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Dokąd  
zmierza rynek

W okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r. wydano 12,3% więcej pozwo-
leń na budowę w budownictwie indywidulanym, w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku poprzedniego. Równolegle dynamika rozpoczętych budów 
w tej kategorii wyniosła plus 7,3%. Z optymistycznych wskaźników można 
wnioskować, że rynek budowlany zmierza do wzrostu zapotrzebowania 
na materiały budowlane i wzrostu sprzedaży w hurtowniach budowlanych 
oraz zwiększenia popytu na usługi wykonawcze. Czy na ten wzrost wpłynie 
również Program Mieszkanie+, okaże się w najbliższym czasie. Tym czasem 
zachęcam do przeczytania artykułu „Budownictwo indywidualne + albo … 
deweloperzy bliżej ziemi” – str. 18–19.  

W okresie letnim warto przygotować działkę i zadbać o właściwe, sprawne 
odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni stosując odwodnienia punk-
towe i liniowe oraz zapewnić prawidłowe nawadnianie ogrodu. W artyku-
łach „Temat numeru” specjaliści z firm: Wavin, Scala Plastics, Floraland 
i Idmar radzą jak to skutecznie zrealizować oraz jak w przyjazny dla środo-
wiska sposób odprowadzić ścieki stosując przydomową oczyszczalnie ścieków 
(str. 4–13). Jak radzą sobie z odwodnieniami wykonawcy z Rzeszowa pisze-
my na str. 14–15.

W cyklu artykułów „Pracuj bezpiecznie”, tym razem omawiamy zagadnienia 
związane z ochroną i bezpieczeństwem stóp. Zaniedbania w zakresie ochrony 
stóp skutkują m.in. wypadkami przy pracy (str. 16–17).

Polecam również porady dostawców Grupy w zakresie wyboru odpowiedniej 
fugi czy też skutecznego uszczelnienia balkonu lub tarasu (str. 20–25) oraz 
artykuły o nowościach rynkowych (str. 26–31). 

W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr Dariusz Klarecki pisze  
o miejscowych dysfunkcjach i dolegliwościach bólowych oraz o tym jak poko-
nać ból w Medical SPA (str. 40).

Na ostatnich stronach numeru (str. 34–39) zwracam uwagę na najważniejsze 
wydarzenia u naszych partnerów. 
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MARIOLA BŁAJET – starszy menadżer produktu firmy Wavin 

Sposób na kałuże 

Sprawne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
ich użytkowania. Aby kałuże znikały szybko po opadach lub roztopach, konieczne jest  
zastosowanie odpowiednio dobranego odwodnienia: w postaci liniowej – odwodnienia 
liniowego lub punktowej, zwanego też studzienkami wpustowymi lub zwyczajowo wpustami 
deszczowymi.

STUDZIENKI WPUSTOWE
Wpusty deszczowe to spotykane pod na-
szymi nogami lub pod kołami pojazdów 
ruszty z  odpowiednio wyprofilowanej 
nawierzchni stanowiące wloty wody. Pod 
wpustem zbudowana jest studzienka wy-
posażona w przewód, który odprowadza 

zebrane wody do odbiornika, tj. kanali-
zacji deszczowej, ogólnospławnej lub do 
systemu zagospodarowania wody opado-
wej. 
Stosuje się studzienki wpustowe osad-
nikowe lub bezosadnikowe. Te pierwsze 
występują powszechnie i  zatrzymują za-

nieczyszczenia osiadające (piaszczyste) 
jeszcze przed wprowadzeniem do syste-
mu kanalizacyjnego. Osadniki są okreso-
wo oczyszczane przez wozy asenizacyjne 
z  wężem ssącym. Studzienki bezosadni-
kowe stosuje się rzadko, np. w  sytuacji, 
gdy dostępna głębokość zabudowy jest 

SyStemowe rozwiązania 
odwadniania, nawadniania  
terenu oraz odprowadzania  
ścieków

Właściwie zaprojektowane otoczenie domu ma istotny wpływ nie tylko na trwałość 
budynku, ale i na wygodę życia jego mieszkańców. Jak skuteczne odwodnić  
powierzchnie użytkowe w pobliżu posesji, zapewnić prawidłowe nawodnienie  
ogrodu i w przyjazny dla środowiska sposób odprowadzić ścieki radzą specjaliści  
z firm: WAVIN, SCALA PLASTICS, FLORALAND i IDMAR.Fo
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SyStemowe rozwiązania 
odwadniania, nawadniania  
terenu oraz odprowadzania  
ścieków

ograniczona i nie można naruszyć grun-
tu nośnego pod konstrukcję drogi, a więc 
nie ma możliwości zagłębienia części 
osadnikowej. Te studzienki nie zatrzymu-
ją zanieczyszczeń. 

ZASADY STOSOWANIA 
Wpusty deszczowe wykonane są z  two-
rzywa lub żeliwa szarego i sferoidalnego. 
Składają się z  rusztu wlotowego, który 
stanowi część ruchomą i  korpusu za-
montowanego na stałe. Wielkość wpu-
stów deszczowych dostosowana jest do 
wielkości odwadnianej powierzchni i ilo-
ści odprowadzanych wód. Przyjmuje się, 
że do odwodnienia nawierzchni 700 m2 
wpust powinien mieć powierzchnię wlo-
tową 10 dm2. Dla mniejszych powierzch-
ni stosuje się wpusty o  proporcjonalnie 
mniejszej powierzchni wlotowej. Klasa 
wpustów zgodna z  normą PN-EN 124 
zależy od planowanego natężenia ruchu 
na odwadnianej powierzchni i wynikają-
cego z tego faktu obciążenia.  
Na terenach zielonych, chodnikach, 
obszarach przydomowych bez wjazdu 
samochodów, zastosowanie znajdują 
tworzywowe wpusty klasy A15. W miej-
scach parkowania samochodów osobo-
wych, stosuje się wpusty w  klasie B125, 
a  w  jezdniach, ciągach pieszojezdnych, 
poboczach oraz obszarach parkingo-
wych dla wszystkich rodzajów pojazdów 
drogowych wpusty klasy D400. W  ob-
szarze, gdy tor ruchu wynosi maksimum 
0,5 m, a droga dla pieszych 0,2 m można 
wykorzystywać wpusty w  klasie C250 
i  są to głównie wpusty krawężnikowe. 
W przypadku wątpliwości zawsze stosuje 
się klasę wyższą. 
Zgodnie z  przepisami, studzienka wpu-
stowa powinna mieć przykanalik od-
pływowy o  średnicy 160 mm, jeśli jest 
krótszy niż 12 m lub 200 mm, gdy jest 
dłuższy. Ponadto, przy odprowadzaniu 

Dla wykonawców najważniejsza jest  
łatwość i czas montażu, mała waga, 
szczelność oraz łatwość regulacji wyso-
kości. Z kolei eksploatatorzy poza moż-
liwością dopasowania do planowanej 
częstotliwości oczyszczania, doceniają 
trwałość, niską usterkowość, odporność 
chemiczną, np. na sól do odmrażania 
powierzchni czy brak nasiąkliwości. Ta 
ostatnia cecha ma wpływ na degradację 
konstrukcji betonowych podczas zmian 
stanów skupienia wody w  okresach zi-
mowych. 
W rozwiązaniach, gdzie trzonem stu-
dzienki jest karbowana rura trzonowa 
można dodatkowo liczyć na zmienną 
wysokość studzienki w warunkach wy-
piętrzania gruntu pod wpływem zmian 
skupienia wody. W naszym klimacie 
wpływa to korzystnie na wyrównanie 
wpustu z nawierzchnią z ukształtowa-
nymi spadkami, a tym samym na elimi-
nowanie typowych wad (pękanie i zapa-
danie nawierzchni) oraz tworzenie się 
kałuż przy wpustach. 

ODBIORNIKI WÓD OPADOWYCH
Tradycyjnym odbiornikiem wód jest 
system kanalizacji deszczowej lub ogól-
nospławnej. Najnowsze rozwiązania 
odprowadzania wody nie są już zależne 
od istnienia systemu kanalizacyjnego. 
Opierają się często na systemach go-
spodarowania wodami deszczowymi: 

wody do kanalizacji ogólnospławnej, 
studzienkę na odpływie należy wypo-
sażyć w  syfon, czyli zamknięcie wodne 
ograniczające wydostawanie się nieprzy-
jemnych zapachów z kanalizacji. Z zasa-
dy, wszystkie części kanalizacji, które są 
zawsze zalane wodą, w tym osadnik oraz 
ewentualne zasyfonowanie, muszą być 
usytuowane poniżej strefy przemarzania. 
Wielkość osadnika powinna odpowia-
dać potrzebom eksploatatora. Studzienki 
wpustowe mogą być wyposażane dodat-
kowo w  wiaderka, zawieszane tuż pod 
wpustem, w  celu zbierania zanieczysz-
czeń pływających, np. liści.

TWORZYWO ZAMIAST BETONU
Tradycyjnie studzienki wpustowe były 
produkowane z  betonu. Obecnie, coraz 
częściej zastępują je studzienki z tworzyw. 

Żeliwny wpust deszczowy dla studzienki 315 
(pow. wlotu 2,4 dm2)

Produkcja oparta na tworzywach pozwala 
wyeliminować wcześniejsze błędy i stwa-
rza olbrzymie możliwości na etapie pro-
jektowania, wykonawstwa i eksploatacji. 
Tworzywa dają swobodę doboru:
� powierzchni wlotowej wpustów 

2,4–10  dm2 i ich klasy (A15-D400);
� doboru wielkości studzienki  

(315, 400, 425 i 600 mm) do wpustu 
z uwzględnieniem:

a) głębokości studzienki w zależności  
od strefy przemarzania (0,6–1,4 m). 

b) średnicy odpływów (160 i 200 mm) 
w zależności od długości przyka- 
nalika i wielkości odwadnianej  
powierzchni (do 700 m2);

c) wielkości osadników (od 30–200  dm3) 
w zależności od potrzeb eksploata-
torów.

retencji oraz rozsączaniu pionowym 
lub poziomym. W  zależności od ilości 
odprowadzanej wody, warunków grun-
towych i  rodzaju odbiornika, systemy 
mogą być wyposażone w  separatory, 
filtry, regulatory przepływu. Najczęś-
ciej stosowanymi rozwiązaniami tech-
nicznymi, które spowalniają spływ wód 
opadowych są m.in. zbiorniki retencyj-
ne, retencyjno-rozsączające, regulatory 
przepływu.

wiaderko 
osadnikowe 
typ D

kineta ślepa

wpust uliczny D400 z kołnierzem 3/4

Studzienka wpustowa osadnikowa

Skrzynki retencyjno-rozsączające do budowy 
zbiorników na wodę opadową
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RAFAŁ MAJCHROWSKI – doradca techniczny firmy Scala Plastics

Przydomowe  
odwodnienia liniowe

Planując budowę domu należy koniecznie pamiętać o zagospodarowaniu wody deszczowej. 
To uchroni nie tylko fundamenty i ściany przed zamakaniem, ale także poprawi estetykę 
i komfort użytkowania działki. Najbardziej popularnym sposobem jest instalacja systemu 
odwodnień liniowych.

Odwodnienia liniowe stosuje się wszę-
dzie tam, gdzie naturalne wchłanianie 
wody jest utrudnione bądź niemożliwe. 
Do takich miejsc zalicza się podłoża gli-
niaste, ilaste lub skaliste, jak i nawierzch-
nie wykonane z  wylewek, kostki bru-
kowej, itp. Zastosowanie odwodnienia 
liniowego jest niezbędne przed wjazdem 
do garażu znajdującego się poniżej po-
ziomu terenu, warto też zastosować je 
przed garażem z płaskim wjazdem.

RYNKOWY WYBÓR
Opracowane przez producentów systemy 
odwodnień różnią się zarówno materia-
łem, technologią wykonania, jak i  kla-
są wytrzymałości. Jednak każdy rodzaj 
odwodnienia montuje się w  podobny 
sposób. Należy wykonać opaskę betono-
wą bez względu na to czy materiałem są 
ciężkie betonowe odwodnienia, czy lek-
kie kanały wykonane z tworzywa.

Ostateczny wybór zastosowanego roz-
wiązania należy do inwestora:
– odwodnienia liniowe z betonu są na-

siąkliwe, przez co mogą pękać podczas 
mrozów. Ciężkie, grube ścianki dają 
mały prześwit, długi okres dojrzewa-
nia betonu (ok. 4 tygodni) Ze wzglę-
du na dużą wagę wymagają montażu 
przez fachowców przy użyciu profe-
sjonalnego sprzętu,

– odwodnienia liniowe z polimerobeto-
nu wykonane są z mieszanki poliestro-
wej, żywicy i  kruszywa kwarcowego, 
są lekkie w  porównaniu z  betonem, 
odporne na działanie wielu związków 
chemicznych takich, jak roztwory soli, 
kwasów, olejów, benzyny, wytrzymałe 
mechanicznie. Ze względu na prak-
tycznie zerową chłonność wody jest 
to materiał mrozoodporny. Zakres 
pracy temperatur wynosi od –60oC 
do + 80oC. Polimerobeton ma bardzo 
mocną strukturę, dzięki czemu można 
wykonać kanał o  relatywnie cienkich 
ściankach i niskiej wadze, w porówna-
niu do konwencjonalnego betonu, co 
ma wpływ na profil (prześwit) kana-
łu, a  więc możliwość odprowadzenia 
większej ilości wody deszczowej,

– odwodnienia liniowe wykonane z poli-
etylenu o dużej gęstości PE-HD cechują 
się wysoką wytrzymałością mechanicz-
ną na uderzenia, ścieranie i zużycie oraz 
na wahania temperatury i  działanie 
promieni UV. Kanały mogą być instalo-
wane wszędzie tam, gdzie nie są wyko-
rzystywane substancje chemiczne. 

KLASY WYTRZYMAŁOŚCI
Odwodnienia liniowe dzielimy nie 
tylko ze względu na materiał, z  które-

go są wykonane, ale także ze względu 
na klasy wytrzymałości (od A  do F).  
Do ochrony strefy przydomowej przed 
deszczem stosuje się odwodnienia kla-
sy A15, które dobrze radzą sobie z  od-
prowadzaniem wody opadowej. Nawet 
niedużych rozmiarów, odpowiednio 
zaprojektowane poradzą sobie również 
z obfitymi opadami. Tak więc, klasa A15 
zaliczana do odwodnień liniowych typu 
lekkiego, ma zastosowanie tam, gdzie 
obszar nie jest narażony na duże obcią-
żenia. Są to:
– obszary przydomowe,
– ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
– place zabaw, parki, skwery, tereny 

zielone, boiska.
W miejscach, w których występuje ruch 
pojazdów osobowych, należy zastoso-
wać odwodnienia liniowe bardziej od-
porne na intensywność ruchu i  ciężar 
pojazdów, a  więc o  wyższej klasie wy-
trzymałości. Kanał B125 zaliczany jest 

Odwodnienie liniowe SelF B125

Odwodnienia z polimerobetonu SelF B125

Odwodnienie
liniowe PeHD
4All A15 
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do odwodnień liniowych typu lekkiego, 
a zastosowanie rusztu żeliwnego pozwa-
la na montowanie odwodnień tam, gdzie 
występuje ruch pojazdów osobowych:
– ciągi piesze i rowerowe,
– wjazdy do garażów, 
– parkingi,
– wjazdy na posesje.

Poniżej przykłady zastosowań odwod-
nień liniowych wyższych klas:
– C250 – parkingi, drogi na terenach 

handlowych, chodniki, średnie  
natężenie ruchu,

– E600 – parkingi przemysłowe, 
wielkopowierzchniowe o średnim 
i dużym natężeniu ruchu,

– D400-E600 – tereny przemysłowe, 
drogi, tereny specjalne o dużym  
natężeniu ruchu i obciążeniu.

MONTAŻ ODWODNIEŃ LINIOWYCH
Montaż odwodnień liniowych wydaje 
się niezwykle prosty. Kanały z polimero-
betonu wyposażone są w  połączenie na 
pióro-wpust. Widoczna na elementach 
strzałka wskazuje kierunek spadku wody. 
Należy uwzględnić 0,5% spadek. Wodo-
szczelność kanału uzyskuje się poprzez 
wypełnienie spoin specjalnym uszczel-
niaczem.
Kanały z  PEHD, dzięki zastosowaniu 
specjalnego systemu mocowania typu 

„Click”, można połączyć w bardzo szczel-
ny i trwały sposób bez konieczności do-
datkowego uszczelnienia.
Należy pamiętać o  wykonaniu odpo-
wiedniej podbudowy betonowej okre-
ślonej przez producentów odwodnień, 
a  uzależnionej od klasy wytrzymałości 
kanałów. 
Podczas procesu zalewania betonem 
należy bezwzględnie pamiętać o  za-
montowaniu i  zabezpieczeniu rusztów. 
Sam kanał powinien być zamontowany 
od 3 do 5  mm poniżej powierzchni te-
renu, w  celu zapewnienia optymalnego 
przepływu wody i ochrony brzegów ka-
nału. Odwodnienia można podłączyć 
do kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
ogólnospławnej, rowów melioracyjnych. 
W  przypadku braku możliwości pod-
łączenia do tego typu instalacji należy 
zastosować studnie chłonne lub zbior-
niki na wodę deszczową, którą następnie 
można wykorzystać w  ogrodzie lub go-

» zły dobór klasy obciążenia – należy 
uwzględnić, jakim obciążeniom będą 
poddawane odwodnienia. Od tego 
zależy, jaki typ kanału oraz klasę 
wytrzymałości wybierzemy,

» złe wykonawstwo zabudowy – brak 
odpowiedniego betonu oraz dylatacji 
pomiędzy nawierzchnią, a odwod- 
nieniem,

» brak spadku - należy zapewnić  
odpowiedni spływ wody poprzez  
zachowanie właściwego spadku  
(około 2–3 mm na metr). 

NAJCZĘśCIEJ POPEŁNIANE 
BŁĘDY PODCZAS  

MONTAŻU ODwODNIEŃ

       

     

 

 

Klasa obciążenia:
A15 - B125- C250

Klasa obciążenia:
D400 - E600- F900

 Klasa obciążenia wg PN EN 1433

 Fundament z betonu zgodne:

 DIN 1045-2

 DIN EN 206-01

      Wymiary:        X [ cm]

       Y [ cm]

       Z [ cm]

      A15       B125       C250       D400       E600       F900

       B15 

    C12/15 

       B25        B15        B25        B25 

    C12/15     C20/25     C20/25     C20/25 

 10  15  20  10  20 

 10  10  15  20  20 

    Górna krawędź kieszeni kotwiącej     Wysokość budowlana kanału 

kostka brukowa

podsypka

warstwa no�na

grunt

(tłucze�, �wir) 

       B25 

    C20/25 

 20 

 20 

Przykład zabudowy kanału z polimerobetonu w zabudowie w bruku

spodarstwie domowym. W gromadzeniu 
wody deszczowej pomocne są osadniki 
podrynnowe montowane w  opasce wo-
kół domu. Osadniki można także wyko-
rzystywać, jeśli podłoże na to pozwala, 
do rozprowadzania wody poprzez sy-
stem rur drenarskich. Podłączone do ka-
nalizacji deszczowej, będą odprowadzać 
wodę z dachu podczas opadów.

Kanał 4All – łączenie 
kanałów dzięki  
systemowi „Click”

Montaż odwodnień niCe z rusztem żeliwnym

Odwodnienie liniowe PeHD 4All
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AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE
Tradycyjne metody podlewania za po-
mocą konewki, węża ogrodowego za-
kończonego pistoletem, czy ręcznie 
przestawianych zraszaczy ogrodowych 
są pracochłonne i wymagają naszej obec-
ności. Nawet kilkudniowe zaniedbanie 
w dostarczeniu wody do nasadzeń ogro-
dowych, nie tylko pogarsza wygląd ro-
ślin czy zmniejsza plonowanie, ale grozi 
ich wyschnięciem, narażając właściciela 
ogrodu na kosztowną wymianę nasa-
dzeń. Stąd, coraz powszechniejsze jest 
wykorzystywanie automatycznego syste-
mu nawadniania, planowanego i  insta-
lowanego w  miejscach posadzenia grup 
roślin. W ogrodzie spotykamy różne 
rodzaje nasadzeń, które wymagają zasto-
sowania odmiennej metody podlewania. 
Teraz, za sprawą centralnego sterownika 
nawadniania połączonego przewodami 
elektrycznymi z elektrozaworami, mo-
żemy zarządzać dostarczaniem wody do 
różnych nasadzeń: z  zadaną częstotli-
wością i długością podlewania oraz przy 
uwzględnieniu ograniczeń wynikających 
z  wydajności źródła wody. Deszczowe 
dni? To również nie problem – system 
wyposażony w detektor deszczu odłączy 
podlewanie, gdy jest ono zbędne.
Oto trzy najbardziej popularne systemy 
podlewania ogrodu, wykorzystywane 

JAROSŁAW BŁASZKOWSKI – kierownik produktu firmy Floraland

Systemy nawadniania 
ogrodów

Podlewanie roślin ogrodo-
wych, a szczególnie trawnika, 
to czynność pracochłonna  
i wymagająca regularności. 
Automatyczne podlewanie, 
także podczas naszej nieobec-
ności, zapewni efektowny 
wygląd ogrodu, a także za-
oszczędzi nasz czas i zmniej-
szy zużycie wody. 

w  zależności od rodzaju posiadanych 
nasadzeń:
� zraszacze wynurzalne,
� rury kroplujące,
� system kroplowników  

(mikronawadnianie).

ZRASZACZE WYNURZALNE
Zraszacze, niewidoczne podczas spo-
czynku, wynurzają się same na kilkadzie-

siąt minut. Ten obrazek staje się coraz 
bardziej powszechny w  polskich ogro-
dach ze względu na swoją skuteczność 
i oszczędność. Na automatyczny system 
nawadniający trawnik składają się nastę-
pujące elementy:
� zraszacze wynurzalne różnych typów: 

statyczne, rotacyjne, pulsacyjne, bądź 
przekładniowe o  regulowanym zasię-
gu i sektorze pracy,

Sterownik do mikronawadniania lub rury kroplującej
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� rury wykonane z polietylenu (czarne) 
o  średnicy 25 mm, rozprowadzające 
wodę pod powierzchnią gruntu,

� elementy połączeniowe rur i zraszaczy 
tj. trójniki, kolanka, przyłącza, 

� elektrozawory: system nawadniający 
musi zostać podzielony na oddzielne 
sekcje włączane przez elektrozawory, 
aby w pełni kontrolować podlewanie. 
Podział instalacji na sekcje gwaran-
tuje, że nie zabraknie wody do pracy 
zraszaczy, a  nawadniane części ogro-

du uzyskają odpowiednią ilość wody, 
dzięki różnym momentom rozpoczę-
cia pracy poszczególnych sekcji,

� sterownik automatycznie włączy sy-
stem w  zaprogramowanych porach 
dnia,

� detektor deszczu uniemożliwi pracę 
systemu w deszczowe dni.

Przed przystąpieniem do montażu mu-
simy sporządzić plan rozmieszczenia 
zraszaczy, z  uwzględnieniem ich zasię-
gów i  zapotrzebowania na wodę. Przy 
rozmieszczeniu zraszaczy należy zwrócić 
uwagę na przeszkody terenowe np. drze-
wa oraz na konieczność zachodzenia na 
siebie strumieni sąsiadujących zraszaczy. 
Montaż elementów rozpoczynamy od 
źródła wody do którego się podłączamy. 
W  pobliżu kranu zakopujemy skrzynki 
zawierające elektrozawory, które będą 
uruchamiać przepływ wody w  poszcze-
gólnych sekcjach instalacji. Zraszacze 
podłączamy przez przyłącza do rur PE, 
a  rury zakopujemy na głębokości około 
20–25 cm.

RURY KROPLUJĄCE
Do roślin posadzonych w  rzędzie bądź 
na rabatach najlepszym rozwiązaniem 
podlewania jest zastosowanie rur kroplu-
jących z  polietylenu o  średnicy 16  mm, 
posiadających fabrycznie wykonane  
kroplowniki, rozmieszczone w  ustalo-
nych odstępach na całej długości rury. 
Możemy w  ten sposób podlewać za-
równo żywopłoty, jak również rośliny 
owocowe: borówki, porzeczki, maliny, 
agrest, truskawki czy rabaty. Rury kro-
plujące układamy na powierzchni lub 
przysypujemy ziemią, przez co stają się 

niewidoczne oraz zabezpieczone przed 
zniszczeniem np. przez psa.
W obrębie korony krzewu układamy rurę 
kroplującą z  kroplownikami rozmiesz-
czonymi fabrycznie co 30–40 cm. Mak-
symalna długość odcinka rury kroplują-
cej wynosi od 50 do 121 m, w zależności 
od jej rodzaju. Rurę kroplującą mocuje-
my plastikowymi szpilkami do podłoża. 
Podłączenie do źródła wody odbywa się 
poprzez wąż ogrodowy i reduktor ciśnie-
nia. Podobnie, jak w przypadku nawad-

elementy systemu wynurzalnego elektrozawory

Montaż zraszaczy wynurzalnych Zakopywanie rury
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Przykładowy zestaw systemu 8 zraszaczy wynurzal-
nych sterowanych automatycznie z detektorem 
deszczu potrzebny do nawadniania ogrodu o po-
wierzchni 250 m2, trawnik otoczony żywopłotem

Nazwa Ilość

Zraszacz przekładniowy typ K1 1
Zraszacz przekładniowy typ K2 1
Zraszacz rotacyjny typ RN100ADJ 1
Zraszacz rotacyjny typ RN200ADJ 4
Zraszacz rotacyjny typ RN300ADJ 1
Rura montażowa 25 mm 25 mb 3
Kolanko rury 25 mm  
z gwintem F3/4” 8

Przedłużka zraszacza M1/2-M3/4” 7
Przedłużka zraszacza M3/4-M3/4” 1
Kolanko rury 25 mm 4
Trójnik rury 25 mm 6
Sterownik nawadniania max. 4 sekcje 
230/24V 1

Elektrozawór F1”-1F1” 24V 2
Detektor deszczu do sterownika 24V 1
Studzienka na max. 4 elektrozawory 1
Filtr wody F1”-F1” ze spustem 1
Złącze rury 25mm z gwintem F1” 4
Złącze rury 25mm z gwintem M1” 2
Nypel M1”-M1” 2
Kolanko zaworu z półśrubunkiem 
M1”-F1” 1

Trójnik zaworu z półśrubunkiem 
2xF1”-M1” 1

niania skrzynek balkonowych, możemy 
zautomatyzować podlewanie stosując 
elektroniczny sterownik zamontowany 
na kranie.
Przy podlewaniu plantacji roślin jago-
dowych warto rozważyć zastosowanie 
rury cienkościennej typu P1 (o grubości 
ścianki 0.4  mm) zamiast rury kroplującej 
o  standardowej grubości ścianki (około 
1.1 mm) i  kilkuletniej trwałości. Rura 
cienkościenna wprawdzie jest tańsza, ale 
jej okres użytkowania jest krótszy.

SYSTEM KROPLOWNIKÓW
Rośliny balkonowe i  tarasowe wymaga-
ją precyzyjnego nawadniania, gdyż ich 
naturalne nawadnianie wodą deszczową 
i pochodzącą z gruntu jest ograniczone. 
Z  pomocą przychodzi system mikro-
nawadniania: cienkie i  dyskretne rurki 
doprowadzają wodę do kroplowników 
umieszczonych przy każdej roślinie, 
dzięki czemu podlewamy przy minimal-
nym zużyciu wody. Na 1mb skrzynki bal-
konowej używamy 3–4 kroplowniki rzę-
dowe. W przypadku doniczek stosujemy 
jeden kroplownik, a w przypadku więk-
szych donic 2–3 kroplowniki końcowe. 

Do połączenia kroplowników używamy 
cienkiej rurki z  PE o  średnicy 4  mm, 
którą mocujemy do ziemi plastikowymi 
szpilkami. Jeśli zachodzi potrzeba rozga-
łęzienia rurek możemy zastosować trój-
niki. Podłączenie do źródła wody odby-
wa się poprzez wąż ogrodowy i reduktor 
ciśnienia.
W  sprzedaży znajdują się gotowe ze-
stawy zawierające niezbędne elementy. 
Podłączenie kroplowników przez elek-
troniczny sterownik na kranie umożliwi 
automatyczne nawadnianie w  określo-
nych porach. Zakupiony zestaw można 
rozbudować za pomocą dodatkowych 
elementów.

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ  
PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU  
SYSTEMÓW NAWADNIANIA
� już na etapie wykonania instalacji 

wodnej warto pomyśleć o  możliwo-
ści późniejszego montażu systemu 
nawadniającego. Minimalna średnica 
kranu ogrodowego, wodomierza i rur 
wyprowadzających wodę do ogrodu 
to 3/4”, a zalecana to 1”, 

� dobrym pomysłem jest zlokalizowa-
nie kranu w pobliżu środka nawadnia-
nego obszaru, aby ograniczyć długość 
rur kładzionych w ogrodzie,

� przed utwardzeniem i  położeniem 
nawierzchni trzeba zadbać o  instala-
cję przepustów, którymi w  przyszło-
ści poprowadzone zostaną rury roz-
prowadzające wodę w  systemie. Ma 
to znaczenie zwłaszcza w  przypadku 
klombów czy żywopłotów położonych 
pośrodku obszaru wyłożonego kostką,

� na początku instalacji nawadniającej 
zawsze należy zainstalować filtr, co 
uchroni system przed uszkodzeniem 
przez brudną wodę,

� planujmy nieco mniejszy zakres na-
wadniania każdego zraszacza, niż wy-
nika to z jego zasięgu,

� dla ograniczenia strat wody, najlep-
szą porą nawadniania roślin jest świt. 
Podlewanie w  środku dnia skutkuje 
dużymi startami wody z powodu pa-
rowania. Nie zalecane jest podlewanie 
w  nocy i  późnym wieczorem, gdyż 
pozostająca na roślinach woda może 
przyczynić się do rozwoju chorób 
grzybowych.

� mimo, że regularne dostarczanie 
wody jest korzystne dla roślin, należy 
zachować umiar w podlewaniu. Zbyt 
częste lub zbyt duże dawki wody uży-

wanej do podlewania mogą spowo-
dować zalanie korzeni roślin, a  tym 
samym narazić je na choroby. System 
nawadniający powinien wspomagać 
okresy suszy lub niewystarczających 
opadów.

� przed nastaniem mrozów należy za-
wsze przygotować system do zimy: 
zakręcić dopływ wody i przedmuchać 
instalację sprężonym powietrzem. 
Umożliwi to wieloletni okres użytko-
wania systemu nawadniającego.

ZALETY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO 
SYSTEMU NAWADNIANIA
� oszczędność czasu,
� zmniejszenie kosztów nawadniania,
� polepszenie wzrostu, wyglądu  

i plonowania roślin,
� zachowanie naturalnego wyglądu 

ogrodu – kluczowe elementy systemu, 
jak rury i zraszacze znajdują się  
pod powierzchnią ziemi.

Przewodniki samodzielnego planowa-
nia i  montażu systemu nawadniającego 
dostępne są na stronach internetowych 
dystrybutorów.

Rury kroplujące
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Od wielu lat obserwuje się rozkwit bu-
downictwa jedno- i  wielorodzinnego. 
Ludzie „uciekają” od miejskiego zgiełku 
i osiedlają się na peryferiach miast. Czy-
ste powietrze, cisza, niczym nieskrępowa-
na swoboda oraz możliwość uprawiania 
własnego ogródka, to niezaprzeczalne 
zalety posiadania własnego domu. Jed-
nak wraz z  zaletami pojawiają się także 
problemy. Jednym z nich jest kwestia ka-
nalizacji. Ogromna większość terenów 
podmiejskich nie jest skanalizowana. 
Właściciele domów mają dwie możliwo-
ści: wybudować szambo lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków. Szambo wydaje się 
inwestycją dość tanią, jednak koszty jego 
eksploatacji, w ciągu całego roku, są spore. 
Drugie rozwiązanie, jakie można zastoso-
wać, to budowa przydomowej oczyszczal-
ni ścieków. Ten niemały wydatek, zwraca 
się z nawiązką.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
z drenażem rozsączającym oczyszcza ście-
ki odprowadzane z domu i wprowadza je 
do gruntu. Proces oczyszczania trwa 3 
dni. Składowe elementy oczyszczalni to:
� osadnik gnilny – wstępne oczyszcza-

nie i  oddzielanie nieczystości stałych 
od płynnych, fermentacja,

Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie musi oznaczać 
budowy szamba. Wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem 
jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przydomowa  
oczyszczalnia ścieków
ŁUKASZ IDKOWIAK – prezes zarządu Fabryka Armatury Idmar

� studzienka rozdzielcza – rozprowa-
dza równomiernie ciecz wypływającą 
z osadnika do rur drenażowych,

� drenaż rozsączający – odprowadza 
oczyszczone ścieki do gruntu. Aby za-
pewnić prawidłowe funkcjonowanie 
systemu oczyszczania należy przed 
rozpoczęciem budowy zapoznać się 
z  instrukcją montażu i  eksploatacji 
oraz wykonać rysunki poglądowe 
położenia przydomowej oczyszczalni 
ścieków.

OSADNIK GNILNY
Jest pierwszym elementem procesu 
oczyszczania ścieków. Jest to etap 
podczyszczania. Zanieczyszczenia 
rozdzielają się w tym miejscu na czę-
ści stałe – opadające na dno osadni-
ka oraz na substancje rozpuszczające 
się w  wodzie. W  tym miejscu zostaje 

zapoczątkowany proces separacji i  fer-
mentacji osadu przy pomocy bakterii 
beztlenowych. Podczas procesu fermen-
tacji powstaje piana, która widoczna jest 
na powierzchni ścieków w osadniku. Aby 
etap podczyszczania był skuteczny, pro-
ces fermentacji musi trwać 3 dni. W tym 
czasie następuje powolne przemieszcza-
nie się cieczy do kolejnej części oczysz-
czania – drenażu rozsączającego. Dodat-
kowo, w procesie bierze udział specjalny 
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rodzaj skały pochodzenia wulkaniczne-
go, tzw. puzzolana. Ma ona za zadanie 
przefiltrować ciecz, która wypływa ze 
zbiornika do studzienki rozdzielczej.
Zwykle osadniki mają pojemność 2000 
i  3000 litrów. Wykonywane są meto-
dą odlewania rotacyjnego z  polietyle-
nu wysokiej gęstości (PEHD), który 
charakteryzuje się wysoką wytrzyma-
łością mechaniczną i  odpornością na 
działanie chemiczne. Osadniki przy-
stosowane są do zabudowania pod po-
wierzchnią gruntu. Ze względu na lekką 
strukturę zaleca się umieszczenie zbior-
nika w otwartej części terenu. Zabrania 
się umieszczania zbiornika pod jezdnią 
lub innymi obiektami wymuszającymi 
duży nacisk na grunt – może to spowo-
dować jego zgniecenie. Jeżeli zbiornik 
musi być wbudowany pod jezdnią, na 
przykład pod drogą dojazdową, należy 
zastosować płytę betonową zbrojoną, 
indywidualnie zaprojektowaną, aby za-
bezpieczyć zbiornik przed nadmiernym 
obciążeniem. W  celu zwiększenia bez-
pieczeństwa i  niezawodności odpro-
wadzania ścieków z  budynku, średnica 
otworu wlotowego osadnika powinna 
wynosić 160 mm. Zbiornik powinien 
być zainstalowany w takim miejscu, aby 
można było swobodnie rozmieścić po-
zostałą część instalacji tzn. studzienki 
rozdzielcze oraz drenaż. 

MONTAŻ OSADNIKA
Osadnik powinien być usadowiony 
w odległości około 3 m od budynku oraz 
nie głębiej niż 40–50 cm pod powierzch-
nią ziemi. Na dnie wykopu należy wy-
konać warstwę stabilizującą o  grubości 
minimum 15 cm. Aby określić całkowi-
tą głębokość wykopu trzeba zsumować 
grubość warstwy stabilizującej oraz cał-
kowitą wysokość zbiornika (ze zwień-
czeniem i  przedłużką). Wykop powi-
nien być szerszy od wymiarów osadnika 
o  około 60 cm. W  przypadku posado-
wienia zbiornika na gruncie uwodnio-
nym, należy położyć na dnie wykopu 
płytę betonową o  ciężarze równym lub 
większym od ciężaru pełnego zbiornika 
i  zakotwiczyć do niej zbiornik przy po-
mocy pasów kotwicznych, których me-
talowe elementy są zabezpieczone przed 
korozją. Posadowienie zbiornika głębiej 
niż 50 cm pod powierzchnią ziemi wy-
maga położenia nad nim płyty betono-
wej zbrojonej, aby zabezpieczyć zbior-
nik przed nadmiernym obciążeniem. 

bakteryjną, zgodnie z  zaleceniami pro-
ducenta, w  zbiorniku rozpoczynają się 
procesy biologiczne. Należy pamiętać 
o  zapewnieniu grawitacyjnego przepły-
wu powietrza przez całą długość oczysz-
czalni.

STUDZIENKA ROZDZIELCZA
Studzienka rozdzielcza stanowi po-
czątek drenażu rozsączającego. Jej 
zadaniem jest równomiernie rozpro-
wadzenie podczyszczonych ścieków 
do rur drenażowych. Wyposażona 
jest w  cztery otwory: jeden wprowa-
dzający ścieki, trzy wyprowadzają-
ce i  właz rewizyjny. Niewykorzysta-
ne otwory wylotowe należy zaślepić. 
Miejsce osadzenia studzienki musi być 
wypoziomowane i  utwardzone na spo-
dzie wykopu warstwą piasku zmiesza-
nego z  cementem. Głębokość ułożenia 
studzienki jest ściśle związana z głębo-
kością umieszczenia w  gruncie osad-
nika gnilnego oraz rur drenażowych. 
Studzienka powinna być położona jak 
najbliżej osadnika. W  przypadku płyt-
kiego położenia rur drenarskich, mniej 
niż 60 cm, należy wykonać niewielki na-
syp na terenie złoża drenarskiego w celu 
ochrony przed zamarznięciem.

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY
Drenaż rozsączający stanowi drugą część 
procesu oczyszczania ścieków. Po wstęp-
nym oczyszczeniu podczas procesu fer-
mentacji w osadniku gnilnym, następuje 
oczyszczenie tlenowe. Ścieki przepływa-
jąc przez kolejne warstwy ziemi: żwir, 

Warstwę stabilizującą wykonuje się przy 
pomocy piasku zmieszanego z  cemen-
tem, w stosunku 50 kg cementu na 1  m3 
piasku, o  grubości minimum 15 cm. 
Warstwa musi być płaska, wykonana ze 
spadkiem 1% (1 cm spadku na długoś-
ci 100  cm) w stronę drenażu. Następnie 
należy umieścić zbiornik w  wykopie, 
chwytając za uchwyty. Zabrania się pod-
noszenia zbiornika za inne elementy, 
przeciągania po podłożu lub zrzucania 
do wykopu. Dopuszcza się posadowienie 
dwóch osadników – jeden za drugim, 
większy osadnik należy umieścić jako 
pierwszy.
Wokół zbiornika należy wykonać sza-
lunek o  szerokości około  10 cm za po-
mocą piasku zmieszanego z  cementem. 
Pozostałą wolną przestrzeń trzeba zasy-
pać rodzimym gruntem, pozbawionym 
kamieni i  innych ostrych elementów. 
Wszystkie warstwy ziemi muszą być do-
brze zagęszczone. Podczas zasypywania 
wykopu zbiornik musi być sukcesyw-
nie napełniany wodą, w  celu uniknię-
cia zgniecenia. Od strony budynku, do 
osadnika należy doprowadzić rurę kana-
lizacyjną o  średnicy 160 mm. Z  drugiej 
strony zbiornika znajduje się przyłącze 
rury o  średnicy 110 mm prowadzące 
do studzienki rozdzielczej. W  osadniku 
znajduje się specjalny kosz na puzzolanę. 
Kosz powinien być napełniony puzzola-
ną nieznacznie poniżej poziomu otworu 
wylotowego. Osadnik należy napełnić 
wodą do poziomu rury odprowadzającej 
ścieki do studzienki rozdzielczej. Po do-
daniu odpowiedniego preparatu z  florą 

Osadnik gnilny  
(zbiornik na ścieki)

Geowłóknina  
– rolka 48 mb

Kosz (filtr)

Puzzolana  
(wkład filtrujący)

Studzienka 
rozdzielcza  
z pokrywą 

Kolanko 900 
Dn 110

nadstawka H375

Grzybek napowie-
trzający Dn 110

nadstawka  
na studzienkę

Rura drenażowa Dn 110 
o długości 2 m 

  eleMenty SKłADOWe OCZySZCZAlni
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piasek, grunt rodzimy, ulegają rozkła-
dowi na skutek biologicznych procesów 
utleniania i tworzą tzw. błonę biologicz-
ną. Ilość oczyszczonych ścieków, jaka 
może być wprowadzona do gruntu, wy-
nosi 5 m3/dobę przy założeniu, że zwier-
ciadło wody znajduje się co najmniej 
1,5 metra poniżej linii ułożenia drenów. 
Układ rur drenażowych można mieszać 
lub zastosować indywidualne rozwią-
zania. Rury drenażowe układamy pod 
kątem 1,5% (1,5 cm spadku na długoś-
ci 1  m) w  kierunku przepływu ścieków.  
Ich końcówki muszą być zakończone 
grzybkami napowietrzającym. Umożli-
wiają one prawidłową wentylację oraz 
natlenienie kanałów drenażowych – war-
stwy oczyszczającej. 
Podczas planowania rozmieszczenia  
drenażu należy pamiętać o  zachowaniu 
odległości:
� między rurami drenażowymi 1,5 m,
� od budynku minimum 3 m (powyżej 

10 m należy ocieplić rurę),
� od drzew, dużych krzewów 3 m,
� od ogrodzenia 3 m,
� od źródeł wody pitnej, np. studni, 30 m. 

Wszystkie warstwy podłoża (żwir, 
piasek, grunt rodzimy) układamy na 
mokro, bez dokładnego ubijania, aby 
zachować właściwości filtracyjne.

Znając rodzaj gruntu możemy określić 
długość drenażu (w  metrach na miesz-
kańca):
� gleba dobrze przepuszczalna (A)  

– ld ≥ 8 [m/M],
� gleba średnio przepuszczalna (B)  

– ld ≥ 12 [m/M],
� gleba słabo przepuszczalna (C)  

– ld ≥ 16 [m/M].
Korzystając z  tych wskaźników mnoży-
my ilość osób przez długość drenażu. 
Otrzymujemy w  ten sposób całkowitą 
długość nitek drenażowych. Długość 
jednej nitki nie może przekraczać 20 
metrów. Rury drenażowe umieszczamy 
w wykopie nacięciami do dołu.

» zbyt głęboki montaż (przekraczający 
dopuszczalną głębokość wynoszącą 
50 cm). Montaż taki jest możliwy, 
ale po zastosowaniu dodatkowego 
zabezpieczenia w formie zbrojonej 
płyty betonowej,

» nieprawidłowe wykonanie warstwy 
stabilizującej, tzw. suchy beton pod 
zbiornik, co może powodować osiada-
nie lub przechylanie się zbiornika,

» zasypywanie, przy montażu, pustego 
zbiornika, co może spowodować jego 
odkształcenie,

» brak zalania zbiornika wodą po opróż-
nieniu go ze stałych zanieczyszczeń.

BŁĘDY NAJCZĘśCIEJ  
POPEŁNIANE  

PRZEZ INSTALATORów

Mamy też możliwość ułożenia złoża roz-
sączającego z gotowych pakietów drena-
żowych o składzie:
� rura drenażowa – wykonana z PVC 

o długości 2400 mm i średnicy 
110  mm, z poprzecznymi nacięciami,

� element dystrybucyjny – rura 
z wyżłobieniami pod rurę drenarską 
o długości 300 mm i średnicy 50 mm.

W zależności od przepuszczalności 
gruntu dobór pakietów jest następujący: 
� grunt dobrze przepuszczalny – typ A 

– współczynnik przeliczenia:  
1 – tzn. że na 1 osobę wystarczą:  
1 pakiet (2400 x 600 x 300) lub  
2 pakiety(2400 x 300 x 300),

� grunt średnio przepuszczalny – typ B 
– współczynnik przeliczenia:  
2 – tzn. że na 1 osobę wystarczą:  
2 pakiety (2400 x 600 x 300) lub  
4 pakiety (2400 x 300 x 300),

� grunt słabo przepuszczalny – typ C 
– współczynnik przeliczenia:  
3 – tzn. że na 1 osobę wystarczą:  
3 pakiety (2400 x 600 x 300) lub  
6 pakietów (2400 x 300 x 300).

Żeby zamontować pakiet drenażowy, naj-
pierw trzeba przygotować wykop o  głę-
bokości minimum 100 cm i  szerokości 
40 cm. Na podsypce żwirowej (średnica: 
12 do 32 mm) o grubości 10 cm należy 
ułożyć złożony w całość pakiet, a następ-
nie obsypać boki żwirem – około 5 cm 
z  każdej strony. Całość należy przykryć 
geowłókniną i zasypać rodzimą ziemią.

KONSERWACJA OCZYSZCZALNI
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
nie wymaga częstej obsługi. Jednak, jak 
każde urządzenie, musi być okresowo 
sprawdzana i konserwowana. Podczas 
przeprowadzania prac przeglądowych 
i  konserwacyjnych należy zachować 
ostrożność: nie wchodzić do zbiornika 
i  nie nachylać się nad nim zbyt nisko. 
W  zbiorniku podczas fermentacji po-
wstają gazy m.in. dwutlenek węgla, me-

tanol, które mogą być niebezpieczne. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie otwie-
rać pokrywy osadnika w pobliżu ognia,  
np.: paląc papierosa. Zaleca się wykony-
wanie wszelkich prac konserwacyjnych 
w rękawicach ochronnych.
Warto kontrolować poziom osadu stałe-
go w osadniku gnilnym. W razie potrze-
by należy opróżniać osadnik częściej niż 
raz w  roku. Zbyt wysoki poziom osadu 
może spowodować zatkanie dojścia cie-
czy do filtra z  puzzolaną lub spowodo-
wać zamulenie rur drenażowych. Zaleca 
się pozostawienie części osadu stałego 
podczas opróżniania zbiornika. W  osa-
dzie tym znajdują się bakterie beztleno-
we, które mogą od razu rozpocząć proces 
oczyszczania po napełnieniu osadnika 
wodą. Raz na 6 miesięcy należy otwo-
rzyć studzienkę rozdzielczą i  sprawdzić 
wewnętrzną drożność. W przypadku 
zamulenia, przemyć otwory wlotowe 
i wylotowe strumieniem wody. Niestan-
dardowe rozwiązania techniczne należy 
konsultować z doświadczonymi firmami, 
zajmującymi się budową przydomowych 
oczyszczalni.

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci systemów odwodnienia, nawadniania terenu 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
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Klienci PSB – wykonawcy budowla-
ni mają siedziby najczęściej w  małych 
i  średniej wielkości miejscowościach, 
ale niejeden prowadzi działalność 
w  dużym mieście. Jeśli to Rzeszów, 
trzeba dodać – w  mieście prężnym, 
szybko rozwijającym się, z ambicjami. 
Jeśli mowa o Przedsiębiorstwie Budow-
lanym Profbud sp. z  o.o., wypada do-
pełnić informację, że w  dynamicznym 
rozwoju liczącej niemal 200 tysięcy 
mieszkańców aglomeracji nad wisło-
kiem, firma ta ma konkretny udział.

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
Są najbliższymi sąsiadami. Profbud od 
PCMB dzieli w adresie pocztowym tyl-
ko duża litera „A”. Są też niemal „rów-
nolatkami”: Profbud powstał w 2001 r., 
PCMB dwa lata później. Wystarczy 5, 
może 7 kroków, żeby spod numeru 9 
przy ul. Kamila Baczyńskiego w Rzeszo-
wie (siedziba Profbudu) trafić pod nu-
mer 9A (siedziba PCMB). Kto nie szuka 
znajomości bardzo daleko, potrafi doce-
nić dobre, życzliwe sąsiedztwo, przy tym 
tak samo profesjonalnie zainteresowane 
rynkiem budowlanym, ten musi co jakiś 

czas wpaść na kawę do sympatycznych 
znajomych. Takimi dla siebie wzajemnie 
są szefowie Profbudu i PCMB. 
Jako reporter Głosu PSB, skorzystałem  
z relacji, jakie mają Józef Buczak – pre-
zes PCMB i Joanna Maliczkowska – wi-
ceprezes z Lesławem Poźniakiem – pre-
zesem Profbudu i Antonim wojnarem 
– wiceprezesem. Tematu ODwODNIE-
NIA LINIOwE I  PUNKTOwE, który 
sprowadził mnie do Rzeszowa, nikt nie 
określił w  rozmowie jako marginalny, 
nieistotny, ale… Na wstępie dowiedzia-
łem się, że dominującą formą prowadze-
nia robót przez Profbud jest generalne 
wykonawstwo, a  zlecenia zdobywane  
są wyłącznie w  drodze przetargów.  
Rzeczowe informacje na temat zadań 
zrealizowanych przez firmę nie zawiera-
ły ani jednego zdania na temat odwod-
nień.

CHOĆ TO ZALEDWIE PROMILE
Tak duża firma jak Profbud nie nadaje 
odwodnieniom rangi swojej specjalizacji. 
Antoni Wojnar podkreśla jednak, że – li-
niowe i punktowe systemy odprowadzania 
wód stosowane są przy budowie niemal 
wszystkich obiektów: mieszkalnych, pro-
dukcyjnych, usługowych, handlowych, 
z  zakresu infrastruktury. W  wymiarze 
finansowym, w  przerobie firmy wyko-
nawczej takiej jak nasza, odwodnienia 
to ledwie promile, ale dla prawidłowego 
funkcjonowania domów i wszelkich in-
nych obiektów budowlanych są absolut-
nie niezbędne. Profbud, zatrudniając na 
stałe około 70 osób i  korzystając szeroko 
z podwykonawców – okresowo nawet po-
nad 200 – powierza prace związane z od-
wodnieniami wyspecjalizowanym ekipom. 
Ponad 150 zadań i  inwestycji, zrealizo-
wanych przez Profbud m.in. dla urzędów 
miast, gmin, urzędu marszałkowskie-
go, starostw  powiatowych, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz prywatnych insty-
tucji i  inwestorów, często deweloperów, 
nie da się wymienić w  fotoreportażu. 
Prezesi zarządu firmy, dla uzmysłowie-
nia skali robót związanych z  systemami 
odwodnień, prezentują jedynie wybra-
ne przykłady, a  ja dokumentuję niektóre 
zdjęciami.
Osiedle Nasz Gaj w centrum Rzeszowa, 
6 budynków wysokich, 2 niskie, ale też 
kilkupiętrowe, w sumie 600 mieszkań, 
połowę buduje Profbud. Lesław Poź-
niak rozkłada rysunki z  legendą i dany-
mi technicznymi odwodnień liniowych 
i  punktowych. Nazwy i  wymiary sto-
sowanych elementów, opisy rozwiązań 
i detali zajmują całe strony dokumenta-
cji. Z opisu własności materiałowych jed-
nego z systemów dowiadujemy się m.in., 
że korpusy koryt i elementy konstrukcyj-
ne są z polimerobetonu na bazie żywicy 
poliestrowej. Poznajemy też parametry 
stosowanego materiału: wytrzymałość 
na ściskanie i  na zginanie, nasiąkliwość 
wody, gęstość, moduł sprężystości, głę-
bokość wnikania wody. A  ochrona kra-
wędzi odwodnienia? – Kanty są z żeliwa 
szarego (GG) pokrytego powłoką KTL. 
Natomiast ruszty przykrywające wyko-
nano z żeliwa sferoidalnego (GGG). 
Dla przeciętnych zjadaczy chleba to 
abrakadabra, dla fachowców z  tytuła-
mi magister inżynier budownictwa, jak  
Lesław Poźniak i Adam Gajewski – dy-
rektor ds. realizacji inwestycji w Profbud, 
chleb codzienny. Sztuka budowlana po-

Kadra kierownicza Profbudu na płycie 
betonowej nad podziemnym parkingiem 
osiedla nasz Gaj.  
Drugi od lewej prezes lesław Poźniak.

Pracownicy Profbudu sprawdzają odwod-
nienia przy wjeździe do garażu podziem-
nego w osiedlu Nasz Gaj.

wYKONAwCY 
BUDOwLANI 
z RZESZOwA
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lega na znajomości wielu dziedzin tech-
niki. Adam Gajewski podkreśla – tak jak 
w innych sytuacjach, gdy mamy stosować 
jakiś system, również przy odwodnieniach 
liniowych i punktowych realizujemy zało-
żenia projektowe.
W osiedlu Nasz Gaj odwodnieniami ob-
jęto 9500 m2 parkingów podziemnych 
plus płytę z placami zabaw nad garażami 
i pomieszczeniami użytkowymi dla loka-
torów oraz technicznymi. Do odwodnie-
nia placu nad parkingiem zastosowano 
29 odwodnień punktowych.
Parking Olszynki w  centrum Rzeszo-
wa, miejski, dwupoziomowy: dolny 176 
miejsc postojowych, górny 80 miejsc. 
Zastosowano 400 metrów bieżących od-
wodnień liniowych.
Płyta kompostowa Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w  Rzeszowie, 2 place o  łącznej po-
wierzchni 5200 m2. Instalacja zrasza 

składowane na płycie odpady zielone 
wodą, która odprowadzana jest do spe-
cjalnej studni, a  nadmiar do kanalizacji 
deszczowej. Odwodnieniami liniowymi 
i  punktowymi, generalnie z  zastosowa-
niem kanałów zbrojonych, przykrytych 
rusztem stalowym, objęto też drogi do-
jazdowe dla MPGK.
Nietypowym zadaniem, obejmującym 
m.in. odwodnienia liniowe i  punktowe 
było zabezpieczenie fragmentu płyty 
Rynku Staromiejskiego w  Rzeszowie, 
będącego obiektem wejścia do bieg-
nącej pod tym rynkiem Podziemnej 
Trasy Turystycznej. Chodziło o to, żeby 
skutecznie odprowadzać opady deszczu 
wsiąkające między kostkami granitowy-
mi, stanowiącymi warstwę stropu nad 
wejściem do rynkowych podziemi (pod 
tą górną warstwą jest płyta betonowa 
pokryta matą bentonitową). Profbud za-
stosował przewidziane przez projektanta 
koryto z  blachy tytanowej (szerokości  
1 metra i  długości 30 metrów), które 
zbiera wodę z maty drenażowej.

JEDEN OBIEKT – 4 SYSTEMY  
ODWODNIEŃ
Prezes Poźniak wspomina – zaczynali-
śmy 15 lat temu z dzierżawionym sprzę-
tem. Dziś mamy m.in. 2 żurawie wieżowe, 
10 samochodów dostawczych, ciągnik, 
ładowarkę, rusztowania, szalunki, elek-
tronarzędzia, własną ślusarnię. 

Mirosław Ziach

Pracownicy Profbudu przy odwodnie-
niu liniowym na płycie górnej parkingu 
miejskiego Olszynki.

Rynek Staromiejski w Rzeszowie. 
Na prawo od ratusza fragment płyty 
rynku będącej stropem nad obiek-
tem wejścia do Podziemnej Trasy 
Turystycznej.

Odwodnienie punktowe przy wejściu do 
Podziemnej Trasy Turystycznej rynku  
w Rzeszowie.

Na V kondygnacji aparta-
mentowca przeszklony basen, 
obok odkryty plac zabaw.

Basen w apartamentowcu 
z odwodnieniem odpro-
wadzającym wodę do 
kanalizacji sanitarnej.

lizacja apartamentowca, 15 minut spa-
cerem od rynku, wymagała zastosowa-
nia odwodnień liniowych i punktowych 
w podziemnym garażu (odprowadzenie 
wody do studni z pompą pod posadzką) 
i z powierzchni terenu (poprzez żeliwne 
wpusty uliczne do kanalizacji deszczo-
wej). Z basenu na V kondygnacji budyn-
ku odwodnienie punktowe odprowadza 
wodę do kanalizacji sanitarnej. A kratka 
rewizyjno-inspekcyjna na placu zabaw 
na ostatniej kondygnacji kryje rurę od-
prowadzającą wodę do pionów deszczo-
wych w środku budynku.

Firma kupiecka PCMB z Rzeszowa zaopa-
truje w materiały budowlane i instalacyjne  
firmy wykonawcze i  sklepy budowlane na 
Podkarpaciu, specjalizując się w komplek-
sowej obsłudze inwestycji. Realizuje śred-
nie obroty w  wysokości 30 mln złotych 
przy zatrudnieniu 33 osób. w  Grupie 
PSB od 2003 r., od 2016 r. funkcjonuje 
jako pierwsze na Podkarpaciu Centrum 
Aktywnego Budowania PSB-Profi.

– Ile mieszkań „za-
wdzięcza” Rzeszów 
waszej firmie? – Ponad 
1500. Ale budujemy też, 
rozbudowujemy, remon-
tujemy pawilony han-
dlowe, obiekty służby 
zdrowia, oświaty, spor-
towe, biurowe, magazy-
nowe, produkcyjne, tak-
że domki jednorodzinne.
– Czy budujecie też 
w innych miastach? – 
Generalnie na Podkar-
paciu, ale też w Mało-
polsce i na Śląsku.
– Gdzie zaopatrujecie 
się w materiały bu-
dowlane?

– Najczęściej, można powiedzieć, że 
w kilkudziesięciu procentach, w PCMB. 
To firma bardzo dobrze przygotowana do 
obsługi nawet bardzo dużych inwestycji.
Wracamy do tematu odwodnienia. Rea-

Pracownicy Profbudu przy kratce rewi-
zyjnej odwodnienia na placu zabaw  
– ostatnia kondygnacja apartamentowca.
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Specjalnie dla czytelników dwu-
miesięcznika „Głos PSB” firma 
Profix, właściciel marki Lahti 
Pro, przygotowała cykl artyku-
łów, w których przedstawiane są 
najważniejsze, z szerokiej gamy, 
środki ochrony indywidualnej – 
popularnie zwane produktami 
BHP. w poprzednich wydaniach 
pisaliśmy o ochronie głowy, tuło-
wia oraz dłoni. w tym, ostatnim 
z zaplanowanej serii zajmiemy 
się bezpieczeństwem stóp. Życie 
i zdrowie mamy jedno i warto 
zrobić wszystko, aby je właściwie 
chronić.

część 4

Chronimy stopy
Zdrowe nogi, a przede wszystkim zdrowe 
stopy, to podstawa dla każdego człowie-
ka. Osoby, które z  racji wykonywanego 
zawodu dużą część dnia pracują w  po-
zycji stojącej lub pokonują znaczne od-
ległości wiedzą doskonale, jak wielkim 
utrudnieniem może stać się każda dole-
gliwość związana z nogami i ich bólem. 
Zaniedbania w  zakresie ochrony stóp 
skutkują wypadkami przy pracy, w wyni-
ku których dochodzi do zranień, zakłuć, 
ran szarpanych, amputacji, stłuczeń, 
zwichnięć i  złamań kończyn dolnych, 

a także potknięć, poślizgnięć i upadków 
powodujących groźne urazy innych czę-
ści ciała. Wśród problemów związanych 
z  bezpieczeństwem i  higieną stóp pod-
czas pracy są również zmiany patologicz-
ne związane z  niewłaściwym obuwiem 
roboczym, grzybice stóp, czy po prostu 
syndrom „zmęczonej stopy”. 

JAK WYBRAĆ?
Inwestycja w buty jest podstawą dla każ-
dego, kto pragnie zwiększyć komfort 
w  czasie wykonywania codziennych za-

dań. Producenci obuwia wyszli aktyw-
nym zawodowo naprzeciw, dlatego w co-
raz szerszym asortymencie każdy bez 
problemu znajdzie buty odpowiednie 
dla siebie. Różne ceny, wzory i  kolory, 
a przede wszystkim – różne przeznacze-
nie – oto bogactwo asortymentu. Buty 
idealne do prac budowlanych, magazy-
nowych, warsztatowych i ogrodniczych. 
Przed podjęciem decyzji co do konkret-
nego modelu buta warto przeanalizo-
wać warunki i  zagrożenia występujące 
w miejscu pracy. Odpowiedzieć sobie na 
kilka istotnych pytań, m.in.: czy w miej-
scu pracy występuje np.: nierówna na-
wierzchnia, zachodzi ryzyko upadku 

Półbuty męskie l30403 (S1P SRA)
Wierzch: skóra nubukowa/dzianina siatkowa 
Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna 
Podeszwa: gumowa, głęboki protektor 
Kompozytowy podnosek i polimerowa wkładka 
antyprzebiciowa

Półbuty bez podnoska l30408
lahtiPro (OB FO SRA)
Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford 
Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna 
Podeszwa: gumowa, głęboki protektor

Półbuty damskie l30406 (S1 SRA)
Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa 
Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna 
Podeszwa: gumowa, głęboki protektor  
elementy odblaskowe
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ciężkiego przedmiotu, czy poruszają się 
pojazdy (np. wózki widłowe, ciągniki) – 
jeśli tak, to powinniśmy rozważyć zakup 
modeli wyposażonych w  podnosek. 
Zminimalizuje on możliwość zaistnienia 
urazów stopy i palców.
Jeśli w miejscu pracy mamy do czynienia 
np. ostrymi kawałkami szkła lub metalu, 
wystającymi z  podłogi gwoździami – 
zdecydujmy się na model wyposażony 
we wkładkę antyprzebiciową. Zmini-
malizuje ona ryzyko przekłucia śród- 
stopia.
Kiedy w  czasie pracy możemy mieć do 
czynienia z  olejem napędowym, warto 
aby nasze obuwie robocze było na jego 
działanie odporne. Dzięki temu zmniej-
szymy ryzyko poślizgnięcia się, a  także 
zabezpieczymy stopę, przed kontaktem 
z  tą substancją. Dodatkowo pod wpły-
wem kontaktu z olejem buty nie ulegną 
szybszemu zniszczeniu.
Zastanówmy się także czy swoje obowiąz-
ki zawodowe wykonujemy w miejscach, 
w  których przeskok nawet najmniejszej 
iskry może spowodować powstanie za-
płonu palnych substancji i  par – jeżeli 
jest taka możliwość – obuwie powinno 
mieć właściwości antyelektrostatyczne. 
Ta cecha zminimalizuje też ryzyko pora-
żenia elektrycznego w sytuacji uszkodze-
nia urządzenia pracującego pod napię-
ciem do 250 V.

W POSZUKIWANIU OBUWIA IDEALNEGO
Gdzie można znaleźć idealne buty do 
pracy i na co warto zwrócić uwagę w trak-
cie zakupów? Wygląd buta oraz jego cena 
nie powinny być głównymi czynnikami 
branymi pod uwagę. Wszystkie środ-
ki ochrony indywidualnej (w  tym także 
buty) podlegają standaryzacji. Oznacza 
to, że muszą spełniać wymagania stosow-
nych norm zharmonizowanych Między-
narodowej Organizacji Normalizacyjnej 
– ISO (International Organization for 
Standardization). W  przypadku obu-
wia na etykiecie, karcie informacyjnej 
lub opakowaniu powinniśmy poszuki-
wać informacji mówiącej, że dany pro-

trzewiki męskie l30102 (SB SRA)
Wierzch: skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa, głęboki protektor

 KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO (EN ISO 20345)

 WYMAGANIA DODATKOWE

Sym-
bol Wymagania

P Odporność na przebicie z siłą 1100 n
A Obuwie antyelektrostatyczne
C Obuwie prądoprzewodzące
i Obuwie elektroizolacyjne
Hi izolacja spodu od ciepła
Ci izolacja spodu od zimna

e Obuwie absorbujące energię  
w części piętowej

WR Odporność na wodę

WRU Przepuszczalność wody  
i absorpcja wody

HRO
Odporność podeszwy na działanie 
wysokiej temperatury w krótkotrwałym 
kontakcie (do 300OC/1 min.)

CR Odporność na przecięcie
M Ochrona śródstopia
An Ochrona kostki
FO Odporność podeszew na olej napędowy

SRA
Odporność na poślizg na podłożu 
ceramicznym pokrytym roztworem 
laurylosiarczanu sodu (SlS)

SRB Odporność na poślizg na podłożu  
ze stali pokrytym glicerolem 

SRC Odporność na poślizg na obydwu  
w/w podłożach

Kate- 
goria

Pod- 
nosek

Odpor- 
ność na 

olej  
napędowy

Absorcja 
energii 
w części 
piętowej

Właściwo-
ści anty- 
elektro- 

statyczne

Zabu-
do- 

wana  
pięta

Odpor- 
ność  

na  
przebicie

Ograniczona 
przepusz-
czalność 

i absorcja 
wody

Klasa

SB i

S1 i

S2 i

S3 i

S4* ii obuwie cało- 
tworzywowe

S5* ii obuwie cało- 
tworzywowe

trzewiki męskie l30103 (SB SRC)
Wierzch: skóra nubukowa 
Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna 
Podeszwa: gumowa, głęboki protektor

trzewiki męskie l30108 (SB FO SRA)
Wierzch: skóra zamszowa 
Podszewka: dzianina siatkowa 
Wyściółka: wymienna 
Podeszwa: gumowa

dukt spełnia wymagania jednej z norm:  
EN ISO 20345 (obuwie bezpieczne),  
EN ISO 20346 (obuwie ochronne),  
EN ISO 20347 (obuwie zawodowe).
Normy określają podstawowe wymaga-
nia dla obuwia będącego ochroną indy-
widualną, a  także określają system kate-
gorii i właściwości obuwia. Ich graficzną 
wizualizacją są symbole umieszczone na 
wyrobach. Przykładowo: SB, S1do S5 – 
obuwie bezpieczne (wyposażone w pod-
nosek), OB, O1-O5 – obuwie zawodowe 
(bez podnoska). Oprócz podstawowej ka-
tegorii na etykietach można także znaleźć 
informacje o tym, że dany model obuwia 
spełnia tzw. wymagania dodatkowe. Jeśli 
zatem na etykiecie odnajdziemy zapis: S1 
SRA oznaczać to będzie, że dany model 
buta należy do grupy obuwia bezpiecz-
nego (spełnia wymagania normy EN ISO 
20345), posiada podnosek, podeszwa 
jest odporna na olej napędowy oraz ma 
właściwości antyelektrostatyczne, część 
piętowa podeszwy absorbuje energię 
(amortyzuje w  czasie chodzenia), jest 
także zabudowana. Natomiast oznacze-
nie SRA informuje, że dany model speł-
nia tzw. wymagania dodatkowe, a w tym 
przypadku jest to odporność na poślizg 
na podłożu pokrytym glicerolem. 
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Zamiary rządzących Polską w zakresie budownictwa miesz-
kaniowego koncentrują się, jak sami to określają, na wpro-
wadzeniu na rynek tanich mieszkań na wynajem. Chodzi 
o  mieszkania nowe, zarazem niedrogie. Takich brakuje,  
dostępne mieszkania na wynajem są nie na kieszeń wielu 
Polaków. Rząd obiecuje, że tanie mieszkania będą powstawały. 
Trzeba mieć nadzieję, że place budowy takich mieszkań znajdą 
się w całym kraju, także w miejscowościach małych i średniej 
wielkości, że w  ich realizację włączą się także małe i  średniej 
wielkości firmy wykonawcze, że materiały budowlane na ich 
zbudowanie będą pochodziły także z firm kupieckich tworzą-
cych Grupę Polskie Składy Budowlane.

DODATNIA DYNAMIKA
Wracając do tytułu. Długie lata w budownictwie indywidual-
nym, koncentrującym się na wznoszeniu domów jednorodzin-
nych*, rzadziej dwurodzinnych**, znaczącą rolę odgrywało bu-
dowanie tzw. systemem gospodarczym. Inwestor angażował się 
w budowę osobiście, często pracował z pomocą rodziny, sąsia-
dów, znajomych. Tak było dawniej. Z czasem nawet na całkiem 
małych placach budowy zaczęli dominować wykonawcy bu-
dowlani dysponujący sprzętem i – co równie ważne – profesjo-
nalną kadrą. Natomiast od kilku lat coraz mocniej w tym obsza-
rze rynku budowlanego działają deweloperzy. I to jest właśnie 
nasz „+ PLUS” z tytułu artykułu. Bo cytowane w mediach sta-
tystyki mieszkań w domach jedno- i dwurodzinnych, realizo-
wanych jako budownictwo indywidualne, trzeba koniecznie 
dopełnić mieszkaniami w domach jedno- i dwurodzinnych 
wznoszonymi przez deweloperów.

w  2015 r. z  83718 mieszkań, na których budowę wydano  
pozwolenia w  budynkach jedno- i  dwumieszkaniowych, 
10140 miało powstać w systemie deweloperskim, jakim po-
wszechnie określa się budownictwo na sprzedaż lub wynajem. 
Czyli co ósme mieszkanie na tym rynku mieli zbudować dewe-
loperzy. Zwraca też uwagę dynamika. wykres 1 pokazuje, że 
nie bez pewnych wahań, czy wręcz załamania w 2013 r. (to był 
najgorszy rok w  okresie 2005–2015 pod względem pozwoleń 
na budowę mieszkań na sprzedaż lub wynajem), zarówno licz-
ba takich mieszkań, jak ich udział w kategorii statystycznej  
budynki mieszkalne jedno- i dwurodzinne rośnie.
Wspomnianą liczbę ponad 10 tysięcy mieszkań warto też zesta-
wić z rekordowym wynikiem uzyskanym w 2015 r. w budow-
nictwie na sprzedaż lub wynajem ogółem – niemal 100 tysięcy 
w budynkach jedno- dwu- i wielorodzinnych łącznie.

DWIE POLSKI
Zjawisko staje się znacznie ciekawsze, gdy zwrócimy uwagę na 
ogromne różnice odzwierciedlane w statystyce województw. 
wykres 2 pokazuje, że województwa Podlaskie, Lubelskie, 
świętokrzyskie dzieli przepaść od Dolnośląskiego, wielko-
polskiego, Pomorskiego.

BUDOWniCtWO inDyWiDUAlne +…
albo DeWelOPeRZy BliŻeJ ZieMi
Program „Mieszkanie +”, nawiązujący 
do realizowanego już programu „500 +” 
sprowokował mnie do zestawienia różnych 
informacji pod prasowym tytułem: „Budow-
nictwo indywidualne +”…

––––––––––––
* W statystyce określenie: jednomieszkaniowe.
** W statystyce określenie: o dwóch mieszkaniach.
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Wykres 1. Pozwolenia na budowę. 
Udział deweloperów w realizacji domów jedno- i dwumieszkaniowych

liczba mieszkań udział deweloperów
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Wykres 2. Pozwolenia na budowę w 2015 r. 
Udział deweloperów w realizacji domów jedno- i dwumieszkaniowych  

W Wielkopolsce deweloperzy uzyskali w 2015 r. pozwolenia na 
budowę większej liczby mieszkań w domach jedno- i dwuro-
dzinnych (aż 2638 mieszkań) niż w 12 województwach pod tym 
względem najgorszych (łącznie 2371 mieszkań). W Podlaskim 
tylko jeden deweloper postarał się o  pozwolenia na budowę  
6 mieszkań w  domach jednorodzinnych. W  województwach: 
Lubelskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim i  Opol-
skim deweloperzy uzyskali takie pozwolenia na budowę zale-
dwie po kilkadziesiąt mieszkań.
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Jeszcze bardziej wymowna jest mapa Polski z konturami po-
wiatów.
W  2016 r. takie mieszkania powstają i  mogą powstać nawet 
nie w co trzecim powiecie. Mieszkańcy zaledwie 111 powia-
tów (na 380, jakie mamy w Polsce) mają szansę wprowadzić 
się – oczywiście jeśli wykonawcy ukończą swoje prace – do 
mieszkań oferowanych przez deweloperów w domach jedno- 
i  dwurodzinnych. Białe plamy absolutnie dominują w  Pol-
sce wschodniej, północno-wschodniej, zwartymi obszarami 
w  województwach: świętokrzyskim, Kujawsko-Pomorskim, 
Lubuskim, Łódzkim, Zachodniopomorskim. Nie brak ich 
również w  Mazowieckim, Małopolskim, Opolskim, Wielko-
polskim. Jedynie na Śląsku i Pomorzu sytuacja jest odwrotna,  
deweloperzy zdecydowali się na realizację domów jedno- 
i  dwurodzinnych w  większej liczbie powiatów (odpowiednio 
w 23 powiatach Śląska z 36 i w 11 powiatach Pomorza z 20).

Mieszkania, na których budowę uzyskano pozwolenia w domach jed-
no- i dwurodzinnych w 2015 r.

  Ogółem

W budow- 
nictwie  
indywi- 

dualnym

W budow- 
nictwie  
dewelo- 
perskim

Udział  
budownictwa

deweloper- 
skiego  

w ogółem

POLSKA 83718 73578 10140 12,1%
Powiat poznański 3783 1565 2218 58,6%
Powiat wrocławski 2005 824 1181 58,9%
Powiat piaseczyński 1263 785 478 37,8%
Powiat 
m. st. Warszawa 1107 638 469 42,4%

Powiat kartuski 1259 884 375 29,8%
Powiat wołomiński 1413 1044 369 26,1%
Powiat m.Wrocław 774 465 309 39,9%
Powiat pucki 840 572 268 31,9%
Powiat wielicki 934 670 264 28,3%
Powiat m. Katowice 392 136 256 65,3%
Powiat słupski 614 369 245 39,9%
Powiat 
warszawski zachodni 717 498 219 30,5%

Powiat gdański 767 563 204 26,6%
Powiat  
m. Zielona Góra 363 223 140 38,6%

Powiat wejherowski 950 814 136 14,3%
Powiat  m. Gdańsk 389 255 134 34,4%
Powiat m. Rzeszów 492 379 113         23%
Powiat m.Szczecin 328 220 108 32,9%
Powiat m. Łódź 657 553 104 15,8%
Powiat szamotulski 354 251 103 29,1%

Mieszkania w domach jedno- i dwurodzinnych, na budowę których uzyskali 
pozwolenia deweloperzy w 2015 r.

Tabela prezentuje powiaty, w  których deweloperzy uzyskali 
w 2015 r. pozwolenia na budowę więcej niż sto mieszkań w do-
mach jedno- i dwurodzinnych. Jest ich zaledwie 20, przy czym 
dwa: poznański i  wrocławski skupiły łącznie co trzecie takie 
mieszkanie spośród ponad 10 tysięcy.
� Mamy powiaty, w których budownictwo deweloperskie prze-

waża w realizacji domów jedno- i dwurodzinnych nad indywi-
dualnym. Ale zaledwie sześć. Obok wymienionych w tabeli:  
m. Katowice, wrocławskiego i  poznańskiego, trzy grodzkie 
powiaty: m. Siemianowice Śląskie (30 deweloperskich i  15 
indywidualnych), m. Słupsk (odpowiednio 44 i 32) oraz m. 
Piekary Śląskie (32 i 29). 

� Grupa PSB S.A. systematycznie analizuje rynek budowla-
ny, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego, a szczególnie 
budownictwa realizowanego przez indywidualnych inwe-
storów. Powód jest oczywisty – indywidualni inwestorzy 
oraz wykonawcy budowlani wznoszący i  remontujący 
ich domy i  mieszkania tworzą kategorię priorytetowych 
klientów kupców PSB. Inwestor indywidualny zaintereso-

wany jest najczęściej domami jednorodzinnymi, rzadziej 
dwurodzinnymi (zwanymi nieraz „bliźniakami”). Reali-
zuje jednak także domy wielorodzinne, w  tym przypadku  
niewiele różni się od dewelopera, zawsze jednak występu-
je jako osoba fizyczna, podczas gdy deweloper jest zazwy-
czaj osobą prawną. Dla rynku najważniejsze są jednak nie 
sformalizowane klasyfikacje, lecz to, że – jak wykazujemy 
w  artykule – coraz większego znaczenia w  budownictwie 
domów jedno- i  dwurodzinnych nabiera budownictwo  
deweloperskie.

� Dlaczego sięgamy w artykule do danych o pozwoleniach na 
budowę? Ponieważ od wielu lat obserwujemy, zwłaszcza 
w  budownictwie indywidualnym, współbieżność liczby 
mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia i liczby 
mieszkań rozpoczynanych w  roku następnym. w  pierw-
szej połowie 2015 r. wydano w budownictwie indywidual-
nym pozwolenia na budowę 41,5 tys. mieszkań, a w okre-
sie styczeń-czerwiec 2016 r. rozpoczęto w  tym systemie 
budowę 41,7 tys. mieszkań.

� Klienci PSB – wykonawcy budowlani, występujący nieraz 
jako podwykonawcy, realizują coraz częściej zlecenia de-
weloperów. wielu kupców PSB, zwłaszcza prowadzących 
Centra Budownictwa PSB-Profi, specjalizuje się w  kom-
pleksowej obsłudze inwestycji, także tych podejmowanych 
przez deweloperów.

Mirosław Ziach
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We wszystkich fugach ATLAS zawarte są 
specjalne, ściśle wyselekcjonowane pig-
menty nieorganiczne (odpowiadające  
za kolory) i hydrofobowe polimery (da-
jące zwiększoną odporność na zabru-
dzenia). Dzięki ich zastosowaniu fugi 
ATLAS są odporne na promieniowanie 
UV i inne czynniki atmosferyczne – na-
dają się do stosowania wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. 

BOGATA KOLORYSTYKA
Bogata oferta fug firmy ATLAS to pro-
dukty dostosowane do różnych po-
wierzchni i  niemal każdego koloru 
i formatu płytek. W nowej, odmienionej 
ofercie fug ATLAS znalazło się aż 40 ko-
lorów, podzielonych na trzy grupy: 
1. Biele i szarości
2. Beże i brązy 
3. Kolory intensywne, 
Dopasowanych pod aktualne trendy 
aranżacyjne, dzięki takiemu podziałowi 
wybór fugi jest jeszcze łatwiejszy. Pale-
ta 40 kolorów FUG ATLAS jest obecnie 
najszerszą dostępną na rynku polskim.

Fuga to tylko z pozoru mało istotny ele-
ment w pomieszczeniu. w rzeczywisto-
ści dla efektu końcowego jej dobór jest 
tak samo ważny, jak płytki i armatury. 
Szukając odpowiedniej fugi do płytek, 
z reguły kierujemy się wyborem koloru, 
który będzie pasował do pomieszczenia 
czy płytek. Warto jednak wiedzieć, że no-
woczesna fuga trwałość koloru zawdzię-
cza swoim właściwościom. 

TRWAŁOŚĆ I OCHRONA
Dobra fuga, która zapewni intensywny, 
trwały kolor oraz ochronę na lata powinna:
� być odporna na zabrudzenia,
� chronić przed rozwojem grzybów 

i zwalczać chorobotwórcze bakterie, 
� zabezpieczać przed zawilgoceniem za-

równo samej fugi, jak i podłoża pod nią, 

Ważne są detale, 
czyli jak wybrać fugę 
idealną

EfEKT BROKATOWY 
Dzieki zastosowaniu w Fudze De-
koracyjnej oryginalnej receptury 
brokat nadaje spoinie dekoracyjny 
efekt i podkreśla charakter wnętrza.

EfEKT PERLENIA
Formuła hydrofobowych molekuł 
ogranicza absorpcję wody i zabez-
piecza przed zawilgoceniem fugi 
i podłoża (woda pozostaje na po-

wierzchni spoiny, nie wnikając w jej strukturę oraz 
podłoże).

NORMA CG 2 WA
Sklasyfikowanie fug AtlASA we-
dług normy CG 2 WA oznacza, że są 
to spoiny o podwyższonych parame-
trach, zmnieszonej absorpcji wody 
i zwiększonej odporności na ście-
ranie, co zapobiega powstawaniu 
mikrorys i spękań.

GWARANCJA KOLORU
W naszych fugach zastosowaliśmy 
specjalne, ściśle wyselekcjonowane 
pigmenty nieorganiczne odporne 
na promieniowanie UV i czynniki 

atmosferyczne. Dzięki temu fugi nie bledną i zacho-
wują trwałe i intensywne kolory na lata.

Wybór odpowiedniej fugi może przyprawić o prawdziwy 
zawrót głowy! Dobra spoina powinna cieszyć oko nie tylko 
pięknym kolorem, ale też estetycznym wyglądem, pozbawio-
nym nalotów, przebarwień i wykwitów. Jak to osiągnąć?

Receptura zawiera odpowienio wyselekcjonowane składniki, dzięki którym fugi 
mają optymalne właściwości

MYKOBARIERA
Zapewniają fudze pełną ochronę 
przed rozwojem mikroorganizmów 
i grzybów pleśniowych, a dzięki za-
stosowaniu po raz pierwszy aktyw-
nych jonów srebra oraz działaniu 
sybstancji bioczynnych mamy pew-
ność zawsze czystej powierzchni fugi 
również w sytuacjach częstego jej 
zawilgocenia.
100% SZCZELNOŚCI
System ten, zastosowany w Fudze 
epoksydowej, zapewnia całkowitą 
wodoszczelość i odporność na dzia-
łanie wilogci – dzięki temu Fugę 

epoksydową można stosować nawet w bardzo wil-
gotnych i wymagających pomieszczeniach, takich 
jak np. baseny, łaźnie, sale operacyjne, szpitale.
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JAK DOBRAĆ fUGĘ IDEALNĄ?
Z reguły kolor fugi wybiera się według jednego z dwóch kry-
teriów – kontrastu albo podobieństwa do płytek. W zależności 
od tego, co chcemy zaakcentować w pomieszczeniu (np. faktu-
rę płytek, armaturę), możemy zdecydować się na:

Podobieństwo
Jeśli fuga ma się „zlewać” z płytką, to jej kolor powinien być 
dopasowany do koloru okładziny. Spoina w tej samej tonacji 
kolorystycznej pogłębi barwę okładziny.
Białe fugi dodane do białych płytek dodatkowo powiększą po-
wierzchnię pomieszczenia, np. łazienki. Stanowią również do-
bre tło do mozaiki. Warto wspomnieć, że ATLAS ma w swojej 
ofercie kolorystycznej aż trzy odcienie bieli – ciepły, standar-
dowy i zimny.

Kontrast 
Kontrasty kolorystyczne bardzo dobrze podkreślają nietypo-
wy kształt, różne wielkości i proporcje czy też niestandardowe 
ułożenie płytek.
Warto zastosować kontrastowy kolor fugi, jeśli zdecydujemy 
się na płytki ceramiczne w  jednolitym kolorze, bez wzoru. 
Wtedy wyrazista fuga będzie pełnić funkcję akcentu – ożywi 
pomieszczenie. W tym wypadku można wybrać pośród moc-
nych, intensywnych kolorów fug ATLASA (np. ATLAS Fuga 
Wąska lub Artis , kolor czerwony, nr 216 – oryginalnie będzie 
komponować się z czarnymi płytkami). Gładkie, proste płytki 
zyskają zupełnie nowy charakter.
Nie poleca się zestawiania kontrastowych fug z płytkami ka-
miennymi lub naturalnym kamieniem, mają one już swoją 
strukturę. W  tym wypadku kolorowa fuga nie jest dobrym 
wyborem, bowiem zaburza ich naturalne piękno. W  tym  
wypadku lepiej zastosować fugi w odcieniu szarości lub beży 
(np. dostępna w  ofercie ATLASA – ATLAS Fuga Wąska lub 
Artis : kolor popielaty, nr 202 czy stalowy, nr 203).

Ze względu na uniwersalność, dla wielu klientów i  projek-
tantów odcienie szarości i beżu w kolorach spoin wydają się 
najbezpieczniejszym wyborem. Często jednak warto podejść 
do „sposobu na fugę” nieco inaczej i dopełnić całość bardziej 
wyrazistym detalem. Ciekawym produktem na rynku są fugi 
brokatowe (np. ATLAS Fuga Dekoracyjna), które idealnie 
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fUGA ARTIS

� Szerokość spoiny: 1–25 mm.
� Zalecana do spoinowania  

okładzin obciążonym intensyw-
nym ruchem pieszym i narażo-
nych na odkształcenia, w strefach 
mokrych, wilgotnych i suchych.

� Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.

� Szybkowiążąca – lekki ruch pieszy 
możliwy jest już po 3 godzinach.

� Podwójna konfekcja – 2 porcje 
produktu wewnątrz wiaderka.

� Dostępna w 40 kolorach.

fUGA EPOKSYDOWA

� Szerokość spoiny: 1–10 mm.
� Odporna na plamy – w tym smar, 

soki, krew. 
� wodoszczelna – nadaje się do 

spoinowania okładzin na basenach 
czy w kabinach prysznicowych.

� Zawsze idealnie gładka po-
wierzchnia.

� wygodne opakowanie.
� Dostępna w 12 kolorach.

� Szerokość spoiny: 1–15 mm.
� Przeznaczona do okładzin  

z płytek, szkła i kamienia  
w strefach mokrych i suchych.

� Zawiera brokat wymieszany  
z pozostałymi składnikami już  
na etapie produkcji fugi, dzięki 
czemu brokat jest doskonale  
widoczny w gotowej spoinie.

� Dostępna w 5 kolorach.

fUGA WĄSKA fUGA DEKORACYJNA
� Szerokość spoiny: 1–7 mm.
� Przeznaczona do okładzin  

z płytek, szkła i kamienia  
w strefach mokrych i suchych.

� Pozwala na fugowanie okładzin 
narażonych na odkształcenia  
(np. na ogrzewaniu podłogowym).

� Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.

� Dostępna w 40 kolorach.

układania płytek tzw. metodą bezspoi-
nową. Dzięki takiemu rozwiązaniu na-
wet najbardziej wymagający inwestorzy 
osiągną wymarzony efekt.

ATLAS FUGA EPOKSYDOWA do-
stępna jest w  12 modnych i  trwałych 
kolorach, które dzięki odpowiednio do-
branym żywicom epoksydowym i  pig-
mentom odporne są na uszkodzenia 
mechaniczne, utratę koloru, agresywne 
środki czyszczące i  silne zabrudzenia  
tj. kwasy, tłuszcze, oleje.
Szerokość spoiny 1–10 mm.

można stosować nawet w bardzo wilgot-
nych i wymagających pomieszczeniach.
Dokonując wyboru fugi warto zwrócić 
uwagę na jej właściwości i  możliwość 
stosowania. Oferowane przez firmę 
ATLAS fugi to gwarancja długotrwałej 
estetyki, funkcjonalności i bezpiecznych 
rozwiązań. 

www.atlas.com.pl

nadają się do mniejszych elementów, 
np. połyskliwych płytek bądź szklanej 
mozaiki. Najlepszy efekt uzyskamy przy 
właściwym oświetleniu – fuga będzie 
mieniła się. W  przypadku powierzchni 
eksponowanej w  jasnym miejscu brokat 
odbije światło i dodatkowo podkreśli po-
łysk okładziny.
ATLAS FUGI DEKORACYJNE dostęp-
ne są w  5 unikalnych kolorach dobra-
nych pod aktualne trendy wnętrzarskie.

SUPER GŁADKOŚĆ I ODPORNOŚĆ
Fugi zawdzięczają ładny wygląd dzięki 
gładkiej powierzchni – którą uzyskuje-
my poprzez zastosowanie odpowiednio 
dobranych kruszyw i  grubości ziarna. 
Gładka spoina jest łatwiejsza w utrzyma-
niu czystości, przez co bardziej funkcjo-
nalna i estetyczna nawet podczas długo-
trwałego użytkowania.
Spoina, która zachwyca swoją gładkością 
jest ATLAS FUGA EPOKSYDOWA, któ-
ra jako jedyna na rynku rekomendowana 
jest nawet do bardzo cienkich spoin od 
1  mm. To bardzo ważny parametr ponie-
waż większość producentów nie poleca 

ATLAS FUGA EPOKSYDOWA po-
siada 100% system szczelności. System 
umożliwia zapewnienie całkowitej wo-
doszczelności i  odporności na działanie 
wilgoci – dzięki temu fugę epoksydową 
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Wpływ czynników atmosferycznych ta-
kich jak woda, mróz, dobowe wahania 
temperatury, wilgoć w  otoczeniu czy 
związane z  nią zjawisko punktu rosy 
niekorzystnie wpływają na budynki i bu-
dowle. Zamarzająca woda, zmieniając się 
z cieczy w ciało stałe, jednocześnie zwięk-
sza swoją objętość o około 10%. To samo 
zjawisko zachodzi również w  porach 
materiałów, z których powstają budynki 
i budowle, a ciśnienie pęczniejącego lodu 
rozrywa materiał. Ciśnienie pary wod-
nej powstające podczas przemiany wody 
z  cieczy w  stan lotny także wywołuje 
obciążenia mogące prowadzić do uszko-
dzeń i  zniszczeń różnych elementów 
budynków i budowli. Przykładem mogą 
tu być bąble lub pęknięcia papy termoz-
grzewalnej, jeśli zostanie ona wbudowa-
na na zawilgocone podłoże. Szczególnie 

narażone na działania czynników atmo-
sferycznych są takie elementy budynków 
jak balkony, tarasy czy zewnętrzne scho-
dy. Muszą nie tylko przenieść obciążenia 
użytkowe, ale i deszcz, mróz, śnieg. Dla-
tego, aby móc cieszyć się długotrwałym 
i bezproblemowym korzystaniem z tara-
su czy balkonu należy przede wszystkim 
zadbać o  jego szczelność. Prawidłowe 
zaprojektowanie, właściwy dobór mate-
riałów i  rzetelne wykonanie prac gwa-
rantują uzyskanie zadowalającego efektu 
użytkowego i  estetycznego. Zapewnią 
także konstrukcji właściwe zabezpiecze-
nie przed wodą i wilgocią na wiele lat.
Firma TORGGLER Polska sp. z o.o. ma 
w  swojej ofercie materiały z  grupy za-
praw cementowych modyfikowanych 
sztucznymi żywicami, przeznaczonych 
do wykonywania hydroizolacji budyn-

ków i budowli w tym również balkonów 
i  tarasów. Tego typu zaprawy potocznie 
nazywa się szlamami cementowymi. 
Szlamy cementowe z naszej oferty noszą 
nazwy handlowe ANTOL FLEXISTAR, 
ANTOL FLEX 2K i  ANTOL FLEX 1K. 
Z  grupy materiałów hydroizolacyjnych 
na bazie bitumu proponujemy wodną 
emulsję bitumiczną EKOR 74BT. Mate-
riał ten również może być wykorzystany 
do izolacji balkonów i tarasów.
Dla wygody klientów z  oferty firmy 
TORGGLER zestawiono komplet ma-
teriałów, opracowano opis technolo-
gii oraz rysunki techniczne układu 
warstw i  rozwiązań szczegółowych przy 
uszczelnianiu balkonu lub tarasu. Ufa-
my, że ułatwia to klientom zapoznanie 
się z  ogólnymi zasadami wykonywania 
uszczelnień balkonów i  tarasów oraz  

SKUteCZne USZCZelnienie 
BAlKOnU lUB tARASU 
z materiałów i według technologii 
firmy Torggler

Płyta konstrukcyjna tarasu

Warstwa sczepna

Warstwa spadkowa

Paro- i hydroizolacja bitumiczna

Warstwa izolacji termicznej 

Warstwa poślizgowa: folia Pe

Warstwa dociskowa

Hydroizolacja podpłytkowa

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

elastyczny klej do płytek

Okładzina ceramiczna

Przykładowy układ warstw na tarasie nad pomiesz-
czeniem ogrzewanym przedstawiono na rysunku 
obok
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Zestawienie materiałów do wykonania ocieplenia, uszczelnienia i położenia okładziny ceramicznej na tarasie lub balkonie wg technologii firmy 
tORGGleR

Nazwa produktu Przeznaczenie / Opakowanie średnie zużycie
NEOPLAST  
LATEX

Warstwa sczepna – z wykorzystaniem preparatu NEOPLAST LATEX 
(butelka 1 kg, kanistry 6 lub 10 kg)

0,15 kg/m2

EKOR 45  
lub EKOR 48

Wyrównanie podłoża i warstwa spadkowa  
– zaprawy EKOR 45/EKOR 48 (worki 25 kg)

ok. 17 kg/m2 (przy grub. 1 cm)

EKOR 74BT Paro- i hydroizolacja – wodna emulsja bitumiczna  
EKOR 74 BT (wiadro 20 kg)

(gruntowanie + 2 warstwy)  
– łącznie 1,2 kg/m2

Polistyren  
ekstrudowany XPS

Ocieplenie płyty tarasu lub balkonu – zalecany polistyren ekstrudo-
wany XPS*

grubość do określenia w projekcie

FOLIA PE Warstwa poślizgowa – folia PE 0,2 lub 0,3 mm* 1,1 m² na 1 m²
BETON C16/20 Warstwa dociskowo – spadkowa o zmniejszonej nasiąkliwości, zbrojo-

na: beton klasy C16/20*
grubość w zależności od projektu

NEANTOL  
LIQUIDO,
URAPLAST SF

Domieszki do betonu na warstwę dociskowo – spadkową:
− uszczelniacz NEANTOL LIQUIDO (kanister 10 kg)
− lub superplastyfikator URAPLAST SF (kanistry 5, 12  

lub 25 kg)

1,5% wagi cementu w mieszance 
betonowej
dla gr. 4 cm – ok. 0,20 kg/m2

dla gr. 5 cm 0,25 kg
ANTOL FLEXISTAR,
ANTOL FLEX 2K lub 
ANTOL FLEX 1K

Hydroizolacja podpłytkowa z elastycznej cementowej zaprawy uszczel-
niającej:
− ANTOL FLEXISTAR (worek 20 kg)
− ANTOL FLEX 2K (komponent A – worek 25 kg + komponent  

B – kanister 8,5 kg = komplet 33,5 kg)
− ANTOL FLEX 1K (worek 25 kg)

ANTOL FLEXISTAR  
– ok. 3,0 kg/m² (gr. 2,5 mm)

ANTOL FLEX 2K  
– ok. 4,5 kg/m² (gr. 2,5 mm)

ANTOL FLEX 1K  
– ok. 3,5 kg/m² (gr. 2,5 mm)

EKOR 145 Zbrojenie warstwy z zaprawy uszczelniającej – siatka z włókna szkla-
nego o gramaturze 145 g/m² EKOR145 (rolka dł. 50 m i szer. 1 m)

1,1 m² na 1 m²

EKOR TPER Elastyczne uszczelnienie przejścia ściana – podłoga i spoiny dylatacyjnej 
– taśma uszczelniająca EKOR TPER szer. 120 mm (odcinki o długości 
zgodnej z zamówieniem odcinane z rolki o dł. 50 m)

1,02 m na 1 m długości uszczelnienia

Samoprzylepna  
taśma uszczelniająca 
butylowa z tkaniną

Uszczelnienie progu drzwi balkonowych, uszczelnienie obróbki bla-
charskiej – Samoprzylepna taśma uszczelniająca butylowa z tkaniną 
szer. 100 mm (odcinki o długości zgodnej z zamówieniem odcinane 
z rolki o dł. 50 m)

1,02 m na 1 m długości uszczelnienia

EKOR K301
EKOR K30
EKOR K40

Profile krawędziowe (dostępne również narożniki 90º, –90º,  
135º, –135º i o innych kątach – na zamówienie, a także profile  
na krawędzie koliste), (proste odcinki o dł. 2 m i narożniki  
– sprzedaż w szt.)
EKOR K301
EKOR K30
EKOR K40 – z możliwością zamontowania rynny

profile o długości równej długości 
swobodnych krawędzi zewnętrznych 
balkonu lub tarasu

SITOL SILICON DE-
KARSKI LAMIERA

Uszczelnienie obróbki blacharskiej – uszczelniacz silikonowy SITOL 
SILCON DEKARSKI LAMIERA (kartusz 310 ml)

2 paski o Ø5 mm 40 ml/m 
7,7 mb z kartusza

EKOR 12, EKOR 14, 
EKOR 15, EKOR 17 
lub EKOR 22

Klejenie płytek – kleje do płytek EKOR 12, EKOR 14, EKOR 15, 
EKOR 17 lub klej upłynniony EKOR 22 na niedużych powierzch-
niach. Dobór kleju zależy od rodzaju płytek (worek 25 kg)

6 kg/m²

EKOR 20  
NOVAKOLOR

Spoinowanie płytek – elastyczna fuga EKOR 20 NOVAKOLOR  
o min. szer. 5 mm (opakowania 2 kg lub 5 kg)

dla płytek o wymiarach 
30×30×0,7 cm i spoinie o minimalnej 
szerokości 5 mm – ok. 0,6 kg/m²

SITOL SILICON  
SANITARNY
lub
SITOL SILCON  
UNIVERSALE

Elastyczne uszczelnienie spoin i dylatacji – uszczelniacz silikonowy 
SITOL SILICON SANITARNY (octowy) lub SITOL SILCON  
UNIVERSALE (neutralny, nie odbarwia kamienia)  
(kartusze 310 ml)

na połączeniu cokolika – 8,7 mb 
z kartusza
na dylatacje o szer.10 mm – 3,1 mb 
z kartusza

Sznur do wypeł-
niania dylatacji 
i uszczelnień sili-
konem

Sznur do wypełniania dylatacji i uszczelnień silikonem (ogranicze-
nie przestrzeni wypełnianej silikonem) w zależności od szerokości 
zaprojektowanej szczeliny dylatacyjnej – min. 6 mm
Ø13 mm do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej o szer. 10 mm
Ø6 mm do uszczelnienia styku cokolika z nawierzchnią (przejście 
podłoga – ściana)

1,02 mb

PRIMER SILICON Przygotowanie boków spoiny i poprawienie przyczepności do podłoża 
– grunt PRIMER SILICON (puszka 0,5 l)

10 ml/m
0,02 opakowania na 1 mb

PROMURAL  
SILICON

Zabezpieczenie powierzchni – impregnat PROMURAL SILICON 
(puszki 1 l)

0,15 litr/m²

*– czerwonym kolorem czcionki zaznaczono materiały, które należy nabyć z innych źródeł ponieważ nie ma ich w ofercie firmy TORGGLER
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odwodnienia, nawodnienia, oczyszczalnie ścieków  �  TEMAT NUMERU  

poznanie technologii robót, a  także 
umożliwi określenie kosztów inwestycji.
Aby zapoznać się z rozwiązaniami w ne-
wralgicznych miejscach uszczelnienia 
zaznaczonych na rysunku jako Szcze- 
gół I, Szczegół II i Szczegół III zapra-
szamy do odwiedzenia naszej strony in-

ternetowej www.torggler.pl. Można tam 
również znaleźć proponowane przez 
nas sposoby uszczelnienia balkonów 
i  tarasów nieocieplanych, loggii, rysun-
ki techniczne szczegółów. Można także 
zapoznać się z  innymi proponowanymi 
przez nas zastosowaniami materiałów  

do hydroizolacji np. przy izolacji fun-
damentów, jak również zapoznać się 
z technologiami w różnych innych zagad-
nieniach budowlanych np. jak wykonać 
przeponę izolującą w  fundamencie wy-
korzystując metodę iniekcji ciśnieniowej 
lub jak wykonać tynki renowacyjne na 
wilgotnych i zasolonych murach itp.
Ustalając skład zestawu materiałów do 
uszczelniania balkonów i  tarasów przy-
jęto założenie skompletowania wszyst-
kich niezbędnych materiałów i  akceso-
riów potrzebnych do wykonania robót 
związanych z  przygotowaniem podłoża, 
ociepleniem, wykonaniem warstwy do-
ciskowej, paro- i  hydroizolacji, wyko-
naniem nawierzchni z  płytek ceramicz-
nych, a  także z  odprowadzeniem wody 
ze swobodnych krawędzi tarasu. Ofero-
wany przez nas zestaw materiałów zo-
stał sprawdzony pod względem jakości 
w  trakcie kilkuletniego już stosowania. 
Wraz z solidnym, dokładnym wykonaw-
stwem zapewnia długoletnią bezproble-
mową eksploatację.
W  tabeli poniżej zestawiono wszyst-
kie materiały potrzebne do wykonania 
warstw nawierzchni na ocieplanym tara-
sie lub balkonie.
Szlamy cementowe aplikuje się na przy-
gotowane podłoże warstwą o  grubości 
ok. 2÷3 mm, nakładaną zwykle co naj-
mniej w dwóch przejściach. Do nakłada-
nia materiału hydroizolacyjnego, w któ-
ry trzeba wtopić siatkę zbrojącą najlepiej 
jest użyć pacy metalowej, natomiast do 
nakładania bez konieczności wtapiania 
siatki można użyć oprócz pacy także 
pędzla lub wałka albo nanieść materiał 
natryskiem. Poniższe zdjęcia ilustrują 
metody aplikacji, a tabela poniżej porów-
nuje wydajność przy stosowaniu różnych 
materiałów.

Aplikacja zaprawy AntOl FleXiStAR 

Aplikacja zaprawy AntOl FleX 2K

Firma TORGGLER Polska sp. z o.o. prowadzi szkolenia z aplikacji oferowanych materiałów. Możemy przeprowa-
dzić takie szkolenie również bezpośrednio na budowie. Służymy doradztwem w sprawach rozwiązań technicznych 
i doboru właściwych rozwiązań materiałowych. 

Porównanie nakładów pracy przy wykonywaniu hydroizolacji z różnych materiałów
Nazwa materiału Sposób aplikacji Ilość pracowników Nakład godzin pracy Powierzchnia

Antol Flexistar nakładanie wałkiem bez konieczności wtapiania siatki 2 ludzi 8 godz. 160–180 m2

Antol Flex 2K nakładanie pacą z wtapianiem siatki 2 ludzi 8 godz.  80–90 m2

www.torggler.pl
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AUTOMATYCZNA BRAMA SEGMENTOWA 
RENOMATIC 2016
Zbudowana z  ocieplanych segmentów 
brama RenoMatic 2016 standardowo wy-
posażona jest w napęd ProMatic. To on 
zapewnia jej komfortową obsługę i praw-
dziwe bezpieczeństwo. Działa bowiem 
w  dwukierunkowym systemie sterowa-
nia radiowego BiSecur, który w  każdej 
sytuacji umożliwia nie tylko sterowa-
nie bramą, ale także odczyt jej statusu  
(otwarta/zamknięta). Ten nowoczesny 
system gwarantuje także maksymalne za-
bezpieczenie wysyłanego sygnału przed 
skopiowaniem przez niepowołane osoby, 
gdyż pracuje w  technologii 128-bitów. 
W ramach promocji napęd wyposażony 
jest w dwa piloty.
Bramy RenoMatic 2016 mają modne 
szerokie przetłoczenia i  oferowane są 
w  dwóch rodzajach wysokiej jakości 

Piękny, ciePły i bezPieczny dom 
Szybki i prosty remont

Segmentowe bramy garażowe  
i drzwi wejściowe firmy Hörmann

powierzchni. Elegancka, lekko matowa 
Sandgrain o  bardzo delikatnej struk-
turze rozsypanego piasku dostępna 
jest w  kolorze białym, antracytowym  
i  brązowym. Natomiast odporna na 
działanie promieni UV okleina foliowa  
Decograin – w dwóch kolorach imitują-
cych drewno – Golden Oak i Dark Oak 
oraz w kolorze Titan Metallic CH 703.
Brama RenoMatic 2016 oferowana jest 
w  siedmiu promocyjnych wymiarach 
o szerokości od 2,5 do 4,5 metra, dlate-
go łatwo dopasować ją do różnego typu 
garaży. 

DRZWI THERMOPLUS 700 A 2016
Jak remontować – to kompleksowo. Dla-
tego wymianę bramy garażowej warto 
połączyć z wymianą drzwi wejściowych 
do domu. Szczególnie wtedy, gdy istnie-
je możliwość zamówienia ich na wymiar, www.hormann.pl

Chcesz zmodernizować dom, podkreślić jego styl i zabezpie-
czyć przed ucieczką ciepła, a mieszkańcom zapewnić komfort 
i bezpieczeństwo? Dobrą okazją może być promocyjna oferta 
bram i drzwi firmy Hörmann. 

tak jak drzwi ThermoPlus 700A firmy 
Hörmann. Podczas wymiany starych 
drzwi na nowe wszelkie prace zostają 
wówczas ograniczone do minimum – 
otwór drzwiowy pozostaje bowiem nie-
zmieniony. 
Wykonywane na wymiar drzwi Thermo-
Plus 700A mogą mieć maksymalnie sze-
rokość 1250 mm i wysokość 2250 mm. 
Ich atutem jest też energooszczęd-
ność. Współczynnik przenikania ciepła 
UD może wynosić nawet 0,97 W/(m2K). 
To zasługa specjalnej konstrukcji. 
Zarówno stalowa płyta drzwiowa  
o  grubości 65 mm, jak i  aluminiowa 
ościeżnica o głębokości 80 mm posiada-
ją przegrodę termiczną. Obie wypełnione  
są wysokiej jakości pianką poliuretanową. 
Drzwi ThermoPlus 700A mają niewi-
doczną od zewnątrz i  wewnątrz ramę 
skrzydła, dzięki czemu mogą spełniać 
nawet najbardziej wyszukane wymaga-
nia aranżacyjne. Od środka wygląda-
ją jak drzwi wewnętrzne, dobrze więc 
wkomponowują się w wystrój domu. 
Dużą ich zaletą jest też możliwość kolo-
rystycznego dopasowania do bram gara-
żowych RenoMatic 2016, co pozwala na 
stworzenie spójnej całości i nadania ele-
wacji harmonijnego wyglądu. 
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Płyty sufitowe Rockfon® Color-all™ Spe-
cial to unikalne połączenie niestandar-
dowych kolorów i  doskonałych właści-
wości akustycznych. 

Opis produktu
� Płyta ze skalnej wełny mineralnej.
� Widoczna strona płyty: matowa, 

barwiona, kolorowa powierzchnia.
� Tył płyty: welon z włókna szklanego.
� Malowane, trwałe krawędzie, odpor-

ne na uszkodzenia.

Krawędzie A15, A24, E15, 
E24, X

wymiary: 
Długość  
  (min. – max. mm)
Szerokość  
  (min. – max. mm)

600–1200

600

Kolor Różne  
Gama kolorów

Powierzchnia Gładka

Odbicie światła Zależnie od koloru

αw 0,95

NRC 0,85

Reakcja na ogień A1

Rockfon Color-all® obejmuje 34 wyjątko-
we kolory zebrane w sześć inspirujących 
motywów:
� City Tones, 
� Natural Tones, 

� Sensorial Tones, 
� Energetic Tones, 
� Precious Tones, 
� Sophisticated Tones. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii produkcji kolory są trwałe 
i jednolite. Gładka i matowa powierzch-
nia płyt Rockfon Color-all® nadaje im 
głębię. Dostępne w wielu wymiarach 
płyty przeznaczone są do montażu w wi-
docznej, częściowo widocznej lub ukry-
tej konstrukcji, dając pełną swobodę 
projektowania. Sufity Rockfon Color-all® 
charakteryzują się wysoką dźwięko-
chłonnością (αw = 0,95 – 1,00), bezpie-
czeństwem ogniowym (klasa reakcji na 
ogień A1 i A2- s1,d0) i odpornością do 
100% wilgotności względnej powietrza 
bez odkształceń, dzięki czemu są nie-
zwykle trwałe. 

IDEALNE DOPASOWANIE  
ZA KAŻDYM RAZEM
Chcesz stworzyć niepowtarzalny su-
fit w  wybranym przez siebie kolorze? 
Rockfon  Color-all® Special to płyty do-
stępne również w  kolorach na indywi-
dualne zamówienie z  palety kolorów 
NCS. W  ofercie znajdują się także kon-
strukcje nośne dostosowane kolorystycz-
nie do wszystkich płyt z  gamy Rockfon  
Color-all®.

RockFon® coLoR-ALL™ SPeciAL  
– akustyczne sufity w dowolnym kolorze

www.rockfon.pl

SWOBODA, JAKIEJ POTRZEBUJESZ 
Swobodę projektowania przy wyko-
rzystaniu akustycznych płyt Rockfon® 
Color-all™ Special zapewnia nie tylko 
możliwość doboru dowolnego koloru, 
ale także minimalna wielkość zamówie-
nia wynosząca tylko jedno opakowanie 
oraz możliwość wyboru płyt o  różnych 
wymiarach przeznaczonych do montażu 
w  widocznej, częściowo widocznej lub 
ukrytej konstrukcji.
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Marka Zehnder wprowadza na rynek 
nową gamę jednostek wentylacyjnych, 
które wyznaczają standardy w  zakresie 
efektywności energetycznej, łatwości 
obsługi, wzornictwa i cichej pracy urzą-
dzeń.
Innowacyjna seria ComfoAir Q składa 
się z  trzech jednostek, oferujących wy-
dajności 350, 450 lub 600 m³/h. Będzie 
ona stopniowo zastępować poprzed- 
nią, niezwykle udaną gamę urządzeń 
ComfoAir 350/450/550. Nowe modele 
zjednują klientów dzięki znakomitej 
sprawności i  wydajności, szczególnie je-
śli chodzi o doskonałe wyniki pod kątem 
efektywności energetycznej. Zużycie ener-
gii zostało po raz kolejny znacznie zredu-
kowane. Należy także podkreślić, iż jed-
nostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q 
to urządzenia bardzo ciche. Nowa, opa-
tentowana koncepcja Filtra zapewnia tak-

zeHndeR comFoAiR Q 
– nowa generacja  
jednostek wentylacyjnych

że najwyższy poziom higieny w jednostce 
i systemie dystrybucji powietrza.
Co nie mniej istotne, nowy flagowy pro-
dukt Zehnder w asortymencie wentylacji 
zachwyca także swoją całkowicie nową 
obudową. Połączono zatem inteligen-
tne rozwiązanie dla budownictwa, de-
sign mający postać niemal dzieła sztuki 
z  intuicyjną obsługą. Wyświetlacz na 
urządzeniu, który w  czasie rzeczywi-
stym pookazuje wszelkie istotne dane 
eksploatacyjne sprawia, że   użytkownik 
jest bardziej świadomy: zużycia energii, 
komfortu i ochrony środowiska. Jednost-
ka może być obsługiwana zarówno za 
pomocą wyświetlacza na urządzeniu lub 

za pośrednictwem aplikacji na urządze-
nia mobilne.
Wprowadzenie na rynek wentylacji 
Zehnder ComfoAir Q rozpoczęło się 
w  Belgii w  czerwcu 2016. Produkty 
będą dostępne w  Niemczech, Holandii, 
Polsce i Wielkiej Brytanii od lipca 2016 
roku, a  we Włoszech i  Francji nastąpi  
to odpowiednio we wrześniu i paździer-
niku 2016. Nowe jednostki wentylacyj-
ne zostaną wprowadzone w Szwajcarii 
w styczniu 2017 r.
Zehnder ComfoAir Q podkreśla pozycję 
Grupy Zehnder jako lidera rynku kom-
fortowej wentylacji wnętrz.

www.zehnder.pl

nowa jednostka wentylacyjna Zehnder 
ComfoAir Q będzie stopniowo zastę- 
pować klasyczne modele Zehnder 
ComfoAir 350/450/550. nowa seria to 
zmniejszone zapotrzebowanie na ener-
gię i znacząco zwiększony odzysk ciepła.

Dzięki zastosowaniu trzech optymalnych rozmiarów dla nowych jednostek Zehnder ComfoAir Q  
o wydajności 350 m³/h, 450 m³/h lub 600 m³/h, modele znakomicie sprawdzą się zarówno w mieszka-
niach, domach jednorodzinnych, jak i biurach czy budynkach komercyjnych.

intuicyjny wyświetlacz wbudowany w jednost-
ki Zehnder ComfoAir Q pokazuje w czasie 
rzeczywistym dane dla wszystkich istotnych 
parametrów pracy i wpływa na zwiększe- 
nie świadomości użytkownika w zakresie kon-
sumpcji energii, poziomu komfortu i wpływu 
na środowisko. Urządzenie ComfoAir Q może 
być sterowane zarówno poprzez klasyczny 
sterownik trójstopniowy, jaki i dedykowaną 
aplikację dla urządzeń mobilnych. Wyświet-
lacz alarmuje także użytkowania o konieczno-
ści wymiany filtrów.
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Oferta produktów w  segmencie ma-
teriałów wykończeniowych, którego 
częścią są kleje do okładzin, jest nie-
zwykle różnorodna. Czasami trudno 
jest zdecydować, które parametry są 
mniej, a  które bardziej istotne, czym 
kierować się aby wybrać optymalny 
klej, który zapewni bezproblemową 
eksploatację okładzin w  przyszłości. 
Wybór ten ma szczególnie duże zna-
czenie w  przypadku, gdy przyklejane 
są okładziny bardzo drogie, a zastoso-
wanie niewłaściwego produktu może 
doprowadzić do ich uszkodzenia czy 
wręcz zniszczenia. Do okładzin ta-
kich można zaliczyć różnego rodzaju 
mozaiki szklane, ceramiczne lub ka-
mienne. Warto zatem wiedzieć, że naj-
lepszym wyborem będzie zakup kleju, 
którego zasadniczym przeznaczeniem 
(a  nie dodatkowym, jednym z  wie-
lu) jest właśnie przyklejanie mozaiki. 

dobóR odPowiedniego  
kLeju do mozAiki SzkLAnej

Klej elastyczny do mozaiki szklanej 
ALPOL AK 519 klasy C2FT jest prze-
znaczony do mocowania wszelkiego 
rodzaju mozaiki szklanej i ceramicznej, 
w  tym również szczególnie podatnej 
na uszkodzenia mozaiki laminowanej 
i metalizowanej oraz wrażliwej na prze-
barwienia mozaiki kamiennej (również 
marmurowej). Jego specjalne własno-
ści udało się uzyskać dzięki starannie 
dobranej recepturze. Sprawia ona, że 
wyrób jest szybkowiążący, a większość 
wody jest wiązana chemicznie po chwi-

li od przyklejenia płytek. Ogranicza to 
w  zasadniczy sposób możliwość agre-
sywnego oddziaływania wilgotnego 
środowiska alkalicznego na podatne 
na uszkodzenia (przede wszystkim 
odbarwienia) płaszczyzny płytek. Inną 
niewątpliwą zaletą kleju jest jego wy-
soka przyczepność nawet do zupełnie 
gładkich powierzchni płytek szklanych, 
dobrze przyczepnych i  stabilnych po-
włok malarskich, starych okładzin ce-
ramicznych, podłoży z  ogrzewaniem. 
Ponieważ mozaika jest przyklejana naj-
częściej w pomieszczeniach wilgotnych 
(łazienki i kuchnie), nie bez znaczenia 
jest również możliwość stosowania wy-
robu w  pomieszczeniach narażonych 
na okresowe zawilgocenie, w  tym na 
powierzchniach z wykonaną hydroizo-
lacją powłokową.

www.alpol.pl

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU:
� W przeciwieństwie do produktów dostęp- 

nych na rynku, Emalia Super Trwała  
wykazuje aż 7 lat ochrony zabezpieczonej 
powierzchni. 

� Dzięki bardzo dobrej przyczepności  
idealnie sprawdza się do malowania takich 
powierzchni jak: metal, drewno, beton, tynk, tworzywa sztuczne (PCV), ocynk,  
czy aluminium. 

� Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne.
� Zapewnia doskonałe krycie malowanej powierzchni. 
� Tworzy wytrzymałą powłokę o żywych i trwałych kolorach.
Produkt przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz, ale możne być używany  
również wewnątrz pomieszczeń. Paleta barw emalii obejmuje 15 kolorów. Emalia 
Super Trwała dostępna jest w pojemnościach 250 ml i 750 ml. 

www.altax.pl

w asortymencie firmy Altax, pro-
ducenta najwyższej jakości produk-
tów do ochrony i dekoracji drewna, 
pojawił się nowy produkt – Emalia 
Super Trwała, która stanowi uzupeł-
nienie portfela produktowego firmy.

Nowość 2016 
– ALtAx emALiA  
SuPeR tRwAłA
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www.doorpol.net

Jako wiodący dostawca najwyższej jakości 
nowoczesnych, metalowych drzwi zewnętrz-
nych, dbamy o zadowolenie klientów. Po-
przez zachowywanie wysokiej jakości, ciągłe 
rozszerzanie gamy wzorów i tłoczeń oraz 
nadzorowanie wykwalifikowanej kadry pro-
dukcyjnej, świadczone przez firmę usługi są 
w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.  
Oferowane przez Doorpol energooszczęd-
ne drzwi antywłamaniowe, dedykowane  
są osobom ceniącym bezpieczeństwo i naj-
lepsze rozwiązania techniczne. Ich prostota 
komponująca się z bardzo dobrymi para-
metrami technicznymi sprawia, iż produk-
ty te są doceniane za satysfakcjonujące speł-
nianie swojej roli.
Dowodzimy, iż poczucie bezpieczeństwa  
da się zmierzyć jednostką miary. 
Oprócz ocieplanych drzwi technicznych 
zwracamy uwagę również na nowe wzory 
drzwi o grubości 68 mm, dostępne w różnych 
kolorach, z czarną szybą.

eneRgooSzczędne  
dRzwi AntywłAmAniowe  
FiRmy dooRPoL

DRZWi StRAtUS RC2 DRZWi StRAtUS RC3 StRAtUS lUnA Z AntABĄ

dRzwi modułowe  
firmy eveRHouSe

neGRO DĄB  
KARMelOWy POK.

tURyn  WiĄZ  
SKAnDynAWSKi POK.

Drzwi modułowe – to drzwi wewnętrzne, charakteryzujące się 
wyjątkowo solidną konstrukcją. Każdy element skrzydła wykonany 
jest z pełnej płyty MDF, pokrytej folią. Drzwi posiadają 3 zawiasy czo-
powe kontrowane wkrętem w kolorze srebrnym. Istnieje możliwość 
zamontowania zamka w wersji na klucz, łazienkowego lub na wkład-
kę (rozstaw 72/50). Zastosowane szkło to szyba satynowa bez aplik-
acji. Drzwi dostępne są w wersji pokojowej, pełnej i z podcięciem 
wentylacyjnym, zarówno w systemie przylgowym jak i przesuwnym 
(bezprzylgowym). 

Drzwi oferowane są w standardowych rozmiarach: 60, 70, 80, 90 cm. 
Do skrzydeł dedykowane są ościeżnice 3-zawiasowe stałe i regulo-
wane (panelowe), w zakresach od 80 do 500 mm. Drzwi występują  
w wielu wersjach kolorystycznych, wzory kolorów dostępne są na 
stronie internetowej. Łącząc drewno, szkło oraz elementy z metalu 
firma Everhouse tworzy drzwi o eleganckim i nowoczesnym wyglą-
dzie. Produkty wyróżnia się trwałością i estetyką..everhouse.pl

www.everhouse.pl
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fUTURA
Zmiękczacz Futura to urzą-
dzenie, które działa w opar-
ciu o  jedną z  najnowszych 
technologii regeneracji, tj. 
regenerację przeciwprądo-
wą „up-flow”. Jej zaletami 
są krótsze czasy cykli. Dzię-
ki temu oszczędza się wodę, 
sól i  energię elektryczną, co przekłada 
się na zmniejszoną produkcję ścieków 
oraz na redukcję kosztów eksploatacji 
urządzenia.
Oprócz wymiernych korzyści ekono-
micznych, Futura wyróżnia się no-
woczesnym designem, oraz solidną 
i  wytrzymałą obudową. Cicha praca 
sterownika urządzenia ma niebagatelny 
wpływ na komfort użytkowania urządze-
nia. Przyjazny wyświetlacz oraz menu 
w  języku polskim to dodatkowe zalety, 
które czynią zmiękczacz jeszcze bardziej 
praktycznym i łatwym w obsłudze.

NIEBIESKIE ŹRÓDŁA – TRADYCYJNA 
OBUDOWA, SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Niebieskie Źródła to zaawansowane 
technologicznie urządzenie w  trady-
cyjnej obudowie. Wyposażone jest 
w  automatyczną, elektroniczną gło-
wicę czasowo-objętościową z  pol-
skim menu. Urządzenie wyposażono 
w  specjalny by-pass, dzięki któremu 
montaż i  demontaż urządzenia prze- 
biega bezproblemowo. Solidnie wy-
konana obudowa i  prostota obsługi  
sprawia, że jest to najchętniej wybiera-
ny przez klientów 
zmiękczacz. 
Dostępne są dla 
pojemności złoża 
12, 20 oraz 25 li-
trów, dzięki czemu 
użytkownik dobie-
rze sobie urządze-
nie stosownie do 
potrzeb. www.ustm.pl

beStSeLLeRy FiRmy uSt-m

BIAŁA HYDRA – MAKSYMALNA MOC 
W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE
Biała Hydra wyróżnia się charaktery-
styczną, białą obudową. Duża prze-
zroczysta szyba pozwala na kontrolę 
ustawienia głowicy bez konieczności 
otwierania pokrywy. 
Automatyczna, elektronicz-
na głowica czasowo-obję-
tościowa z  polskim menu 
gwarantuje łatwe progra-
mowanie oraz praktycznie 
bezobsługową pracę zmięk-
czacza. 
Biała Hydra wyposażona 
została w specjalny by-pass, 
dzięki któremu montaż i demontaż 
urządzenia przebiega bezproblemowo. 
To jeden z niewielu zmiękczaczy do-
stępnych w wersji o 30-litrowej pojem-
ności złoża.

Sklejka elastyczna, znana od kilkunastu lat, znalazła prze-
znaczenie m.in. w przemyśle meblarskim, akustycznym, 
szkutnictwie, przy produkcji zabawek, a także aranżacji i wy-
stroju wnętrz. Dzięki swoim charakterystycznym cechom po-
trafi zastąpić obecne materiały o właściwościach elastycznych. 
Sklejka wykonana jest z liściastego drzewa egzotycznego. Są 
wodoodporne w usłojeniu poprzecznym 1220 x 2440 jak  
i wzdłużnym 2440 x 1220.
Zalety:
� pozwala na szybką i łatwą jej obróbkę,
� po ostatecznym unieruchomieniu zachowuje dużą sztyw-

ność,
� można nadawać jej dowolnie zaprojektowany kształt,
� jest doskonałym materiałem służącym do aranżacji wnętrz,

� ze względu na swój niewielki ciężar i łatwość obróbki do-
skonale nadaje się do obłych konstrukcji sufitów, ścian  
i filarów.

Zastosowanie:
� w przemyśle meblarskim,
� wykończenia wnętrz: schody, filary, słupy, ściany, sufity,
� w przemyśle stoczniowym: jachty, łodzie,
� w produkcji zabawek,
� w branży akustycznej, nagłośnieniowej,
� do produkcji matryc wklęsłych i wypukłych,
� obudowy armatury.
Ponadto dążąc do zaspokojenia coraz większych potrzeb 
rynkowych, w zakresie dostarczania gotowych elementów, 
firma ciągle unowocześnia park maszynowy oraz wprowa-

dza nowe technologie obróbki. 
Oferuje nie tylko możliwość ob-
róbki mechanicznej jak np. cię-
cie czy frezowanie, ale również 
bogatą ofertę uszlachetniania 
wyrobów.

SkLejkA eLAStycznA

www.sklejkaeko.pl
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Izolex sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy

www . i z o l e x . p l

Z NAMI 
MOŻESZ SPAĆ 
SPOKOJNIE
Wytrzymałe połączenia 
nowej generacji
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Firma H+H Polska sp. z  o.o. rozpo-
częła w  Polsce działalność bizneso-

wą związaną z  produkcją i  sprzedażą 
elementów z  betonu komórkowego od  
1 stycznia 2006 roku. 
Początek działalności firmy wiązał się 
z  zakupem 5 istniejących na terenie 
Polski zakładów wytwarzających beton 
komórkowy: Lidzbark, Warszawa, Gorz-
kowice, Puławy i Skawina. Jednocześnie 
od pierwszych dni rozpoczął się pro-
ces dofinansowywania i  modernizacji 
tych fabryk oraz podnoszenia jakości 
produkowanych wyrobów. H+H m.in. 
sukcesywnie rozpoczęło wprowadza-
nie we wszystkich zakładach produkcji 
bloczków najdokładniejszej tolerancji 
wymiarowej TLMB, także polepszanie 
parametrów technicznych takich jak: 
wytrzymałość na ściskanie czy współ-
czynnik przewodzenia ciepła. W  końcu 
wprowadziło na rynek innowacyjne wy-
roby standardu H+H Gold+ charaktery-
zujące się między innymi największymi 

gabarytami na rynku, specyficznym, 
„odwracalnym” systemem pióro-wpust 
oraz największymi wytrzymałościami na 
ściskanie dla odpowiednich klas gęstości.
Początek roku 2015 to bardzo istotne wy-
darzenie w historii H+H Polska. 5 lutego 
2015 roku H+H Polska objęła 100% akcji 
Grupy Prefabet S.A. właściciela 5 fabryk 
produkujących beton komórkowy. Po  
restrukturyzacji zasobów produkcyj-
nych, dążącej do przywrócenia rentow-
ności działalności, w  strukturze firmy 
H+H Polska pozostało 6 działających 

zakładów: Reda, Lidzbark, Warszawa, 
Puławy, Gorzkowice i Żelisławice.
10 lat działalności H+H Polska nie mo-
głoby zaistnieć bez ścisłej i  owocnej 
współpracy z  partnerami biznesowymi. 
To dzięki partnerom handlowym H+H 
Polska jest w stanie zaopatrywać w blocz-
ki z betonu komórkowego budowy w każ-
dym zakątku Polski. To dzięki partnerom 
H+H Polska z roku na rok przybliża się 
do celu, jakim jest osiągnięcie pozycji  
lidera wśród producentów betonu ko-
mórkowego na obszarze działalności 
firmy.
Aby docenić i  podkreślić wagę współ-
pracy z  partnerami handlowymi przed-
stawiciele kluczowych firm zostali za-
proszeni na galę z  okazji 10-lecia H+H 
Polska, która odbyła się 13 maja 2016 
roku w hotelu Holiday Inn Józefów. Pod-
czas bankietu 10-ciu firmom wręczono 
pamiątkowe statuetki Partner Handlowy 
10-lecia H+H. Uroczystość ubarwił wy-
stęp kabaretu Ani Mru-Mru.

     10 lat H+H w Polsce 
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wymi budynkami, wymagania w  zakre-
sie efektywności energetycznej, bezpie-
czeństwa pożarowego czy indywidualne 
wytyczne dot. różnych typów budynków 
– kontynuuje rozpoczęty już dawno  
proces modernizacji fabryk. Inwestycja 
w nową linię produkcyjną umożliwi firmie  
ROCKWOOL uzyskanie jeszcze lepszych 
parametrów jakościowych produktów, 
wyższą wydajność, a także jeszcze bardziej 
zminimalizować wpływ na środowisko. 
– Nowa linia w Cigacicach pozwala nam 
na wykorzystywanie najnowszej technolo-
gii do produkcji wełny skalnej. Umożliwi 
nam to dalszy rozwój i ekspansję na rynku 

oraz wprowadzanie coraz bardziej nowo-
czesnych produktów, a  także rozszerza-
nie zastosowania wełny skalnej na nowe  
segmenty. Pozwoli także na dostarczanie 
na rynek produktów o  jeszcze lepszych  
parametrach – przykładem jest nasze 
nowe portfolio rozwiązań do dachów pła-
skich i przygotowywane produkty fasado-
we, którym stawia się specjalne wymaga-
nia dotyczące właściwości mechanicznych 
i bezpieczeństwa pożarowego – komentuje 
Tomasz Aramowicz, dyrektor sprzedaży 
ROCKWOOL Polska.
Otwarcie nowej linii produkcyjnej umoż-
liwiło firmie ROCKWOOL wprowadze-
nie nowoczesnych produktów do dachów 
płaskich – płyty HARDROCK MAX 
i  MONROCK MAX E – produktów 
o  najwyższej twardości i  wytrzymałości, 
a  jednocześnie świetnych parametrach 
izolacyjnych. Płyty HARDROCK MAX 
to najbardziej wytrzymałe na rynku  
rozwiązanie pod względem siły ściskają-
cej pod obciążeniem punktowym dają-
cym odkształcenia 5 mm – wytrzymują 
siłę aż 800 N. Jednocześnie pomimo  
swojej wytrzymałości i  twardości, dzię-
ki dwugęstościowej budowie, zachowują 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne 
– λD = 0,040 W/mK. Z kolei dwugęstoś-
ciowe płyty MONROCK MAX E po-
siadają bardzo niski, jak na twarde płyty 
dachowe, deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła – λD = 0,038 W/mK.  
Dlatego zastosowanie rozwiązania opar- 
tego na tych dwóch produktach daje 
tak dobre wyniki – zarówno gwarantuje  
doskonałą izolacyjność, oraz trwałość 
i odporność na obciążenia. 
Zakończona inwestycja to również moż-
liwość rozszerzenie oferty ROCKWOOL 
o nowe innowacyjne rozwiązania w  in-
nych segmentach. Aktualnie te rozwią-
zania są w  trakcie fazy rozwoju, a  spo-
dziewać się można ich wprowadzenia na 
rynek w  najbliższym półroczu. Można 
tu wymienić zarówno produkty do fa-
sad, poddaszy czy ścian działowych, 
jak również specjalistyczne produkty 
do instalacji. Produkty te cechować bę-
dzie zarówno wyższy poziom jakości jak 
i  jeszcze lepsze parametry właściwości 
użytkowych, co jednoznacznie przekła-
da się na korzyści z ich zastosowania dla 
inwestorów. 

ROCKWOOL zainwestował 330 mln zł w nową linię produkcyjną

Lider produkcji materiałów izolacyjnych z  wełny skalnej zrealizował 
inwestycję wartą 330 mln złotych. Nowa linia produkcyjna pozwoli  
na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych produktów, większą 
wydajność i jeszcze wyższą ochronę środowiska. Jednocześnie producent 
wprowadza nowe portfolio produktów do izolacji dachów płaskich.

Od lewej: Andrzej Kielar – dyrektor zarządzający ROCKWOOl Polska, Robert Paluch – wicewojewoda 
lubuski, Dariusz Wróblewski – starosta zielonogórski, Jens Birgersson-CeO ROCKWOOl Group, ignacy 
Odważny – burmistrz Sulechowa

teren fabryki ROCKWOOl. Oficjalne otwarcie największej dotychczas inwestycji ROCKWOOl Polska

Inwestorzy, generalni wykonawcy i  de-
weloperzy stawiają produktom budow-
lanym coraz wyższe wymagania doty- 
czące jakości, trwałości, parametrów oraz 
wartości dodanej, jakie oferują. Coraz 
większą wagę przywiązuje się także do 
efektywności energetycznej i bezpieczeń-
stwa pożarowego budynków. Materiały 
budowlane mają pomóc w  zrealizowa-
niu tych celów. ROCKWOOL, jako lider 
branży, od wielu lat obserwuje i analizuje 
rynek, często go wyprzedzając – propo-
nując innowacyjne rozwiązania. Tak jest 
i  tym razem – producent obserwując 
zmiany na rynku, realia związane z  no-
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inwestycje

6-cio tysięczna Kazimierza Wielka (woj. świę-
tokrzyskie) wzbogaciła się o bardzo nietypową 
Mrówkę – market o pow. 1800 mkw. jest zlokalizo-
wany w zabytkowym obiekcie powstałym z dawnej 
cukrowni, która funkcjonowała od 1856 roku. 
22 lipca 2016 r. na oficjalne otwarcie sklepu przy-
było bardzo wielu mieszkańców, co świadczy  
o tym, jak bardzo potrzebny był taki sklep w po-
wiecie. Nie zabrakło licznych atrakcji dla klientów 
oraz konkursów z nagrodami.
Inwestorem obiektu jest firma B&H Supply.

  mrówka w kazimierzy wielkiej 

11 czerwca 2016 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie sklepu Mini-Mrówka  
w Kożuchowie. Okoliczni mieszkańcy 
mogą robić zakupy w markecie o po-
wierzchni 700 mkw. oraz w ogrodzie  
o powierzchni 500 mkw. Inwestorem 
jest firma Budlux Materiały Budowlane 
Damian Urbańczyk.

Kożuchów  to 9,5 tys. gminne miasto 
położone w powiecie nowosolskim na 
Ziemi Lubuskiej.
Otwarcie nowo wybudowanego obiektu 
poprzedziła reklama lokalna  oraz ga-
zetki promocyjne. W dniu otwarcia na 
klientów czekały liczne konkursy z na-
grodami, główną nagrodą był telewizor.

Mini-Mrówka w Kożuchowie

Grupa PSB wiedząc jak trudnym przed-
sięwzięciem organizacyjnym jest budowa  
własnego domy, stworzyła dla inwestorów 
budujących bądź remontujących dom nowy 
serwis internetowy „Dom Nowoczesny” – 
www.domnowoczesny.com. Serwis zawiera 
kompendium wiedzy jak wygląda budowa 
domu od strony zarządzania wielomiesięcz-
nym procesem budowy domu oraz wyjaśnia 

� kalkulator budowy domu – narzędzie 
pozwalające na bieżące monitorowa-
nie kosztów poszczególnych faz budo-
wy i ich porównywanie z pierwotnym 
budżetem inwestycji.

W artykułach można znaleźć szereg po-
rad dotyczących wybranych systemów, 
filmy instruktażowe i informacje tech-
niczne. Zwracamy też uwagę na to co 
czeka cały rynek budowlany w latach 
2017–2021 oraz zachęcamy inwestorów 
do inwestowania w droższe, ale bardziej 
efektywne lub trwalsze produkty, a także 
w kompleksowe rozwiązania. 

Zapraszamy do skorzystania z serwisu, 
kalkulatora kosztów budowy domu oraz 
wypełnienia ankiety oceniającej stronę 
„Dom Nowoczesny”.

kronika
Serwis internetowy „Dom Nowoczesny”

jakim wymogom odpowiada dom ener-
gooszczędny i pasywny. Zwracamy uwa-
gę na komfort i realne korzyści z podej-
ście ekologicznego oraz na najważniejsze 
aspekty związane z przyszłym użytkowa-
niem domu.
Portal „Dom Nowoczesny” zawiera:
� artykuły związane z poszczególnymi 

elementami budowy domu,
� informacje jak zarządzać budową 

(formalności, organizacja budowy, 
zatrudnienie ekipy wykonawczej, 
bezpieczeństwo na budowie),

� artykuły dt. budownictwa energo-
oszczędnego (przepisy, standardy, 
zalety, finansowanie),

� produkty i technologie dostawców 
Grupy PSB, 

� porady budowlane,

www.domnowoczesny.com
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Grupa PSB zajęła I miejsce w kategorii „Hurtownie budowlane” w programie „Konsumencki 
Lider Jakości 2016” i otrzymania złote godło.
„Konsumencki Lider Jakości 2016” (piąta edycja) to ogólnopolski, promocyjny program konsu-
mencki, realizowany przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku 
dystrybuowanego wraz Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie, na podstawie 
zrealizowanych badań konsumenckich, najlepszych jakościowo, marek i produktów dostępnych 
na polskim rynku oraz ich promocja prasowa. 
Grupa PSB została wybrana w badaniach konsumenckich. W kategorii „Hurtownie budowlane” 
oddano 661 głosów.

porady i sniadania
wykonawcy, uczniowie i  klienci przywykli już do organi-
zowanych cyklicznie spotkań z  przedstawicielami produ-
centów materiałów budowlanych. Podczas śniadań, dni 
otwartych uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą firmy, właś-
ciwościami produktów oraz uzyskać porady i  odpowiedzi  
na nurtujące pytania. 

Oto przykłady spotkań z dostawcami u partnerów PSB:
Dni Otwarte w Tropsie – w połowie lipca 2016 r. w czterech od-
działach firmy Trops (Gdynia, Toruń, Kwidzyn, Konin) odbyły 
się Dni Otwarte firmy Stalco. Cały cykl cieszył się dużym po-
wodzeniem. Łącznie stoisko Stalco odwiedziło ponad 215 firm 
wykonawczych, które mogły w praktyce przetestować narzędzia, 
poznać katalog produktów, zapytać o porady specjalistów oraz 
pożywić się przed (lub po) ciężkim dniu pracy. 

Dni Otwarte w Mrówce Trzebiatów – 25 czerwca 2016 r. pod-
czas zorganizowanych Dni Otwartych klienci mogli uzyskać 
fachowe porady oraz otrzymać cenne nagrody m.in. lodówkę 
i rower. 

Poniedziałkowe porady Mrówki w Hrubieszowie – 6 czerw-
ca rozpoczęła się 6 edycja w 2016 r. poniedziałkowych porad 
dla klientów i uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. 
Uczestnicy zapoznali się m.in. z ofertą firmy Browin.

śniadanie dla wykonawców w PSB Profi Goleniów – w czerw-
cu 2016 r. odbyło się kolejne śniadanie z  udziałem firmy  
Atlas, która wyjaśniała wykonawcom tajniki stosowania swoich  
produktów. Wykonawcy korzystali z porad oraz częstowali się 
kanapkami i poranną kawą. 

sport
w dniach 17–18 czerwca  
w Centrum Tenisowym w So- 
bocie k. Poznania odbył się 
X Turniej Tenisa Ziemne-
go Grupy PSB. w turnie-
ju uczestniczyli dostawcy 
i partnerzy handlowi PSB 
wraz ze swoimi klientami. 
w tym roku udział wzięło  
23 zawodników. 
Uczestnicy turnieju brali udział 
w rozgrywkach singlowych i de- 
blowych. Singiel rozgrywany 
był w dwóch 2 kategoriach 
wiekowych M1, M2 w obrę-
bie których  zawodnicy byli 
podzieleni na grupy A, B, C, 

D, E, F. Mecze singlowe odbywały się wg formuły każdy  
z każdym, a deblowe wg formuły open.
Puchary i dyplomy zostały wręczone podczas uroczystej  
kolacji, w której uczestniczyli wszyscy zawodnicy i osoby  
towarzyszące. 
W tym roku Partnerami Generalnymi Turnieju były firmy: 
Farby Kabe i Kreisel, a Partnerami Zwyczajnymi: Hauraton, 

Knauf AMF i Kuchinox.  
Z partnerów handlowych 
Grupy PSB uczestniczyli za-
wodnicy z firm: Amarol-Plast 
Radom, Arteks Włocławek, 
Budom-Market Poznań, Bud-
pol Łuków, Fago Dzierżoniów, 
Kolonia Kraków, Pagaz Krze-
szów, Rajbud Oborniki, Rolbud  
Ciechanów, Zaremba Bis Serock. 

wyniki w danych kategoriach, 
I miejsca zajęli:
M1 – Martin Riedl, firma Knauf 
AMF,
M2 – Stanisław Kalbarczyk, 
firma Amarol-Plast Radom,
Debel – Martin Riedl, Knauf 
AMF/Maciej Siecla, Hauraton.

  Dni Otwarte w PSB Profi Trops w Toruniu



działania integracyjne  
i edukacyjne

Okres wakacyjny w pełni. Klienci oraz dzieci odpoczywają od 
pracy, szkoły, przedszkola. Zaś placówki handlowe Grupy PSB 
nie urlopują, aktywnie działają na swoich rynkach. Organizują 
imprezy urodzinowe, festyny, zabawy sportowe i integracyjne, 
zajęcia profilaktyczne pod tytułem „Bezpieczne wakacje dla 
dzieci z  Mrówką”, kontynuują „Zieloną akcję” – upiększania 
swoich miejscowości wspólnie z dziećmi. 
Nie możemy też zapomnieć o  licznie zorganizowanych przez 
partnerów PSB, w czerwcu, imprezach, akcjach edukacyjnych 

z okazji Dnia Dziecka. Mrówki ze sklepów odwiedzały dzieci 
w przedszkolach bądź spotykały się z najmłodszymi Polakami 
w  swoich marketach. Dzieci śpiewały piosenki, mówiły wier-
szyki, brały udział w konkursach oraz otrzymywały upominki.

Przedstawiamy galerię zdjęciową z  przykładowych imprez 
zorganizowanych przez placówki handlowe PSB w okresie od 
czerwca do lipca 2016 r. Łącznie odbyło się ich kilkadziesiąt 
w całej Polsce.

Mini-Mrówka Serock zorganizowała „eduka-
cyjny dzień Dziecka z  Mrówką”, podczas które-
go wraz z  Grupą Ratowniczą Reckitt Benckiser  
Production Poland odbyły się wykłady pierw-
szej pomocy, w którym udział wzięło 140 dzieci 
z klas iii i iV ze szkoły podstawowej.

Mrówka Gryfino wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
przy wsparciu UMiG upiększała swoje miasto: sadziły rośliny, trawy 
osobne, sosny oraz zabezpieczały rośliny geowłókniną i korą.

Mrówka Myślenice odwie-
dziła dzieci w powiatowym 
szpitalu z okazji Dnia  
Dziecka i przekazała im 
drobne upominki.

Mrówka Brzeg wraz z funkcjonariuszami  
policji przeprowadzili w przedszkolu akcję  
pt. „Bezpieczne wakacje dla dzieci z Mrówką”.

Mrówka łuków zorganizowała akcję „Bezpieczne  
wakacje dla dzieci z Mrówką” w przedszkolu w Zalesiu.

Mrówka Czyżowice 
zorganizowała akcję 
„Oddaj krew” na  
terenie marketu.
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Pierwsze urodziny Mini-Mrówki w Głogówku. Obok 
licznych atrakcji dla klientów i dzieci odbyły się loty 
balonem.

Dzień Dziecka oraz 2 urodziny Mrówki w Chełmży. na klientów i dzieci czekał 
przepyszny tort.

Dzieci z parafialnej grupy Promyków odwiedziły Mini-Mrówkę 
w Różanie z okazji 1 urodzin sklepu. 

Podczas wizyty w Szkole Specjalnej Mrówka z Wyszkowa przekazała narzędzia 
do pracy w ogrodzie. Chłopcy z tego ośrodka prowadzą mini gospodarstwo 
rolne, ogród warzywny, szkółkę drzew owocowych.

Przedszkolaki odwiedziły Mrówkę w Płońsku z okazji Dnia Dziecka. 
Dzieci zapoznały się z rozkładem działów w markecie oraz poznały 
podstawowe narzędzia.

Mrówka z tczewa odwiedziła dzieci w przedszkolu z okazji Dnia Dziecka.  
Dzieci otrzymały „worki” na buty  z logo Mrówki.

wYDARZENIA PARTNERów PSB
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POKOnAJ Ból W MeDiCAl SPA

Dariusz Klarecki, lek. med. 
w hotelu Słoneczny Zdrój 
Medical SPA&Wellness 
w Busku-Zdroju 

Łokieć tenisisty równie często spotyka-
my u sportowców (trenujących tenis, wio-
ślarstwo, ping-ponga, czy badminton), 
jak u  skrzypków, osób pracujących przy 
komputerze, mechaników samochodo-
wych, krawców, czy też matek noszących 
na ręku swoje dziecko. Ból w okolicy łok-
cia podczas zginania ręki jest po prostu 
zapaleniem bocznego nadkłykcia kości 
ramiennej. Jeśli zawiedzie zimny okład, 
maść przeciwzapalna, unieruchomienie 
w  stawie łokciowym, należy zgłosić się 
do lekarza. W leczeniu stosujemy zabiegi 
fizjoterapeutyczne np. laseroterapii, fo-
noforezy, jontoforezy oraz masażu całej 
kończyny. W trudnych przypadkach sto-
sujemy biomechaniczną stymulację. 
Nadgarstek informatyka najczęściej prob-
lem ten dotyka osób pracujących przy 
komputerze, np. informatyków, sekretarek, 
dziennikarzy, ale też mechaników, ogrodni-
ków, stomatologów, fryzjerów, osób ciężko 
pracujących fizycznie, chodzących o  ku-
lach, kolarzy, kierowców trzymających kie-
rownicę całymi godzinami oraz narażonych 
na urazy rąk architektów i  budowlańców. 

Aby pokonać te dolegliwości stosujemy 
zabiegi fizjoterapeutyczne np. krioterapię, 
laseroterapię, ultrafonoforezę, jonoforezy 
oraz masaże całej kończyny. Najlepsze efek-
ty uzyskujemy stosując zabiegi biomecha-
nicznej stymulacji (BMS). 
Kolano skoczka to zmiana przeciążenio-
wo-zwyrodnieniowa więzadła łączącego 
rzepkę z  kością piszczelową. Występu-
je u  sportowców często powtarzających 
„wyskok” i zmieniających kierunek biegu, 
a  więc siatkarzy, koszykarzy, skoczków, 
szczypiornistów, łyżwiarzy figurowych, bu-

dowlańców pracujących w pozycji kucznej. 
Leczymy je skutecznie terapią manualną 
i indywidualną kinezyterapią wzmacniają-
cą mięsień czworogłowy uda oraz laserem 
biostymulacyjnym, biomechaniczną sty-
mulacją i kąpielami siarczkowymi. 
Kolana posadzkarza to inaczej zapale-
nie kaletek maziowych z powodu ucisku 
i  przeciążenia stawów, powstałe zwykle 
u osób klęczących w wyniku długotrwa-
łego ucisku. Tutaj szczególnie narażeni są 
posadzkarze, gospodynie domowe, pra-
cownicy budowlani wykonujący pracę 
w  pozycji klęczącej, księża. Pacjent od-
czuwa ból kolana i  tkliwość bólową przy 
nacisku na kolano. W  pierwszych kilku 
dniach leczymy tę chorobę krioterapią 
i laseroterapią. Jeśli zapalenie trwa dłużej 
to przegrzewamy stawy okładami borowi-
nowymi oraz ultrafonoforezą i biomecha-
niczną stymulacją /BMS/, a w razie braku 
poprawy kierujemy do ortopedy celem 
leczenia interwencji chirurgicznej.
wdowi garb, czyli łukowate wygięcie 
części szyjno-piersiowej kręgosłupa, nad-
mierne kifoza piersiowa i  lordoza szyjna 
występuje najczęściej u  starszych kobiet. 
Pacjentki nie skarżą się zwykle na dolegli-
wości bólowe. Zgłaszają się do lekarza ze 
względów estetycznych. Do leczenia sto-
sujemy masaże, terapię manualną i biome-
chaniczną stymulacje (BMS), uzyskując 
często rewelacyjne rezultaty już w czwar-
tym dniu zabiegowym.
Kciuk narciarza dawniej nazywany kciu-
kiem leśniczego to uszkodzenie stawu 
śródręczno-paliczkowego kciuka w wyni-
ku skręcenia lub nawet zerwania więzadła 
pobocznego łokciowego w wyniku silnego 
odciągania kciuka od dłoni. Występuje 
często u bramkarzy, osób pracujących piłą, 
młotem pneumatycznym lub wiertarką 
udarową i  traktowane jest jako kłopotli-
wa i  nawracająca kontuzja. Leczenie jest 
uzależnione od zaawansowania zmiany 
chorobowej. W  leczeniu stosujemy krio-
terapię, falę uderzeniową, laser biosty-
mulacyjny i  biomechaniczną stymulację 
(BMS). W  przypadku zerwania ścięgna 
leczenie jest wyłącznie chirurgiczne.
Zapraszamy budowlańców do Zakładu 
Rehabilitacji Medycznej hotelu Słoneczny 
Zdrój w Busku-Zdroju. Wielu pacjentów 
i  wiele grup zawodowych cieszy się lep-
szym zdrowiem korzystając z  naszych 
umiejętności, doświadczeń, wyjątkowego 
sprzętu oraz zaangażowania terapeutów 
w proces leczenia.

lek. med. Dariusz Klarecki

Miejscowe dysfunkcje i dolegliwości bólowe
Łokieć tenisisty, nadgarstek informatyka, 
kolano skoczka – to choroby, które zazwy-
czaj przypisuje się sportowcom lub innym 
wybranym grupom zawodowym. Nic  
bardziej mylnego. W rzeczywistości  
są powszechnie występującymi chorobami  
w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród  
pracowników budownictwa. Wszystkie  
te choroby z powodzeniem można leczyć  
w hotelu Medical SPA & Wellness Słoneczny 
Zdrój znajdującym się w Busku-Zdroju. 

Krioterapia miejscowa

Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness  
w Busku-Zdroju 

BUDOwNICTwO  �  choroby zawodowe



Przychody partnerów Grupy PSB w II kwartale 2016 r. uzyskały, podobnie jak w I kw., dobrą dynamikę 
sprzedaży. Łączne przychody tych firm w I półroczu 2016 r. były wyższe o 8,5% w stosunku do I półrocza 
2015 r. Od długiego czasu zauważamy, że duże firmy radzą sobie na rynku lepiej od małych – najmniejsze 
podmioty w PSB (¼ populacji) odnotowały średnio 3% spadki przychodów, z kolei te największe wykazały 
się 9% wzrostem. 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

A jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych 
segmentach dystrybucji sieci PSB? 
W kanale detalicznym (sieć Mrówek) po I półroczu 2016  r. 
sprzedaż like for like (ta sama ilość placówek) była większa  
o 11% w stosunku do 2015 r. Dynamiczny wzrost przychodów 
w sklepach Mrówka spowodowany jest m.in. tym, że sklepy 
PSB-Mrówka w zdecydowanej większości są liderami na 
lokalnych rynkach, a gospodarstwa domowe w miejscowo- 
ściach powiatowych i gminnych wydają coraz więcej swoich 
dochodów na remonty i utrzymanie swoich domów. Również 
dobre efekty przynosi program lojalnościowy Payback.  
W I pół. 2016 r. ponad 195 tys. uczestników programu 
zrealizowało w naszych placówkach ponad 746 tys. transakcji.
Sytuacja w kanale hurtowym w I półroczu 2016 przedstawia 
się następująco: przychody w składach PSB wzrosły o 5% 
do analogicznego okresu 2015 r., zaś w placówkach Profi 
sprzedaż wzrosła aż o 14%. Na tak dobre efekty sprzedaży  
w profesjonalnych placówkach składa się także kilka przyczyn: 
Profi to lokalni liderzy pod względem asortymentu, logistyki, 
sprawności obsługi inwestycyjnej. Jednak kluczową rolę 
odgrywa lepsze zarządzanie – planowanie, motywowanie, 
organizacja pracy poszczególnych działów. 

Dynamika sprzedaży w grupach asortymentowych
Sprzedaż centrali Grupy PSB S.A. po sześciu miesiącach 
2016 r. była wyższa o 13% od analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Łączny popyt za 6 miesięcy 2016 r. w stosunku 
do analogicznego okresu 2015 r. był wyższy aż w 15 grupach 
asortymentowych. Największy wzrost nastąpił w działach: 
ogród, otoczenie domu (+36%), dekoracje (+29%), narzędzia 
(+28%), płytki, łazienki, kuchnie (+25%) oraz oświetlenie, 
elektryka (+24%). Natomiast spadek nastąpił w 4 grupach: 
dachy, rynny (–0,01%), sucha zabudowa (–0,1%), izolacje 
wodochronne (–6%) oraz cement, wapno (–17%).             (ml)

Analiza danych PSB
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Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. za 6 miesięcy 2016 r.
w grupach asortymentowych do 6 miesięcy 2015 r.  

Popyt na materiały budowlane w I półroczu 2016 r.
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