polsce odwiedzały dzieci w przedszko-
lach, szkołach, inne zapraszały dzieci do siebie do sklepu, hurtowni.
Jeszcze inne dołączały do imprez dla maluchów organizowanych
w danej miejscowości. Najważniejsze, że placówki PSB są z dziećmi. 
Oto lista firm należących do kupców PSB, które przyczyniły się (w mie-
siącu czerwcu i lipcu 2014 r.) do wzmacniania więzi dzieci i Mrówek
dzięki wspólnym zabawom, konkursom, miłym prezencikom, ksią-
żeczkom i kolorowankom, upominkom, malowaniem twarzy, balo-
nom, słodyczom czy zdjęciom z Mróweczką. Niektóre firmy organi-
zowały „imprezy” dla dzieci po kilka razy.

– Mrówka w Piszu
– Mrówka w Prudniku
– Mrówka w Rawie 

Mazowieckiej
– Mrówka w Sokółce
– Mrówka w Wałbrzychu
– Profi w Grudziądzu
– Profi w Jaworze
– Profi w Wałbrzychu
– Składbud w Środzie Śląskiej

Dzieci w Mrówce 
Kamienna Góra

Dzieci w Mrówce
Krzeszów



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Wyniki PSB

Popyt na materiały budowlane w I półroczu 2014 r.

Grupa PSB S.A. systematycznie analizuje wyniki centrali i sieci PSB. Dane o przychodach uzyskane od skła-
dów Grupy PSB i sklepów PSB-Mrówka pozwalają ocenić skalę i trend popytu na materiały budowlane oraz
produkty dla utrzymania domu w Polsce, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wykres nr 1 przedstawia to zjawi-
sko w ujęciu wartościowym na tle 2 poprzednich sezonów i dodatkowo porównuje wyniki uzyskane przez
centralę Grupy PSB. 

Wykres nr 2, oddaje dynamikę popytu w kana-
le hurtowym i detalicznym (w ujęciu like-for-li-
ke, tj. dla identycznych firm) w pierwszych
6 miesiącach 2014 roku, w odniesieniu do
tego samego okresu sezonu poprzedniego. 
Przeciętne przychody za I półrocze 2014 r.
w składach PSB i marketach Mrówka wzrosły
o 14%, zaznaczyć jednak trzeba, że ok. 30%
placówek zanotowało ujemną dynamikę.
Niska baza porównawcza i sprzyjająca aura po-
godowa miały wpływ na bardzo dobre wyniki
w I kwartale br. Dynamika popytu wzrosła
od 12% w styczniu do aż 37% w marcu.
W II kwartale tempo popytu zaczęło gwałtow-
nie spadać – 19% w kwietniu i 4% w maju.
W czerwcu ten negatywny trend wyhamował,
zatrzymując się poziomie 3%. Kolejne miesią-
ce mogą okazać się trudnym okresem pod tym
względem, bowiem baza porównawcza jest 
znacząco wyższa.
Największy wzrost sprzedaży wystąpił w takim
asortymencie jak: kostka brukowa (+57%) oraz
ogród (+47%). Ponad trzydziestoprocentowe
wzrosty zanotowaliśmy w płytkach, wyposaże-
niu łazienek i kuchni, ogrodzeniach i narzę-
dziach. Dynamika rzędu 20% obejmowała: 

cement, wapno, izolacje termiczne, instalacje, ogrzewanie, dekoracje, oświetlenie, elektryka, wykończenia, sucha zabudowa oraz
farby. Najmniej wzrosły izolacje wodochronne oraz materiały ścienne (2–6%). Spadła sprzedaż dachów oraz wyrobów stalo-
wych (o 10–17%).

(ml)




