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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

„Nasz Nowy Dom”

Kto choć raz przez chwilę nie marzył o własnym domu! Pewnie nie ma takiej osoby. 
Decyzja o rozpoczęciu budowy nie jest łatwa. Wiele osób nie realizuje własnych marzeń, bo 
przytłacza je ogrom zadań związanych z budową, koszty utrzymania obiektu czy brak wystar-
czających środków finansowych. Dziś, w XXI wieku mamy do dyspozycji wiele rozwiązań, które 
pozwalają zbudować solidny i bezpieczny dom w bardzo krótkim czasie. Przykładem, w jaki 
sposób można ułatwić inwestorowi proces budowy domu bądź remontu, jest dom modelowy, 
który zbudowała firma Sufigs w Centrum Budownictwa PSB-Profi w Tarnowie. W domu mode-
lowym zaprezentowano ponad 80 rozwiązań ścian, sufitów, podłóg, dachów, stropów, ogrze-
wania, itd. 

Grupa PSB wspólnie z kilkoma producentami materiałów budowlanych jest sponsorem akcji 
„Nasz Nowy Dom”, prezentowanej w programie emitowanym od września 2014 r. na antenie 
telewizji Polsat. 
 W III edycji programu, w 12 odcinkach, widzowie mogą zobaczyć, jak w bardzo krótkim czasie, 
bo zaledwie w 5 dni, architekt i ekipa budowlana pod czujnym okiem kamer prowadzą wyścig 
z czasem i piętrzącymi się trudnościami. Wszystko po to, aby wyremontować dom rodzinie, 
która bardzo tego potrzebuje, aby spełnić jej marzenia. Przy okazji remontu widzowie mają 
szansę zobaczyć z jakich produktów korzystali wykonawcy i jak wygląda efekt końcowy zasto-
sowania wyrobów dostarczonych na budowę przez partnerów Grupy PSB. Program emitowany 
jest w każdą niedzielę o godz. 17.45 na antenie Polsatu, do 23 listopada 2014 roku.

Zapraszam do przeczytania ciekawych artykułów o rozwiązaniach w budownictwie inteligent-
nym (str. 4). Polecam też porady producentów oraz informacje o nowościach budowlanych 
(str. 21–41).

O opiniach wykonawców budowlanych na temat Szkoły Dobrego Budowania PSB można prze-
czytać na stronach 42–43, a o rozwoju firmy Bol-Ann i jej placówce PSB-Profi w Gnieźnie na 
str. 44–47.
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Wszystkie materiały są objęte prawem autor-
skim. Przedruki i wykorzystywanie materiałów 
wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo do skracania tekstów i zmiany 
tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

„Bezpieczna droga do domu” z Mrówką w Grodzisku Mazowieckim (str. 52)

Co działo się przez ostatnie dwa miesiące w sieci PSB, jak powstawały nowe placówki handlo-
we, jak partnerzy wzmacniali więzi z lokalną społecznością, jak Mrówki wraz z funkcjonariu-
szami policji zadbały o bezpieczeństwo dzieci w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu” 
przeczytacie na stronach 49–52.
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BUDOWNICTWO 
INTELIGENTNE

Zaawansowane technologicznie systemy wspomagające zarządzanie domem,
to wciąż nowość na polskim rynku, która coraz skuteczniej puka do naszych
drzwi. W jaki sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom elektronicznym, 
możemy zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia we własnym domu 
radzą specjaliści z firm: EURA-TECH, POLMARK, VELUX, VAILLANT, DOSPEL 
i FLORALAND. 

Zaawansowane technologicznie systemy wspomagające zarządzanie domem,
to wciąż nowość na polskim rynku, która coraz skuteczniej puka do naszych
drzwi. W jaki sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom elektronicznym, 
możemy zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia we własnym domu 
radzą specjaliści z firm: EURA-TECH, POLMARK, VELUX, VAILLANT, DOSPEL 
i FLORALAND. 

Nieproszony gość 
pod kontrolą

STANISŁAW JAGIELSKI – kierownik działu technicznego i logistyki Eura-Tech

intruz ma do pokonania po wtargnięciu na 
teren posesji. W przypadku próby włama-
nia, istotny jest czas reakcji – od pokona-
nia ogrodzenia do wtargnięcia do budynku 
upływają sekundy, które należy wykorzystać 
na wezwanie pomocy. 

Do zabezpieczenia strefy obwodowej służy 
przede wszystkim system monitoringu, który 
pozwala na zdalne nadzorowanie i rejestro-
wanie przebiegu wydarzeń w ciągu doby. 
Główną zaletą monitoringu w przestrzeni 
prywatnej jest fakt, że osoba obserwowana 

Mój dom to moja twierdza – stare angielskie przysłowie, dzięki systemom inteligentnych 
instalacji, dziś nabiera nowego wymiaru. Zamontowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
posesji dają możliwość ciągłego monitoringu, także na odległość.    
Automatykę i zabezpieczenia możemy montować w trzech strefach: obwodowej, wejścia 
oraz wnętrza domu. 

 STREFA OBWODOWA

Kamery i rejestratory
Strefa obwodowa to zewnętrzna część 
budynku. Jest to pierwsza bariera, jaką 

Fot. Velux
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nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, dzięki 
czemu można łatwiej zareagować na niebez-
pieczeństwo.
Do monitoringu służą różnego rodzaju 
kamery oraz rejestratory, które umożli-
wiają zapis wydarzeń. Coraz bardziej popu-
larne stają się kamery IP, które umożliwiają 
obserwację, zapis i zarządzanie obrazem za 
pomocą standardowego, komputerowego 
protokołu IP. W przypadku mocno ograni-
czonego budżetu, strefę obwodową warto 
zabezpieczyć atrapami kamer monitorują-
cych, które do złudzenia przypominają ich 
działające odpowiedniki. Atrapy skutecznie 
odstraszą wandali czy drobnych złodziei. 
Dodatkowo, atrapy wyposażone są w miga-
jącą diodę LED, która pozwala zwrócić uwagę 
na urządzenie po zapadnięciu zmroku.

rodzaj sprzętu się zdecydujemy, będziemy 
mogli rozbudować wideodomofon o analo-
gowe kamery CCTV.
W zależności od potrzeb, mamy do wyboru 
kilka kategorii wideodomofonów, sklasyfiko-
wanych ze względu na ilość kabli potrzeb-
nych do ich instalacji:
– 2-żyłowe umożliwiają podłączenie do 32 
lokali, a ich modułowa rozbudowa pozwala 
na dowolne montowanie monitorów lub 
unifonów, w zależności od potrzeb użytkow-
nika. W ramach systemu 2-żyłowego można 
podłączyć 6 kamer CCTV, a wszystko zasilane 
jest za pomocą jednego zasilacza.
– 4-żyłowe można montować w 1 lub 2 loka-
lach, a w przypadku chęci rozbudowy o uni-
fon w danym lokalu, należy posiadać moni-
tor – urządzenia nie mogą być montowane 

wymiennie, jak w przypadku 
systemu 2-żyłowego. Ponadto, 
wymagane jest odrębne zasi-
lanie dla każdego monitora. 
System 4-żyłowy umożliwia 
podłączenie 4 kamer CCTV.
Zarówno systemy 2- jak i 4-ży-
łowe posiadają funkcję cyfro-
wego zapisu obrazu, który 
umożliwia podgląd osób od-
wiedzających, także podczas
nieobecności właściciela do-
mu. Takiej funkcji pozbawio-

ne są wideodomofony wielożyłowe, które 
można zainstalować maksymalnie w trzech 
lokalach. Poza tym nie ma możliwości przy-
łączenia kamer CCTV.
Warto pamiętać, że mimo posiadania wideo-
domofonu z kilkoma kamerami, system ten 
nie działa jak monitoring, ponieważ kamery 
włączają się jedynie w momencie wywołania 
lokatora przez odwiedzającego lub podczas 
aktywacji podglądu tymczasowego przez 
użytkownika. Nie mniej jednak, wideodo-
mofon rozbudowany o kilka kamer umoż-
liwia podgląd całej posesji, dzięki czemu 
w znacznym stopniu zwiększa się poziom 
bezpieczeństwa jej właścicieli.

Lampy z czujnikami ruchu
Strefę wejścia można zabezpieczyć również 
lampami halogenowymi z czujnikiem ruchu 
PIR. Detekcja ruchu odbywa się na zasa-
dzie pomiaru zmiany temperatury otocze-

nia w zadanym sektorze 
widzialności czujnika, 
w wyniku ruchu znaj-
dującej się tam osoby. 
Jeśli w sektorze widzial-
ności czujnika pojawi 
się osoba, automatycz-
nie włącza się oświe-
tlenie i pozostaje włą-
czone, dopóki czujnik wy-
krywa ruch w obrębie 
pola „widzenia”. 

W czujniki mikrofalowe wyposażone są 
m.in. plafony służące do automatycznego 
oświetlenia wewnętrznych lub zewnętrz-
nych części posesji. Plafon wyposażony jest 
w aktywny mikrofalowy czujnik ruchu, który 
wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne 
wysokiej częstotliwości (5,8 GHz). Detekcja 
ruchu odbywa się przy wykorzystaniu zja-
wiska Dopplera, czyli na zasadzie pomiaru 
różnic fal odbitych od poruszającego się 
obiektu w zadanym sektorze widzialności 
czujnika, np. w wyniku ruchu znajdującej się 
tam osoby.

 STREFA WEJŚCIA

Domofony i wideodomofony
Kolejną barierą, do pokonania przez gościa 
lub intruza jest strefa wejścia, którą można 
zabezpieczyć przy pomocy domofonu 
lub wideodomofonu. Dzięki domofonowi, 
poprzez wywołanie lokatora, odwiedzający 
nawiązuje połączenie audio z osobą w miesz-
kaniu lub domu. Daje to gospodarzowi pod-
stawową gwarancję bezpieczeństwa, jaką 
jest możliwość dokonywania wyborów kogo 
należy wpuścić na teren, a kogo nie.
Wideodomofon, oprócz dwustronnego połą-
czenia audio, pozwala na nawiązanie jed-
nokierunkowego połączenia wideo, dzięki 
czemu lokator ma podgląd i może wpuścić 
dzwoniącego na teren posesji, korzystając 
z funkcji zwalniania rygla otwierającego 
furtkę. Ponadto, w zależności od tego na jaki 

W odróżnieniu od pasywnych czujników 
podczerwieni PIR, czujniki mikrofalowe 
lepiej wykrywają ruch obiektów w kierunku 
od i do czujnika (czujniki PIR reagują lepiej 
na ruch obiektu w poprzek wiązki). Podsu-
mowując, czujniki mikrofalowe charaktery-
zują się dużo lepszą wykrywalnością ruchu 
w porównaniu z czujnikami ruchu PIR. Mogą 
reagować na ruch obiektu za drzwiami, szy-
bami, meblami, a nawet ściankami działo-
wymi. Lampy z czujnikami ruchu nie tylko 
sygnalizują obecność nieproszonych gości 
na terenie posesji, ale również przydają się 
w użytkowaniu codziennym – instalując je 
przy garażu, podjeździe, czy na ganku są 
wielkim udogodnieniem.

 STREFA WNĘTRZA

Mini alarm GSM
Do pełnego zabezpieczenia osób i mie-
nia niezbędny jest system alarmowy, który 
będzie dostosowany do indywidualnych 

Lampy 
z czujnikami 
ruchu

Lampa z czujnikiem mikrofalowym

Kamera CCD

Wideodomofon 
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potrzeb użytkownika. Od pewnego czasu na 
rynku dostępny jest mini alarm GSM Jablo-
tron AZOR, który sprawdza się w zabez-
pieczaniu małych obiektów, takich jak 
mieszkania i domy. System nie wymaga 
wpisywania żadnych kodów, jest intuicyjny 
i prosty w obsłudze. Wystarczy wcisnąć 
przycisk na czytniku, po czym przyłożyć 
do niego specjalną „pastylkę”, aby uzbroić 
lub rozbroić alarm. Stan centrali sygnalizo-
wany jest za pomocą dźwięku i kolorowej 
diody LED (czerwony – uzbrojony, zielony 
– rozbrojony). „Pastylki” są indywidualnie 
rozpoznawane przez system, dzięki czemu 
wiadomo, kto aktywował lub dezaktywował 
alarm. W celu dodania nowej „pastylki” do 
systemu, wystarczy jednorazowo wpisać jej 
10-cyfrowy kod, po czym jest ona gotowa 
do użytku. Funkcję „pastylki” poszerzoną 
o „napad” posiada zdalny pilot, który 
wprowadza się do systemu analogicznie do 
„pastylki”. System posiada czujnik otwar-
cia, który reaguje, po załączeniu ochrony, 
wysyłając sygnał do centrali alarmowej. Ta 

w powietrzu i alarmowania w przypadku 
przekroczenia bezpiecznego stężenia. Mon-
towane są w pomieszczeniach zamknię-
tych, w których istnieje prawdopodobień-
stwo wycieku gazu z instalacji lub urządzeń 
nim zasilanych. Sygnalizatory, aby prawi-
dłowo działać nie wymagają żadnych dodat-
kowych urządzeń, przewodów zasilają-
cych, czy baterii. Do ich instalacji wystarczy 

gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. 
Zaawansowane technologicznie czuj-
niki półprzewodnikowe oraz elektro-
niczne układy kontrolne pozwalają 
na osiągnięcie wysokiego wskaźnika 
wykrywalności. Z chwilą przekrocze-
nia ustawionego fabrycznie stężenia 
gazu <10% LEL (Lower Explosive 
Limit – dolna granica wybuchowo-
ści), zostaje włączona sygnalizacja 
alarmowa optyczna i akustyczna.
Sygnalizatory obecności gazu ze 
względu na uwarunkowania tech-
niczne (np. możliwość okresowych 
zaników lub zmian napięcia w sieci, 
awaria urządzenia, itp.) oraz specy-
fikę pomieszczeń, w których urzą-
dzenia te mogą być montowane, nie 
dają całkowitej pewności wykrycia 
gazu, a jedynie znacznie podnoszą 
prawdopodobieństwo wcześniej-
szego wykrycia jego niebezpiecznego 

stężenia. Stąd należy pamiętać, że urządze-
nia te należy testować zgodnie z dołączoną 
instrukcją obsługi, dokonywać okresowych 
przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych 
i kominowych oraz urządzeń z których może 
wyciekać gaz. 
Czujniki gazu wykrywają gaz ziemny, LPG 
(propan-butan), wodór oraz amoniak. Nie-
które z nich posiadają wyjście przekaźni-
kowe, co umożliwia podłączenie np. do 
syreny zewnętrznej.

Wykrywacze dymu 
Są to bateryjne urządzenia, które za pomocą 
wysokiej jakości czujników fotooptycznych 
monitorują zamknięte pomieszczenia pod 
kątem obecności dymu i ognia. W przypadku 

Mini alarm GSM

wykrycia zagrożenia, uruchamiają 
wbudowany alarm akustyczny lub 
zewnętrzny alarm po wcześniejszym 
podłączeniu do syreny za pomocą 
wyjścia przekaźnikowego. Urządzenia 
te posiadają przycisk testu do spraw-
dzania poprawności działania, a także 
układ sprawdzający stan naładowania 
baterii. Niski poziom energii wykry-
wacz sygnalizuje dźwiękiem.

Sygnalizator gazu

Wykrywacz dymu

Mini monitoring IP 

dwustronnej, za sprawą wbudowanego 
mikrofonu i głośnika, dzięki czemu nadają 
się do zastosowań domowych, na przykład 
w roli elektronicznej opiekunki do dziecka. 
Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramo-
wania kamer tak, aby wysyłały sygnał do 
centrali alarmowej.

przesyła informacje dalej, za pomocą wbu-
dowanego modułu GSM. 
Alarm ten wyposażony jest w czujniki ruchu, 
które posiadają dwunastometrowe pole 
ochrony oraz optyczne czujniki dymu, które 
lokalnie informują, w którym miejscu pod-
wyższyła się znacząco temperatura lub poja-
wił się dym. System może być rozbudowany 
do 10 czujników ruchu, otwarcia i dymu oraz 
może obsługiwać go maksymalnie 10 użyt-
kowników. Każde zdarzenie jest odnotowy-
wane i identyfikowane w systemie. Istnieje 
możliwość zdalnej obsługi przez telefon za 
pomocą głosowego menu.

Czujniki gazu i dymu
Sygnalizatory gazów służą do ciągłego moni-
torowania obecności gazów wybuchowych 

BUDOWNICTWO INTELIGENTNE

Mini monitoring IP
We wnętrzu domu istnieje również moż-
liwość zbudowania prostego systemu 
monitoringu w oparciu o bezprzewodowe 
kamery IP. System oferuje zdalny podgląd 
obrazu na komputerze, tablecie lub smart-
fonie. Kamery posiadają funkcję rejestracji 
obrazu, który kompresowany jest do wyso-
kiej jakości formatu MJPEG, zapisywanego 
na kartach SD. Pozwala to na wyeliminowa-
nie zakupu drogich rejestratorów. Niektóre 
modele posiadają możliwość komunikacji 
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Dom na kliknięcie
PIOTR DZIURA – POLMARK 
we współpracy z Łukaszem Kołodziejem z firmy Zamel

Nowoczesne systemy sterowania bez-
przewodowego pozwalają na zarządzanie 
poszczególnymi elementami domowej in-
stalacji elektrycznej. Sterowanie odbywa 
się za pomocą urządzeń mobilnych (pilot, 
nadajnik klawiszowy, smartfon) kompaty-
bilnych z przeznaczonymi do tego celu sys-
temami. Takie możliwości daje system Exta 
Free wzbogacony o jednostkę centralną Exta 
Free Controller. Jest ona wyposażona w in-
terfejs, przystosowany do połączenia z rou-
terami Wi-Fi. Interfejs zaprojektowany jest 
w taki sposób, aby sterowanie całym syste-
mem odbywało się intuicyjnie. Wbudowana 
w jednostkę karta Micro SD umożliwia za-
pis wszystkich skonfigurowanych urządzeń. 
W przypadku awarii, wprowadzone przez 
użytkownika dane zostają zabezpieczo-
ne. System można zainstalować, a następ-
nie, w dowolnym momencie, rozbudować 
o nowe elementy. Jednostka centralna 
współpracuje z różnymi typami czujników, 
co zapewnia komfort procesów sterowania 
w obrębie domu, ogrodu, miejsca pracy, 
wypoczynku, itp. Automatyzacja tych dzia-
łań daje możliwość efektywnego zarzą-
dzaniu domem, zapewnia bezpieczeństwo 
i komfort użytkownikom, oszczędza ich czas 
i energię.

 Sterowanie oświetleniem

Ta funkcjonalność dotyczy zarówno oświetle-
nia tradycyjnego, jak i oświetlenia LED i wy-
kracza poza typową włącz/wyłącz oraz regu-
lację natężenia. Użytkownik ma możliwość 
tworzenia indywidualnych scen świetlnych 
oraz programowania ich funkcji czasowych 
i logicznych. Dzięki nim oświetlenie będzie 
włączało się automatycznie, zgodnie z za-
programowanymi ustawieniami. Sterowanie 
oświetleniem może mieć charakter pojedyn-
czego zdarzenia, jak i powtarzać się cyklicz-
nie, zgodnie z zadaną datą, godziną i dniem 
tygodnia. Lampy zapalać się będą wtedy, 
kiedy będzie to potrzebne, także podczas 
nieobecności użytkownika w domu.

 Sterowanie roletami
System Exta Free to nie tylko pełna kontrola 
nad roletami okiennymi w całym budynku, 
ale także bramami garażowymi i wjazdowy-

mi. Aplikacja umożliwia zarządzanie roleta-
mi z podziałem na poziomy i pomieszcze-
nia budynku. Skróty widoczne na pulpicie 
smartfona pozwalają na natychmiastowe 
otwieranie bram wjazdowych i garażowych 
oraz opuszczanie/podnoszenie wszystkich 
rolet jednym kliknięciem. Podobnie, jak 
w przypadku oświetlenia, zaprogramowanie 
funkcji czasowych umożliwia użytkownikom 
systemu sterowanie roletami zgodnie z za-
danym harmonogramem. Roletami można 
zarządzać również przy pomocy nadajników 
oraz tradycyjnych łączników żaluzjowych.

 Ogrzewanie i klimatyzacja
Jednostka centralna współpracuje z bez-
przewodowymi czujnikami temperatury 
RCL-01 RCT-01). Daje to możliwość wizuali-
zacji temperatury, z podziałem na pomiesz-
czenia, co pozwala użytkownikowi na szybką 
ocenę panujących w budynku warunków 
oraz korygowanie temperatury w pomiesz-
czeniach, zgodnie z oczekiwaniami. Analiza 
stanu czujników pozwala na precyzyjne ste-
rowanie roletami okiennymi, ogrzewaniem 
i klimatyzacją. To niezastąpiona pomoc, 
w procesie utrzymania komfortu cieplnego 
w domu. 

Dziś już nikogo nie dziwi, że za pomocą jednego przycisku moż-
na uruchomić w domu różne urządzenia począwszy od ekspresu 
do kawy, oświetlenia, ogrzewania, aż po rolety i systemy alar-
mowe. 

Zalety mobilnego sterowania 
domem
– bezpieczeństwo i komfort użytkowni-

ków,
– optymalizacja zużycia energii,
– możliwość konfigurowania urządzeń,
– programowanie funkcji czasowych,
– brak konieczności prowadzenia 

w domu dodatkowego okablowania,
–  krótszy czas montażu i niższe koszty 

instalacji.
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Okna dachowe i rolety 
sterowane elektrycznie

SŁAWOMIR ŁYSKAWKA – Velux Polska

Na rynku dostępne są różne technologie 
dwukierunkowej, bezprzewodowej komu-
nikacji radiowej, zapewniające systemową 
współpracę urządzeń różnych producentów. 
W ramach np. systemu io-homecontrol®  
działają okna dachowe Velux. Sterowane 
elektrycznie automatycznie zamykają się, 
gdy zaczyna padać deszcz, otwierają prawie 
bezgłośnie, można je dowolnie programo-
wać, są proste w obsłudze i energooszczędne. 

 Okna dla wygodnych
Okna sterowane elektrycznie są produktem, 
sprawdzającym się we wszystkich pomiesz-
czeniach, w których oczekujemy podwyż-
szonego komfortu. To idealne rozwiązanie, 
gdy muszą być instalowane wysoko lub 
w miejscach trudno dostępnych. Doskonale 
sprawdzą się także w łazience lub sypialni. 
Dotykowy panel sterowania io-homecontrol® 
może obsługiwać 200 urządzeń, ma dzie-

Inteligentne rozwiązania stosowane w budownictwie miesz-
kaniowym umożliwiają wzajemną komunikację różnych urzą-
dzeń. Tak działają m.in. okna dachowe. 

więć fabrycznie zainstalowanych programów 
użytkowych, umożliwia również tworzenie 
przez użytkowników własnych programów. 
Można np. zaprogramować wietrzenie wnę-
trza o określonej godzinie lub automatyczne 
zamykanie rolet po zmroku, a odsłanianie 
o świcie. Nie trzeba się martwić także skut-
kami nagłego deszczu, bo okna zamkną się 
automatycznie, gdy tylko spadnie pierwsza 
kropla. Dodatkowo, przy użyciu pilota można 
zapewnić dopływ świeżego powietrza, otwie-
rając całe okno lub tylko klapę wentylacyjną.

 Oszczędność energii
Niewielu użytkowników okien i rolet zdaje 
sobie sprawę, że ich elektryczne sterowanie, 
poza wygodą, sprzyja również oszczędności 
energii w domu. Bezprzewodowy system 
umożliwia zsynchronizowanie otwierania 
okien z jednoczesnym wyłączeniem grzej-
ników. Pozwala również na stworzenie 
indywidualnych programów uruchamia-
nych automatycznie w określonym dniu 
i czasie, np. automatyczne opuszczanie rolet 
zewnętrznych po wyjściu z domu, gaszenie 
światła i zmniejszenie ogrzewania domu. 
Latem zaprogramowane rolety zewnę-
trzne opuszczają się, zapobiegając nadmier-
nemu nagrzewaniu wnętrza i tym samym 
ograniczają zużycie energii potrzebnej na 
jego chłodzenie i klimatyzację. Natomiast 
w zimowy dzień rolety podnoszą się, zapew-
niając dopływ naturalnego światła i energii 
słonecznej, która nagrzewa pomieszczenia, 
zaś opuszczone nocą ochronią przed stra-
tami ciepła. Dzięki komunikacji radiowej, 
zaletami systemu są całkowity brak oka-
blowania pomiędzy elementami systemu, 
a także brak jednostki centralnej. 

 Maksymalna ochrona
Warto podkreślić, że decydując się na inteli-
gentne rozwiązanie nie musimy martwić się 
o ich elektroniczne bezpieczeństwo. Przed 
rozpoczęciem działania produkty identyfi-
kują się w systemie przez wysłanie indywi-
dualnego kodu, co uniemożliwia sterowa-
nie przez osoby nieupoważnione. Dzięki 
dwukierunkowej komunikacji na wyświetla-
czu pilota pojawia się informacja zwrotna 
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o wykonaniu polecenia, bądź o zakłóceniu 
pracy urządzenia, pozwalając na szybkie 
zlokalizowanie i wyeliminowanie problemu. 
Naciskając jeden przycisk, użytkownik 
w każdej chwili może sprawdzić, co dzieje 
się z wybranym urządzeniem, na przykład 
czy okna i rolety w domu są zamknięte. 

 Montaż „myślących” okien 
Okna sterowane elektrycznie montuje się 
podobnie jak inne okna do poddaszy. Nie 
jest wymagana fachowa pomoc elektryka. 
Wystarczy doprowadzić w okolice okna prze-
wód zasilający o napięciu 230 V i podłączyć 
do niego okno. Wtedy system automatycz-
nie zaprogramuje się, wprowadzając w ciągu 
kilku minut do pamięci pilota wszystkie 
zainstalowane okna i inne podłączone 
do niego akcesoria elektryczne, jak rolety 
wewnętrzne, zewnętrze, żaluzje lub markizy. 
Z zalet okien sterowanych elektrycznie mogą 
również korzystać użytkownicy standardo-
wych okien, na których można zainstalo-
wać elektryczne zestawy adaptacyjne. Nie 
wszystkie modele mają możliwość doinstalo-
wania elektryki, dlatego warto sprawdzić to 
u producenta przed zakupem. 
Na etapie budowy często trudno przewidzieć 
zastosowania, które mogłyby być użyteczne 
w przyszłości. W wielu przypadkach decy-
dują o tym np. względy oszczędnościowe. 
Jeśli planujemy w przyszłości wyposażyć 
np. okno dachowe w system elektrycznego 
sterowania, już na etapie budowy warto 
doprowadzić zasilanie w okolice okna. Ewen-
tualna późniejsza instalacja elektrycznego 
sterowania będzie mniej uciążliwa. Inwe-
storzy, którzy planują renowację poddasza 
lub chcą wyposażyć swój dom w dodatkowe 
elementy, a nie mają możliwości doprowa-
dzenia przewodów zasilających okna, mogą 
skorzystać z rolet lub markiz solarnych zasi-
lanych energią słoneczną. 

Regulatory ogrzewania

STEFAN ŻUCHOWSKI – doradca techniczny firmy Vaillant

Obecnie w budynkach mieszkalnych coraz 
częściej stosuje się rozbudowane instalacje 
składające się z kotłów grzewczych, grzejni-
ków, ogrzewania podłogowego, paneli solar-
nych, rekuperacji czy pompy ciepła. Dlatego 
też zrodziła się potrzeba inteligentnego roz-

Wybór urządzeń sterujących jest równie ważny, jak wybór sa-
mych urządzeń grzewczych. Właściwa technika regulacyjna 
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie domowej instalacji 
grzewczej oraz pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości. 
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wiązania, które w odpowiedni sposób zarzą-
dzałoby pracą wszystkich urządzeń instalacji 
grzewczej i wentylacyjnej w budynku. 
Takie zadanie spełniają regulatory pokojowe 
i pogodowe. Ich zadaniem jest ułatwienie 
obsługi urządzeń grzewczych, a najważ-
niejszą korzyścią z ich zastosowania jest 
dostarczanie do instalacji grzewczej zawsze 
takiej ilości ciepła, która jest potrzebna, aby 
w domu utrzymać oczekiwaną temperaturę. 
Nie bez znaczenia jest tu aspekt ekono-
miczny, ponieważ złożone systemy generują 
wiele możliwości błędnych nastaw, co z kolei 
może powodować wzrost kosztów eksploata-

cji. Dzięki zamontowaniu regulatora, użyt-
kownik jest w stanie samodzielnie określić 
potrzeby komfortu cieplnego oraz czuwać 
nad kosztami eksploatacji.

 Na co zwrócić uwagę
Dzisiejsze zaawansowane technologicznie 
urządzenia grzewcze wymagają nowocze-
snych regulatorów, które poradzą sobie 
z przetwarzaniem dużej ilości danych, pre-
cyzyjnie dostosowując moc urządzenia 
grzewczego do bieżącego zapotrzebowania 
energetycznego budynku. W przypadku roz-
budowanych systemów, regulator integruje 
wszystkie urządzenia instalacji, dobiera jej 
parametry pracy, dostosowuje je do indywi-
dualnych potrzeb użytkownika i zawiaduje 
ekonomią układu grzewczego. Rynek ofe-
ruje wiele rodzajów urządzeń przystosowa-
nych do zarządzania systemami grzewczymi. 
Dobierając właściwe, należy sobie zadać 
następujące pytania: czy wybrany regulator 
jest przystosowany do zarządzania całym 
budynkiem, czy posiada funkcjonalności, 
które przyniosą oszczędności w dłuższym 
okresie, czy charakteryzuje się łatwością pro-
gramowania, intuicyjnym menu oraz czytel-
nością wyświetlanych komunikatów. 

 Regulatory pokojowe
Urządzenia te umożliwiają ustawienie, co 
najmniej dwóch różnych wartości tempera-
tury (dziennej i nocnej) oraz godzin, w któ-

rych mają one obowiązywać. Przykładowo, 
gdy nie ma nas w domu można zaprogramo-
wać niższą temperaturę, co pozwoli zmniej-
szyć koszty ogrzewania. Zwróćmy przy tym 
uwagę, aby nie przesadzać ze zbytnim 
obniżaniem temperatury nocą lub podczas 
nieobecności w domu. Kilkugodzinna reduk-
cja temperatury instalacji grzewczej może 
spowodować znaczne wychłodzenie ścian, 
co w efekcie doprowadzi do odczucia nie-
przyjemnego zimna w domu. Zaleca się, 
żeby regulator pokojowy nastawić na najniż-
szą wartość temperatury, jaka zapewni nam 
komfort cieplny w domu. Dla jednych może 
to być 19°C, dla innych 21°C. Pamiętajmy 
jednak o tym, że podniesienie temperatury 
w pomieszczeniach o 1°C oznacza wzrost 
rocznych kosztów ogrzewania domu o około 
6–7%.
To, o ile stopni obniżymy temperaturę zależy 
w dużej mierze od konstrukcji budynku:
– dom o konstrukcji szkieletowej nagrzewa 
się bardzo szybko. Dlatego nocą lub podczas 
naszej nieobecności można obniżać tempe-
raturę nawet o kilka stopni Celsjusza.
– dom zbudowany z cegły, pustaków lub 
bloczków nie wymaga zbyt dużego obni-
żenia temperatury w nocy. Często w takich 
budynkach wyłączenie ogrzewania nawet na 
kilka godzin nie spowoduje zauważalnego 
spadku temperatury powietrza w pomiesz-
czeniach. Ma to związek z tym, że ściany 
oddają zakumulowane wcześniej ciepło. 

Wszystkie ustawienia sterownika są widoczne 
w postaci tekstu na ekranie ciekłokrystalicz-
nym

Sterownik można umieścić w kotle lub w pokoju, korzystając z połączenia zalet regulacji pogodowej i pokojowej
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Dlatego zaleca się, aby obniżać temperaturę 
na noc jedynie o 1–2°C, wyłącznie w celu 
poprawy komfortu snu. Rano, zanim wsta-
niemy z łóżka, sterownik ogrzewania powi-
nien uruchomić kocioł, żeby podnieść tem-
peraturę do odpowiedniej wartości.

 Regulatory pogodowe
Urządzenia te sterują pracą kotła i innych źró-
deł ciepła, obiegów grzewczych centralnego 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, 

łącznie z obiegiem cyrkulacji. W porówna-
niu z regulatorami niepogodowymi, są one 
dodatkowo wyposażone w czujnik tempe-
ratury zewnętrznej. Na podstawie odczytu 
temperatury i ustawień, tzw. krzywej grzew-
czej, zadanych przez instalatora bądź użyt-
kownika, urządzenie określa temperaturę 
wody, która ma płynąć w obiegu grzewczym 
w celu zapewnienia określonego poziomu 
ciepła w pomieszczeniu, bez względu na 
zmiany temperatury na zewnętrz.

Warto wiedzieć 
– nie należy utrzymywać w pomiesz-

czeniach zbyt wysokiej temperatury. 
Jej wysokość regulujemy za pomocą 
sterownika, a nie poprzez otwieranie 
okna,

– nie warto programować zbyt dużego 
obniżenia nocnego – szczególnie w do-
mu o ciężkiej konstrukcji. W nowym 
domu nie powinno się w ogóle stoso-
wać obniżenia temperatury,

– głowice termostatyczne przy grzejni-
kach ustawiać tak, by nie blokowały 
możliwości ogrzania pomieszczenia do 
wartości ustawionej na sterowniku,

– w pomieszczeniu, w którym jest regu-
lator nie stosować głowic lub ustawić 
je na maksymalną wartość.

FUNKCJE NOWOCZESNEGO 
REGULATORA 

– zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
grzewczymi,

– intuicyjna obsługa,
– inteligentne zarządzanie energią,
– stała kontrola sprawności instalacji,
– możliwość wprowadzania jednostko-

wych cen energii dla różnych urządzeń 
grzewczych w systemie,

– redukcja poziomu głośności pompy 
ciepła,

– zintegrowany czujnik wilgotności, 
np. dla funkcji aktywnego chłodzenia,

– zintegrowana regulacja temperatury 
pomieszczeń (grzanie i chłodzenie),

– ręczna lub automatyczna funkcja 
chłodzenia.

pracy kotła, a głowice termostatyczne zre-
dukują, a potem zamkną przepływ wody 
przez grzejnik po przekroczeniu ustawionych 
18°C. Oczywiście, jeśli w jednym czy dwóch 
pomieszczeniach (z reguły sypialniach) 
chcemy utrzymywać niższą temperaturę, to 
na głowicy termostatycznej ustawiamy niż-
szą wartość niż na centralnym regulatorze. 
Nie może to jednak dotyczyć wszystkich 
grzejników w domu.

 Zawory termostatyczne 
 w grzejnikach
Zadaniem zaworów umieszczonych przy 
grzejnikach jest pomiar temperatury w po-
mieszczeniu i regulacja przepływu wody 
przez grzejnik. Gdy temperatura w pokoju 
przekracza wartość ustawioną za pomocą 
zaworu termostatycznego, wówczas prze-
pływ wody maleje. I odwrotnie, kiedy tem-
peratura w pokoju jest niższa od ustawionej 
wartości, zawór termostatyczny otwiera się 
i gorąca woda przepływa przez grzejnik. 
Dla prawidłowej pracy instalacji grzewczej 
ważne jest, aby temperatura ustawiana na 
głowicy nie była niższa od wartości usta-
wionej za pomocą centralnego regulatora 
pokojowego. W przeciwnym razie, przy 
ustawieniu regulatora pokojowego, na przy-
kład na 20°C i zaworu termostatycznego 
na 18°C, praca instalacji grzewczej zostanie 
zakłócona. Sterownik będzie cały czas żądał 
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Czym jest rekuperacja
W języku fachowym, który wszedł do po-
tocznego użycia, synonimem procesów tech-
nologicznych polegających na odzyskiwaniu 
ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza 
w budynku i przekazywaniu go z powrotem 
do powietrza nawiewanego, stało się okre-
ślenie rekuperacja, wzięte wprost z łaciń-
skiego recuperatio i oznaczające właśnie „od-
zyskiwanie”. Proces ten składa się z dwóch 
etapów i zachodzi w urządzeniu nazwanym 
rekuperatorem. W pierwszym etapie, ciepło 
rozgrzanego powietrza zostaje przeniesione 
na powierzchnię wymiennika ciepła rekupe-
ratora, po czym ciepło z ogrzanej wcześniej 
powierzchni zostaje przekazane do powie-
trza świeżego, nawiewanego do pomiesz-
czeń. Wszystko odbywa się poprzez sieć 
kanałów wentylacyjnych, które wywiewają 
zużyte powietrze z takich pomieszczeń, jak 
kuchnia, łazienka, itp. i nawiewają świeże 
powietrze do pomieszczeń mieszkalnych. 
Odbywa się to najczęściej poprzez elementy 
nawiewne lub wywiewne sieci wentylacyjnej 
zwane anemostatami. Powietrze usuwane 
z pomieszczeń nie miesza się ze świeżym 
dzięki zastosowaniu nowoczesnego wymien-
nika przeciwprądowego. Świeże i podgrzane 
powietrze jest, poprzez filtry klasy EU4 (dla 
alergików przeznaczone są filtry klasy EU7), 
skutecznie filtrowane 
do pomieszczeń.
System pracuje w spo-
sób ciągły, utrzymując 
w pomieszczeniach wła-
ściwy poziom wilgoci 
i temperatury, co zapobiega
powstawaniu grzybów i pleśni. 
Niektóre centrale wentylacyjne 
są wyposażone w system anty-
zamrożeniowy, który zapobiega zjawisku 
szronienia. Optymalne parametry powie-
trza w okresach przejściowych (wiosna, lato, 
jesień) zapewnia – stosowany w nowocze-
snych centralach wentylacyjnych – podze-

Sterowanie rekuperacją 
z odzyskiem ciepła
JACEK KOWALSKI, specjalista ds. sprzedaży Dospel

spół zwany By-Passem, kierujący powietrze 
wywiewane poza wymiennik ciepła. Po-
zwala to schłodzić powietrze w pomieszcze-
niach podczas nocy. Systemy rekuperacyjne 
z odzyskiem ciepła zwykle są montowane na 
strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym. 
Dzięki temu w mniejszym stopniu domowni-
cy słyszą ich pracę.

Sterowanie rekuperatorem
Rekuperatory są urządzeniami o dużych 
możliwościach, aby jednak móc w pełni 
z nich korzystać, konieczne jest ścisłe dopa-
sowanie ustawień do potrzeb użytkownika. 
W tym celu wyposażone są one w sterowniki 
różniące się od siebie sposobem podłącze-
nia, sterowania i dostępną ilością nastawień. 

Pracą rekuperatora można sterować:
– ręcznie w czasie rzeczywistym,
– automatycznie, poprzez zaprogramowa-

nie pracy urządzenia w zakresie czaso-
wym,

– automatycznie, poprzez szczegółowe usta-
wienie pracy urządzenia, w zależności od 
ilości opcji sterownika.

Sterowanie centralą wentylacyjną może się 
odbywać zdalnie, przy pomocy pilota, za 
pomocą sterowników.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna dla zdrowia 
mieszkańców oraz kondycji samego budynku jest prawidło-
wa cyrkulacja powietrza. Jej wysoką efektywność zapewnia-
ją systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, wyposażone 
w sterowniki.

Zdalnie pilotem
Podłączenie sterownika – pilota nie jest 
skomplikowane i sprowadza się do podpię-
cia odbiornika do gniazda sieciowego 230 V 
oraz sterowanego urządzenia (wentylatora, 
centrali wentylacyjnej) do gniazda odbiorni-
ka. Aktywacja urządzenia następuje z chwi-
lą podpięcia go do sieci zasilającej. Moduł 
odbiornika jest wyposażony w element wy-
konawczy, kontrolujący pracę wentylatora. 
Zmiana biegu, za pomocą pilota, powoduje 
modyfikację przebiegu napięcia zasilającego 
wysterowywanego urządzenia. W przypadku 
korzystania przez użytkownika z dwóch lub 
więcej systemów zdalnego sterowania, aby 
uniknąć wzajemnego wpływu radiowych 
sygnałów sterujących, należy użyć opcji ko-
dowania. Nadajnik oraz odbiornik posiadają 
poczwórny przełącznik dwupozycyjny, który 
dla obu tych urządzeń powinien być usta-
wiony w identyczny sposób.

ne są filtry klasy EU7), 

-
c
ła-

obiega
w i pleśni. 
ntylacyjne 
em anty-

y zapobiega zjawisku 
ne parametry powie-
ściowych (wiosna, lato, 
tosowany w nowocze-

pomocą sterowników.

Zalety pilota AD320

– zdalne sterowanie z wyświetlaczem LCD, 
– komunikacja drogą radiową o zasięgu 

do 50 m, 
– 6-cio biegowy tryb pracy, 
– sterowanie urządzeniami o mocy 

do 150 W, 
– wysoka ergonomia i komfort obsługi. 
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Sterowniki naścienne
W przypadku sterowników montowanych 
na ścianie, wraz z centralą dostarczane są 
np. sterowniki AC 2800 z przewodem połą-
czeniowym zakończone wtykami typu RJ11. 
Podłączenie sterownika polega na umiej-
scowieniu wtyków przewodu odpowiednio 
do gniazda sterownika i centrali. Sterownik 
docelowo należy umieścić na ścianie, przy 
czym należy przewidzieć sposób prowadze-
nia przewodu od centrali do sterownika. 
Żeby centrala pracowała prawidłowo, prze-
wód nie powinien być krótszy niż 5 m i obok 
niego nie powinny znajdować się urządzenia 
elektryczne dużej mocy, np. spawarki.

Sterowanie By-Passem letnim, rozmrażanie 
wymiennika odbywa się w oparciu o kon-
trolę temperatur, nadzorowanych przez pro-
gram urządzenia. Co ważne, odłączenie 
napięcia zasilania nie powoduje skasowania

 ustawień, dokonanych przez użyt-
kownika. Przydatną funkcją jest

automatyczne przypomnienie, co 3 
miesiące, o konieczności wymiany filtrów, 

y
trolę tempera
gram urządz
napipppppppppppppppppppppppppppppp ęcia zasil

ust
k

auto
miesiące, 

Sterownik wyposażony jest także w funkcję 
automatycznego startu, następującego po 
przerwie w dostawie energii elektrycznej. 
Dodatkowym atutem jest jego ognioodpor-
na obudowa z ABS-u.

Panel dotykowy
W tym przypadku sterownik jest przeznaczo-
ny do kontroli pracy systemów wentylacji 
nawiewno-wywiewnej domów jednorodzin-
nych i małych firm. Współpracuje on ściśle 
z centralami wentylacyjnymi. Sterownik 
niemal wszystkie funkcje realizuje automa-
tycznie, dzięki czemu konieczność ingeren-
cji w ustawienia została zminimalizowana. 

bez względu na stopień ich zabrudzenia. 
Użytkownik może wówczas sam ocenić stan 
filtrów i dokonać ewentualnej wymiany. 

Pomocny Internet
Coraz częściej na rynku możemy spotkać się 
z urządzeniami sterowanymi przez Internet. 
Sterownikowi podłączonemu do centrali 
przypisany zostaje określony nr IP. Połącze-
nie następuje poprzez przeglądarkę inter-
netową lub specjalnie napisaną w tym celu 
aplikację uruchamianą na Smartfonie. W ten 
sposób możemy na odległość połączyć się ze 
sterownikiem, sprawdzić parametry pracy 
centrali, zmienić ustawienia lub zaprogra-
mować urządzenie. 

1. Wylot powietrza zużytego
2. Wlot powietrza świeżego 
3. Centrala wentylacyjna 

4. Wywiew powietrza zużytego – Anemostat
5. Nawiew powietrza świeżego – Anemostat 
6. Sterownik

SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ:

Zalety panelu dotykowego

– tryb tygodniowy 
(5 ustawień dla każdego dnia), 

– podświetlany ekran dotykowy, 
– sterowanie pracą zewnętrznej 

nagrzewnicy elektrycznej, 
– system automatycznego rozmrażania 

wymiennika ciepła, 
– automatyczny BY-PASS letni, 
– kontrola stanu filtrów centrali 

wentylacyjnej, 
– współpraca z gruntowym 

wymiennikiem ciepła, 
– cyfrowy pomiar temperatury, 
– wysoka ergonomia i komfort obsługi.

5

6

5

5

1

32

4

1

Zalety sterownika AC 2800

– tryb tygodniowy, 
– podświetlany ekran, 
– sterowanie napięciem (0–10 V),
– timer wł./wył.,
– elektroniczny termometr.

Zalety rekuperacji

– wentylacja całego domu,
– świeże, przefiltrowane powietrze,
– oszczędność energii,
– ok. 10-krotne obniżenie strat 

 ciepła wentylacyjnego.
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Ogród cieszy oko, gdy jest dobrze utrzymany. 
Dziś nie musimy już stać w ogrodzie i godzi-
nami podlewać rośliny. Zaprogramowanie 
podlewania umożliwia w wybranej porze 
i częstotliwości uruchomienie zraszaczy napo-
wierzchniowych i wynurzanych oraz linii kro-
plujących. To one nawodnią trawnik, żywo-
płot, drzewa, krzewy ozdobne i owocowe. 
Za wybraną metodę podlewania odpowiada 
właściwy sterownik, instalowany na kranie 
lub przy elektrozaworach sekcyjnych. 

Sterowniki z elektrozaworem 
Ich działanie opiera się na połączeniu ste-
rownika zasilanego bateriami 1,5 lub 9 V, 
wyposażonego w zegar z małym elektroza-
worem. W zależności od typu sterownika 
możemy ustawić częstotliwość podlewania 
na przykład od 1 do 8 razy dziennie, co 
drugi, trzeci albo siódmy dzień oraz czas 
trwania podlewania, zwykle od 1 do 120 
minut. Sterowniki elektroniczne mogą auto-
matycznie powtarzać nawadnianie. Sterow-
niki są wyposażone bądź w elektrozawory 
membranowe bądź kulowe. Te pierwsze 
zużywają mniej prądu, lecz mają nieco więk-
sze opory przepływu i wymagają wyższych 
ciśnień wody. Elektrozawory kulowe są wol-
niejsze w działaniu, lecz sprawdzą się przy 
niższym ciśnieniu, np. w przypadku instalacji 
nawadniających zasilanych na zasadzie gra-

Sterowanie nawadnianiem ogrodu 
JAN ROKITA – dyrektor handlowy Floraland sp. z o.o. sp.k. we współpracy 
z Jarosławem Błaszkowskim z JB Consulting

Innowacyjne rozwiązania, które stosujemy w naszym domu, 
wkraczają również do ogrodu. Dzięki nim możemy sterować 
nie tylko oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, czy sys-
temami dostępu, ale też nawadnianiem ogrodu.

dostępnej wody dla kolejnych zraszaczy. 
W przypadku sterowników  jednosekcyjnych 
cała dostępna woda kierowana jest tylko do 
jednego zraszacza lub jednej ich sekcji. Ste-
rowniki wielosekcyjne umożliwiają ponadto 
rozłożenie nawadniania w czasie, na przykład 
zgodnie z podanym poniżej przykładem: 
– sekcja 1: zraszacze wynurzalne od strony 

południowej, czas startu codziennie 
o godzinie 5:00, czas pracy 20 minut,

– sekcja 2: zraszacze wynurzalne od strony 
północnej, czas startu codziennie o godzi-
nie 5:21, czas pracy 10 minut,

– sekcja 3: zraszacze wynurzalne od strony 
zachodniej, czas startu codziennie o godzi-
nie 5:31, czas pracy 15 minut,

– sekcja 4: rura kroplująca, czas startu co 
drugi dzień, godzina 9:00, czas pracy 60 
minut.

Na rynku spotykamy wiele rodzajów ste-
rowników i elektrozaworów. W typowym 
ogrodzie przydomowym najczęściej znajdują 
zastosowanie elektrozawory membranowe 
zasilane prądem zmiennym 24 V, o średnicy 
gwintów F 1 cala. Ten rodzaj zaworów gwa-
rantuje wysoki przepływ, do około 5000 l/h, 
a więc pięciokrotnie wyższy od sterowników 
instalowanych na kranach. Zasilanie napię-
ciem 24 V zwiększa bezpieczeństwo systemu, 
a ewentualne przerwanie kabla zasilającego 
powoduje samoczynne zamknięcie zaworu.
Sterowniki wielosekcyjne występują jako 
modele zewnętrzne, instalowane na zew-
nątrz budynku, np. na elewacji domu lub 
wewnętrzne, instalowane w pomieszczeniu, 
np. piwnicy, garażu, itp. Są podwójnie zasi-
lane: część elektroniczna sterownika baterią 
1,5 lub 9 V, a elektrozawory napięciem 24 V 

Sterownik elektroniczny umożliwia dokładne zaprogramowanie pory 
startu oraz czasu nawadniania

Sterownik zewnętrzny GB6991C obsługuje do 11 sekcji

witacji – podlewanie wodą z beczki. Panel 
sterujący pracą sterownika może być zbudo-
wany z  dwóch pokręteł, co umożliwia intu-
icyjną obsługę, lub być wyposażony w przy-
ciski z wyświetlaczem LCD. W tym drugim 
przypadku mamy możliwość wyboru więk-
szej ilości ustawień. 
Sterowniki instalowane na kranie służą 
przede wszystkim do sterownia przepływem 
w jednej sekcji, np. przy podlewaniu skrzy-
nek balkonowych, zasilaniu pojedynczej rury 
kroplującej, jednej sekcji mikrozraszaczy, 
czy pojedynczego zraszacza ogrodowego. 
Ze względu na rozmiary membrany sterow-
niki te mają ograniczony przepływ, zwykle 
poniżej 900 l/h, co uniemożliwia ich stoso-
wanie w systemach o większym poborze 
wody, np. w przypadku zasilania zraszaczy 
wynurzalnych.

Sterowniki wielosekcyjne
W kompleksowym systemie nawadniającym 
możemy sterować działaniem kilku odręb-
nych sekcji, np. zraszaczy wynurzalnych, rur 
kroplujących, mikrokroplików do podlewa-
nia skrzynek balkonowych, czy mikrozrasza-
czy do podlewania rabat. Sterowniki wielo-
sekcyjne nie tylko umożliwiają dostosowanie 
czasu nawadniania do określonych wymagań 
wodnych roślin, ale poprzez podział insta-
lacji na kolejne sekcje dokonują przydziału 
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Detektor deszczu zapobiega nawadnianiu 
podczas opadów

Elektrozawory przygotowane do montażu 
w skrzynce Standard

Bardzo istotne jest zastosowanie filtra 
chroniącego elektrozawory i inne elementy 
systemu przed zanieczyszczeniami

pochodzącym z dołączonego do sterownika 
transformatora. 
Na rynku dostępne są wersje sterowników 
przeznaczone do współpracy z 4, 6, 8 lub 

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie inteligentnym

 O czym warto pamiętać
  system nawadniający zarządzany 

sterownikiem można zainstalować 
zarówno przed posadzeniem roślin, 
jak i w urządzonym już ogrodzie, 

  przekrój rury doprowadzającej wodę 
poza budynek powinien wynosić co 
najmniej ¾ cala, 

  przed wykonaniem nawierzchni beto-
nowych należy pamiętać o ułożeniu 
rur osłonowych (przepustów pod 
ścieżkami), w których poprowadzone 
zostaną rury rozprowadzające wodę,

  wybierając rodzaj sterownika należy 
uwzględnić jego możliwości. Zaawan-
sowany sterownik zapewnia dodat-
kowe funkcje: zarządzanie detektorem 
deszczu dla każdej sekcji, opóźnione 
włączanie nawadniania po wykryciu 
deszczu, przyspieszenie lub opóźnie-
nie włączania pompy, funkcję budżetu 
wodnego pozwalającą dostosować 
czas nawadniania dla wszystkich sekcji 
np. podczas upałów,

  niezbędne jest zainstalowanie filtra 
wody przed zaworami. Brak filtra może 

spowodować przedostanie się zanie-
czyszczeń do komory zaworu i jego 
zablokowanie w pozycji otwartej,

  sterowniki elektroniczne wymagają 
wymiany baterii co najmniej raz 
w roku, najlepiej przed każdym sezo-
nem,

  wejścia i wyjścia elektrozaworów mu-
szą być podłączone zgodnie ze strzałką 
wskazującą kierunek przepływu wody,

  elektrozawory są wrażliwe na mróz: 
pozostawienie wody w elektrozaworze 
na czas zimy może spowodować pęk-
nięcie korpusu. Dlatego późną jesienią 
należy przedmuchać zawory sprężo-
nym powietrzem. Przed zimą należy 
wymontować sterownik zainstalowany 
na zewnątrz domu,

  stosując system nawadniający nie 
należy podlewać roślin zbyt często, ani 
zbyt obficie,

  najlepszą porą podlewania jest noc lub 
wczesny ranek: straty wody są wów-
czas mniejsze, a zdrowotność roślin 
lepsza.

11 elektrozaworami. Sterowniki wyposażone 
są również w tzw. wyjście nadrzędne, które 
umożliwia podłączenie opcjonalnego prze-
kaźnika sterującego pompą. Dzięki temu roz-
wiązaniu odpowiednia pompa może zostać 
uruchomiona równocześnie ze startem każ-
dej sekcji.
Od miejsca instalacji sterownika do elek-
trozaworów prowadzimy pod ziemią kable 
sygnałowe w ilości równej ilości sekcji +1. 
Przekrój kabla zależy od jego długości – do 
50 m stosujemy kable o przekroju co naj-
mniej 0,5 mm2. Elektrozawory zestawiamy 
w grupę za pomocą specjalnych przyłą-
czy i umieszczamy w pobliżu źródła wody, 
w ziemi, w skrzynce osłonowej z pokrywą. 
Na rynku dostępne są skrzynki mieszczące 
do 4 zaworów (typ Standard) lub do 6 zawo-
rów (typ Jumbo).

Detektor deszczu
Ważnym elementem systemu jest detektor 
deszczu. To niewielkie urządzenie instalo-
wane jest na zewnątrz budynku. Połączone 

dwoma przewodami ze sterownikiem prze-
rywa nawadnianie w przypadku opadu desz-
czu. Instalacja detektora deszczu pozwala na 
właściwe dozowanie wody i jej ekonomiczne 
zużycie.







ŁATWE W MONTAŻU
SUFITY PODWIESZANE
ROCKFON DO KAŻDEGO WNĘTRZA

Logic - Zmywalny

Sof i t - Ekonomiczny

Artic  - Akustyczny

Pacif ic - Uniwersalny
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Zastosowania: C850 – w wilgotnych środo-
wiskach; D850 – w ekstremalnie wilgotnych 
środowiskach.

Zabezpieczenie przeciwko korozji: materiał 
systemu pokryty obustronnie cynkiem (C850 
– 100 g/m2; D850 – 275 g/m2), powłoką po-
liestrową (20μ) oraz farbą podkładową (5μ).

Klasa korozji (EN 13964): C850 – C; D850 – D.

Reakcja na ogień (EN 13501-1): A1. 

CHICAGO METALLIC C850, D850
Ognioodporne, w pełni demontowalne widoczne systemy T24 typu HAK
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Dlaczego tak wielu partnerów PSB korzysta
z tego rozwiązania?

 – Wpływ na to ma wiele czynników. Przede wszyst-

kim oprogramowanie INSIGNUM jest przyjazne dla 

użytkowników i łatwe w obsłudze. Zapewnia optyma-

lizację procesów biznesowych i efektywnie usprawnia 

zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Porządkuje 

struktury organizacyjne firmy, a każdy przedsiębiorca 

na bieżąco może monitorować to, co dzieje się w po-

szczególnych punktach – ma to szczególne znaczenie 

w przypadku firm wielooddziałowych. I co bardzo 

ważne – znacznie ułatwia wymianę danych z Centra-

lą PSB pracującą również z oprogramowaniem INSI-

GNUM.

W jakich punktach system sprawdza się najlepiej?

 – W firmach jednooddziałowych i wielooddzia-

łowych. W dowolnej wielkości „Mrówkach”, innych 

sklepach typu DIY, a także hurtowniach i sieciach hur-

towni. INSIGNUM jest systemem modułowym i każdy 

z modułów może pracować samodzielnie lub jako 

Oprogramowanie INSIGNUM autorstwa Infover od lat usprawnia 
zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Obecnie z systemu korzysta 
już 250 punktów sprzedaży w tym 125 sklepów PSB-Mrówka i Mini- 
Mrówka, a także ponad 120 hurtowni jedno- i wielooddziałowych. 
O zaletach i możliwościach programu opowiada Marian Szymański, 
dyrektor Działu INSIGNUM, firmy Infover.

Już 162 partnerów PSB 
wybrało system INSIGNUM

rozwiązanie w pełni zintegrowane. Oprogramowanie 

jest więc rozwiązaniem elastycznym, bez problemu do-

pasowuje się do potrzeb i wymagań klientów. 

A co z coraz bardziej popularną Elektroniczną 
Wymianą Dokumentów?

 – Infover jako jeden z kilku operatorów EDI w Pol-

sce oferuje Elektroniczną Wymianę Dokumentów 

pomiędzy dostawcą (Centrala PSB, inni dostawcy) 

a odbiorcą (składy budowlane) umożliwiając sprawne 

przyjęcie dostawy towarów na podstawie dokumentu 

elektronicznego i automatyczne księgowanie faktur 

zakupu. Takie rozwiązanie to ogromne oszczędności 

czasu i zasobów ludzkich w firmie, które eliminuje 

ewentualne pomyłki przy ręcznym wprowadzaniu da-

nych. Zmniejsza również koszty archiwizacji dokumen-

tów dzięki zastąpieniu archiwum papierowego przez 

archiwum elektroniczne. Obecnie pracujemy także 

nad modułem skanowania, obiegu elektronicznego 

i przechowywania dokumentów papierowych wpły-

wających do firmy. 

Jakie są kierunki rozwoju?

 – System INSIGNUM rozwijany jest cały czas 

zgodnie z oczekiwaniami klientów określanymi 

podczas kolejnych wdrożeń jak również zgodnie ze 

zmieniającymi się przepisami. Klient po wdrożeniu 

naszego  oprogramowania otrzymuje regularnie 

nowe wersje poszczególnych modułów zawierające 

ostatnio wprowadzone zmiany. Dodatkowo, znając 

i rozumiejąc potrzeby branży budowlanej, rozwija-

my platformę sklepu internetowego w pełni zinte-

growaną z modułem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa, 

jak również z Centralną Bazą Towarową zawierającą 

zdjęcia i opisy szczegółowe poszczególnych towa-

rów. 

W jaki sposób system usprawnia pracę 
przedstawicieli handlowych?

– Dla firm posiadających przedstawicieli handlowych 

przygotowaliśmy aplikację „Handel Mobilny”, wspo-

magającą pracę „Presellerów” i „Vansellerów”. Aplikacja 

mobilna pozwala na przyjęcie zamówienia, wystawia-

nie i wydrukowanie faktury sprzedaży lub dokumentu 

dostawy oraz przyjęcie zapłaty za bieżące i zaległe 

faktury bezpośrednio u kontrahenta. Rozwiązanie 

działa na dwóch popularnych platformach Android 

i Windows.

Dziękujemy za rozmowę

www.insignum.pl

www.infover.pl

OPROGRAMOWANIE
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Bosch wprowadza na rynek akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki i wiertarko-wkrętarki 
udarowe klasy 14,4 i 18 V z bezszczotko-
wymi silnikami EC. Nowością w ofercie są 
wiertarko-wkrętarki GSR 14,4 V-EC Pro-
fessional i GSR 18 V-EC Professional oraz 
wiertarko-wkrętarki udarowe GSB 14,4 
V-EC Professional i GSB 18 V-EC Professio-
nal. Urządzenia są oferowane w serii Bosch 
„dynamic“, która obejmuje kompaktowe 
narzędzia z   akumulatorami zapewniającymi 
długi czas pracy.
Dzięki zastosowaniu technologii EC nowe 
narzędzia są trwalsze, ich żywotność jest 
dwukrotnie dłuższa niż w przypadku elek-
tronarzędzi z silnikami konwencjonalnymi. 
Urządzenia są świetnie przystosowane do 
wymagających aplikacji, co umożliwia korzy-
stającym z nich elektrykom, instalatorom 
oraz stolarzom szybką i efektywną pracę.

Najważniejsze zalety 
technologii EC
W przeciwieństwie do szczotkowych silników 
CD, bezszczotkowe silniki EC są całkowicie 
bezobsługowe i osiągają wyższą spraw-
ność (ponad 80% zamiast standardowych 
60–70%). Dzięki temu mniejsze są straty 
ciepła i straty energii w trakcie komutacji 
energii elektrycznej na szczotkach. Narzędzia 
z silnikiem EC nie nagrzewają się mocno, 
a czas pracy na jednym cyklu ładowania 
akumulatora jest dłuższy nawet o 30%.
Technologia EC sprawia, że narzędzia są 
lżejsze i bardziej poręczne. Długość korpusu 
obydwu wiertarko-wkrętarek akumulato-
rowych klasy 14,4 i 18 V wynosi zaledwie 

Nowa generacja wkrętarek 
Bosch z silnikiem 
bezszczotkowym EC

Najnowsze modele wkrętarek Bosch z silnikiem EC to poręczne i lekkie narzędzia z akumu-
latorami zapewniającymi długi czas pracy. Mają dwa razy dłuższą żywotność niż urządzenia
z silnikiem konwencjonalnym, są bardzo wydajne, a wysoki moment obrotowy pozwala 
stosować je w wielu wymagających aplikacjach.

179 mm, a w przypadku akumulatorowych 
wiertarko-wkrętarek udarowych – 189 mm. 
Dzięki temu można bez żadnego problemu 
korzystać z nich w miejscach trudno dostęp-
nych lub w sytuacjach, które wymagają trzy-
mania narzędzi nad głową. 
Wykorzystany w narzędziach system EMP 
(Electronic Motor Protection) chroni silnik 
przed przeciążeniem w ekstremalnych sytu-
acjach i wydłuża jego żywotność.

Wydajne narzędzia do 
wymagających aplikacji
Nowe wkrętarki z silnikami EC są przystoso-
wane do pracy na budowie, w warsztacie, 
w branży elektrycznej czy w motoryzacji. 
Można je wykorzystywać także przy pro-
dukcji półprzemysłowej, np. przy montażu 
mebli. Ze względu na poręczne wymiary 
narzędzia są polecane do seryjnego wkręca-
nia mniejszych wkrętów, jednak ich moc jest 
wystarczająca także do wkręcania większych 
wkrętów i wiercenia otworów o większych 
średnicach. Akumulatorowe wiertarko-wkrę-
tarki udarowe GSB 14,4 V-EC Professional 
i GSB 18 V-EC Professional gwarantują dużą 
elastyczność działania. Można nimi wier-
cić nie tylko w drewnie i stali, lecz także 
w murze o średnicy do 13 mm.
Pracę nowymi urządzeniami ułatwia zasto-
sowane w nich oświetlenie LED i uchwyt 
narzędziowy Auto-Lock 13 mm. Narzędzia 
mają także wygodny uchwyt na najczęściej 
używane bity osprzętowe, wymienne kolo-
rowe znaczniki montowane z tyłu korpusu 
do indywidualnego oznakowania każdej 
wkrętarki i zaczep do paska. Precyzję pracy 

podczas seryjnego wkręcania zwiększa 
hamulec silnika.
Narzędzia charakteryzuje wysoki moment 
obrotowy – model GSR 18 V-EC Professional 
oferuje 31 Nm przy wkręcaniu w miękkim 
drewnie.

www.bosch.pl
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Nowa gama pił tarczowych 
IRWIN® 

Marples® do cięcia drewna za pomocą uko-
śnicy lub piły stołowej, której nazwa nawią-
zuje do marki specjalizującej się w obróbce 
drewna już od początku XIX wieku. Podczas 
produkcji piła Marples® wycinana jest lasero-
wo, co wpływa na idealną jej geometrię. Za-
stosowany w pile mikroziarnisty węglik wol-
framu jest trzykrotnie większy, w porównaniu 

W segmencie OPTYMALNYM warto 
zwrócić uwagę na innowacyjną piłę pro-
dukowaną w technologii WeldTec™, de-
dykowaną do pilarek ręcznych. Specyfika 
tej piły polega na zastosowaniu technologii 
zgrzewania elektronowego zębów z piłą, 
dzięki czemu połączenie to jest o 30% 
mocniejsze w porównaniu do technologii 
lutowania. Węglik mocniejszy jest o 70% 
w porównaniu do poprzedniej technologii, 
dzięki czemu piła trafiając na gwoździe pod-
czas pracy bez najmniejszych problemów 
radzi sobie z ich przecięciem. Ma to szcze-
gólne znaczenie podczas prac rozbiórko-
wych, gdzie ryzyko trafienia na gwóźdź, czy 
też inne niepożądane materiały, jest duże. 
Powłoka piły jest w pełni hartowana, dzięki 
czemu jest bardziej wytrzymała. Specjalne 
szczeliny zapewniają odpowiednie chłodze-
nie piły i tym samym minimalizują ryzyko jej 
odkształcenia się. 

We wrześniu bieżącego roku marka Irwin® wzbogaciła swoją 
ofertę o nową linię profesjonalnych pił tarczowych do cięcia 
drewna, metali nieżelaznych oraz innych materiałów (Multi 
Material).

do standardowego węglika, co gwarantuje 
szybkie, czyste cięcie, a także wielokrotną 
możliwość ponownego ostrzenia zęba. Cha-
rakterystyczny niebieski kolor piły jest wy-
nikiem pokrycia jej mieszanką teflonu z płat-
kami aluminium, co bezpośrednio wpływa 
na efektywniejsze odprowadzanie ciepła 
i tym samym minimalizuje ryzyko odkształce-
nia się piły. Widoczne na pile laserowe szcze-
liny oraz wycięcia wpływają na dokładność 
cięcia, wykończenie, a także redukcję hałasu 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wibracji. 
Piła Marples® w szczególności przeznaczona 
jest do cięcia twardych rodzajów drewna (np. 
dębina, drzewo egzotyczne), gdzie wymaga-
na jest najwyższa wytrzymałość i precyzja. 

Dzięki temu w ofercie firmy Irwin® znajduje 
się 129 pił. Znalazły się tam piły dedyko-
wane do pilarek ręcznych, ukośnic oraz pił 
stołowych, w rozmiarach od 125 mm do 
400 mm. W zależności od doboru odpowied-
niej piły i przecinanego materiału, nowe piły 
marki Irwin® pozwalają na cięcie wzdłużne, 
poprzeczne, kombinowane i ukośne drewna. 
Wprowadzenie nowej gamy pił tarczowych 
na rynku europejskim jest wynikiem zaku-
pu w 2012 roku fabryki pił tarczowych we 
Włoszech przez koncern Newell Rubbermaid, 
właściciela marki Irwin®. Nowoczesny park 
maszynowy, doświadczony zespół ekspertów, 
stosowanie materiałów najwyższej jakości 
oraz najnowocześniejsza technologia produk-
cji powodują, że nowe piły tarczowe Irwin® 
spełniają oczekiwania najbardziej wymagają-
cych użytkowników. Ciekawostką jest fakt, że 
podczas produkcji znajduje się aż 30 punktów 
kontroli jakości, co gwarantuje, że piły opusz-
czające fabrykę są perfekcyjnie wykonane.

Asortyment nowych pił tarczowych 
Irwin® został podzielony na trzy główne 
segmenty: EKONOMICZNY, OPTYMAL-
NY oraz PREMIUM, tak aby spełnić wy-
magania wszystkich użytkowników, zarów-
no pracujących piłą tarczową każdego dnia 
oraz tych, którzy sporadycznie używają 
tego narzędzia.

W segmencie pił PREMIUM, dedyko-
wanych do profesjonalnych użytkowni-
ków, na szczególną uwagę zasługuje piła 

Trzecią propozycją nowego asortymentu 
IRWIN® są piły z segmentu EKONOMICZ-
NEGO, które dedykowane są głównie dla 
użytkowników sporadycznie pracujących 
piła tarczową. Zęby wykonane są z wyso-
kiej jakości węglika wolframu, dzięki czemu 
piła zachowuje swoje właściwości na dłużej. 
Jest w pełni hartowana, piaskowana i pokry-
ta lakierem na bazie wody. Dodatkowo wy-
posażona jest w szczeliny kompensacyjne, 
które efektywniej pomagają odprowadzać 
ciepło podczas cięcia.

www.irwin.pl



23nr 5/2014  www.glospsb.com.pl

Jednym z czynników o szkodliwym działaniu jest temperatura, 
która w ciągu doby może zmieniać się o kilkadziesiąt stopni. Zimą 
na dachach zalega śnieg i lód, mogące topnieć w ciągu dnia pod 
wpływem nasłonecznienia, by wieczorem lub w nocy ponownie 
zamarznąć, gdy temperatura znów opadnie. Do podobnych sytu-
acji dochodzi latem, kiedy na rozgrzany dach spada deszcz i tym 
samym gwałtownie obniża temperaturę. Nowe produkty marki 
IZOHAN są odporne na zmienne warunki, po utwardzeniu zacho-
wują wysokie parametry w zakresie od –20°C do +80°C i tym 

samym zapewniają trwałość i szczelność powierzchni. 
Nie mniej istotna jest elastyczność produktu, także zwią-
zana z temperaturą, której zmiany powodują, iż powłoka 
dachu „pracuje” – rozszerza się i kurczy. Uszczelniacze 
IZOHAN są elastyczne i odporne na powstawanie rys, 
nie tracą dzięki temu swoich właściwości ochronnych 
w momencie powstawania różnic w wymiarach pod-
łoża. Nie dopuszczają tym samym do wnikania wilgoci 
w konstrukcję dachu, chroniąc ją przed tworzeniem 
warunków sprzyjających powstawaniu biokorozji, 
a zimą – przed rozsadzeniem powierzchni przez zama-
rzającą wodę.
Nasłonecznienie powierzchni dachu wiąże się jednak 

nie tylko z temperaturą, ale również z promieniami 
UV, które obniżają właściwości materiałów uszczel-
niających i klejących na dachach – powierzch-
niach bezpośrednio wystawionych na ich działa-
nie. Dlatego ważną cechą nowego uszczelniacza 
kauczukowego IZOHAN jest także odporność na 
promieniowanie ultrafioletowe, a tym samym na 
starzenie się materiału.

IZOHAN Klej Dekarski jest uniwersalnym, jed-
noskładnikowym, plastyczno-elastycznym asfal-
towo-żywicznym lepikiem, polecanym do stoso-
wania na zewnątrz budynków na powierzchniach 
pionowych i poziomych. Doskonały do klejenia 
na podłożach mineralnych, pokryć z papy, gontów 
papowych i bitumicznych płyt falistych. Spraw-
dza się także w roli uszczelniacza w przypadku 
szczelin wokół obróbek blacharskich, kominów, 
okapów, wiatrownic, spustów, świetlików i papo-
wych pokryć dachowych. Polecany jest również 

do przeprowadzania awaryjnych napraw dekarskich 
(usuwanie pęcherzy, uszczelnianie pęknięć i zakładów 
pap). Utwardza się pod wpływem odparowania roz-
puszczalnika, tworząc uszczelnienie o wysokiej ela-
styczności. Dostępny w kolorze czarnym w kartuszach 
o pojemności 300 ml.

IZOHAN Uszczelniacz Dekarski Kauczu-
kowy to bezbarwny, uniwersalny, jednoskładz-
nikowy kit dekarski wyprodukowany na bazie 

kauczuków do wypełnień i uszczelnień 
pokryć dachowych. Polecany jest m.in. 
do obróbki blacharskiej, kominów, 
okapów, wiatrownic, połączeń rynien 
i rur spustowych, papowych pokryć 
dachowych, a także dachów pokry-
tych dachówką, blachą czy płytami 
azbestowymi. Doskonale sprawdza się 
także w przypadku ceramiki, kamienia, 
drewna czy szkła. Jest dostępny w kar-
tuszach o pojemności 290 ml.

IZOHAN Uszczelniacz Dekarski
Bitumiczny to jednoskładniko-
wy elastyczny preparat na bazie 
asfaltów, znajdujący – dzięki bardzo
dobrej przyczepności do podłoży bitumicznych 
i mineralnych, szerokie zastosowanie w napra-
wie i izolacji pokryć dachowych. Jest polecany 
do uszczelniania pokryć z papy, gontów, blachy 
i dachówki, jak również szczelin wokół obróbek bla-
charskich, kominów, okapów, wiatrownic, spustów, 
świetlików. Doskonale sprawdza się przy napra-
wach dekarskich (usuwaniu pęcherzy, uszczelnianiu 
pęknięć i zakładów papy) oraz przy wypełnianiu 
i uzupełnianiu ubytków w pokryciach papowych. 
Może być także stosowany w bezpośrednim kon-
takcie ze styropianem. Utwardza się pod wpływem 
odparowania rozpuszczalnika, tworząc uszczelnie-
nie o wysokiej elastyczności. Dostępny w kolorze 
czarnym w kartuszach o pojemności 300 ml.

www.izohan.pl

Szczelność dachu Szczelność dachu 
w trzech odsłonachw trzech odsłonach

Dachy poddawane są działaniu wielu szkodliwych czynników, jak woda, wilgoć, tem-
peratura czy promienie UV. Dlatego prawidłowe przygotowanie ich do użytkowa-
nia wymaga specjalistycznych produktów, które zapewnią kompleksową ochronę. 
W odpowiedzi na te potrzeby, firma IZOHAN wprowadza profesjonalne, trwałe 
i łatwe w aplikacji produkty: uszczelniacz kauczukowy i bitumiczny oraz klej dekarski.

NOWOŚCI RYNKOWE
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Bardzo istotne jest zabezpieczenie funda-
mentu przed degradacją ze strony oddziały-
wania czynników zewnętrznych. Głównymi 
czynnikami destrukcyjnymi mającymi wpływ 
na wytrzymałość i trwałość fundamentów 
jest woda, wilgoć i związki chemiczne lub 
organiczne zawarte w gruncie. 
Dlatego w zależności od warunków wodno 
– gruntowych należy zabezpieczyć funda-
menty przed przedostawaniem się wody, 
wilgoci w ich strukturę oraz niekorzystnym 
oddziaływaniem związków agresywnych 
zawartych w gruncie. 
Na każdej budowie mamy szereg osób odpo-
wiedzialnych za prawidłowe, zgodne z pro-
jektem i technologią wykonanie hydroizolacji 
fundamentów, stropów na gruncie. A jednak 
po oddaniu obiektu do eksploatacji często 
mamy problem z przedostającą się do piw-
nicy wodą, wilgocią na stropie piwnicznym, 
ścianach piwnicznych, a również zawilgoce-
niem ścian parteru. Zastanawiamy się jak to 
możliwe jeżeli wszyscy twierdzą, że z nale-
żytą starannością wykonali swoje zadania.
Przyczyn tych problemów może być wiele, 
ale najczęściej spotykane to:
# stosowanie produktów przeznaczonych 
do izolacji przeciwwilgociowej w przypadku 
zalegania wód gruntowych,
# wadliwe wykonanie hydroizolacji pozio-
mej ławy (płyty) fundamentowej,
# brak ciągłości izolacji pionowej ścian fun-
damentowych,
# brak połączenia izolacji pionowej ścian 
fundamentowych z izolacją poziomą ławy 
fundamentowej,
# brak połączenia izolacji pionowej ścian 
fundamentowych z izolacją poziomą ławy 
fundamentowej,
# brak izolacji pionowej ścian fundamento-
wych wewnętrznych w budynkach niepod-
piwniczonych,

# stosowanie folii rolowej jako izolacji 
poziomej stropu na gruncie w piwnicach 
(ulega zniszczeniu już w fazie układania) 
i brak jej połączenia z izolacją poziomą na 
ławie fundamentowej,
# stosowanie papy jako izolacji poziomej 
stropu na gruncie w piwnicach i pomiesz-
czeniach parteru. W przypadku papy trudno 
uzyskać pełne, pewne połączenie na złą-
czach oraz często są stosowane papy, które 
nie mają Atestu Higienicznego do stoso-
wania wewnątrz budynku, a zwłaszcza do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonując hydroizolację elementów bu-
dowlanych posadowionych w gruncie nale-
ży w pierwszej kolejności uwzględnić obcią-
żenie ich wodą, wilgocią, występowanie 

Fundamenty podstawą 
twojego budynku

substancji agresywnych w gruncie oraz 
przeznaczenie obiektu. Następnie należy 
dobrać rodzaj hydroizolacji oraz produkt do 
jej wykonania. W dalszej kolejności bardzo 
ważnym elementem jest sposób wykonania 
powłok, ich szczelne połączenie, zapewnie-
nie ciągłości. W przypadku występowania 
wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca 
się wykonanie opaski odwadniającej wokół 
budynku (odprowadzenie wód gruntowych 
od budynku).
Prezentowany rysunek przedstawia roz-
wiązanie z podwójną ochroną ścian funda-
mentowych piwnicy zapewniającą stupro-
centowe zabezpieczenie ich przed stałym 
naporem wody w wyjątkowo trudnych 
warunkach wodno-gruntowych. 

Fundament to bardzo ważny element konstrukcyjny budynku przekazujący na podłoże grun-
towe całość obciążeń budowli, wykonany z betonu, żelbetu, murowany z bloczków funda-
mentowych, cegły lub kamienia.

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA FUNDAMENTU W BUDYNKU PODPIWNICZONYM 
NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ W SYSTEMIE MIESZANYM

IZOLEX 
FUNDAMENT CPM

 chudy beton
 ława fundamentowa
 warstwa gruntująca AKRYFOL (1 warstwa)
 siatka zbrojąca PP5 
 powłoka hydroizolacyjna pozioma CEMIZOL 2EN
 (3 warstwy)
 ściana fundamentowa
 warstwa gruntująca AKRYFOL (1 warstwa)
 siatka zbrojąca PP
 powłoka hydroizolacyjna do wyboru:
 CEMIZOL 2EN (3 warstwy)
 CEMIZOL HSR (3 warstwy)
 klejenie termoizolacji STYRBIT 2000-K (punktowo)

 tynk z wtopioną siatką do dociepleń
 warstwa gruntująca 
 DYSPERBIT GRUNT (1 warstwa) 
 ASFALBIT (1 warstwa)
 siatka zbrojąca PP
 powłoka hydroizolacyjna do wyboru:
 ARBOLEX-AQUA PLUS (3 warstwy) 
 STYRBIT 2000-K (3-4 warstwy)
 termoizolacja
 warstwa gruntująca AKRYFOL (1 warstwa)
 powłoka hydroizolacyjna CEMIZOL 2EP (2 warstwy)
 klej CERAFLEX TAR C2T S1
 wykończenie cokołu 

 zagęszczony żwir
 chudy beton
 warstwa gruntująca AKRYFOL (1 warstwa)
 siatka zbrojąca PP
 powłoka hydroizolacyjna do wyboru: 
 CEMIZOL 2EN (3 warstwy) 
 CEMIZOL HSR (3 warstwy)
 termoizolacja
 warstwa rozdzielająca
 dylatacja
 warstwa dociskowa

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
1112

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28

www.izolex.pl
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Rockfon oferuje rozwiązania 
Chicago Metallic Company (CMC)
Grupa Rockwool przejęła firmę Chicago 
Metallic Company (CMC) zajmującą się pro-
dukcją konstrukcji nośnych. Transakcja po-
zwoliła marce Rockfon, należącej do Grupy 
Rockwool, a produkującej akustyczne sufity 
ze skalnej wełny mineralnej, poszerzyć za-
kres działalności i oferować kompleksowe 
rozwiązania na rynku międzynarodowym. 
Chicago Metallic Company produkuje pro-
file do konstrukcji nośnych od ponad 120 
lat o wysokiej jakości i innowacyjności. Tylko 
w Europie wyprodukowano do tej pory 5 
miliardów metrów tych rozwiązań, co odpo-
wiada 125-krotności obwodu kuli ziemskiej. 

System Chicago Metallic T24 
Click 2890
W ramach przejęcia przez Rockwool firmy 
Chicago Metallic, Rockfon wprowadził do 
sprzedaży system Chicago Metallic T24 Click 
2890. System jest rozwiązaniem konstrukcyj-
nym o najwyższej jakości wykorzystywanym 
do montażu sufitów podwieszanych. System 
Chicago Metallic T24 Click 2890 dostępny 
jest w trzech rodzajach – o widocznej, ukry-
tej lub częściowo ukrytej konstrukcji nośnej. 
Składa się z profili głównych i poprzecznych 
wykonanych z ocynkowanej stali o szerokości 

24 mm. Profile dostępne są z gładką, poma-
lowaną na biało powierzchnią fragmentów 
widocznych profili. Uzupełnieniem systemu 
są akcesoria: m.in. kątowniki przyścienne 
(proste i schodkowe), wieszaki i trzy rodzaje 
uchwytów do montażu bezpośredniego kon-
strukcji do stropu.

Łatwy montaż na „klik”
Główna zaleta systemu Chicago Metallic T24 
Click 2890 to niezmiernie prosty montaż 
– poszczególne profile główne i boczne są 
mocowane ze sobą za pomocą zamków typu 
klik. W razie potrzeby łatwy jest też demon-
taż i ponowny montaż konstrukcji. 
Profile główne są zwykle rozmieszczone osio-
wo co 1200 mm. Całość konstrukcji jest bar-
dzo stabilna dzięki długiej nakładce profilu 
poprzecznego. Siatka profili może być pod-
wieszona do stropu zarówno za pomocą wie-
szaków lub też przytwierdzona przy pomocy 
uchwytów bezpośredniego montażu.
System Chicago Metallic T24 Click 2890 ofe-
ruje duży wybór długości profili poprzecznych 

 – w sumie pięć rodzajów profili o długości 
od 300 do 1800 mm. Profil główny syste-
mu ma długość 3600 mm. Dużym ułatwie-
niem dla ekip wykonawczych jest także fakt, 
że wszystkie profile mają wysokość 38 mm 
co znacznie usprawnia montaż elementów 
oświetlenia i innych związanych z sufitem 
instalacji. System pozytywnie przeszedł 
wszystkie testy związane z bezpieczeństwem 
pożarowym, jak i jego stabilnością w warun-
kach użytkowania.

www.rockfon.pl

Rockfon przedstawia system 

Chicago Metallic T24 Click 2890
Firma Rockfon wprowadziła do swojej oferty system Chicago 
Metallic T24 Click 2890. Jego główne zalety to szybki montaż 
na tzw. klik, łatwość demontażu z możliwością powtórnego 
zamontowania, a także stabilna konstrukcja, dzięki unikalnej, 
długiej nakładce profilu poprzecznego.

Rockfon jest wiodącym dostawcą aku-
stycznych rozwiązań sufitów i ścian. 
Firma ma w swojej ofercie szeroką gamę 
produktów, które spełniają surowe wy-
mogi zarówno w zakresie akustyki, bez-
pieczeństwa pożarowego i trwałości, jak 
również higieny oraz estetyki. Rozwią-
zania marki Rockfon stosowane są we 
wszystkich rodzajach budynków, zarów-
no w nowych i modernizowanych, w tym 
w obiektach biurowych, handlowych, 
sportowych, edukacyjnych, służby zdro-
wia i przemysłowych. Poprawiają kom-
fort akustyczny pomieszczeń i wpływają 
na optymalny mikroklimat wnętrz oraz 
dobre samopoczucie użytkowników. Roz-
wiązania Rockfon dedykowane są także 
do inwestycji realizowanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego budownic-
twa, w tym do obiektów starających się 
o eko-certyfikaty zgodne m.in. z syste-
mami LEED i BREEAM.
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Energooszczędność w cenie
Rosnące wymagania w dziedzinie izolacji 
cieplnej budynku nie pozostawiają wyboru 
– energooszczędność to podstawowe kryte-
rium, które powinno się brać pod uwagę, 
wybierając zarówno stolarkę, jak i sposób 
montażu. Najwyższe parametry izolacyjne 
zapewniają więc wspólnie – dobre okna 
i prawidłowo wykonany montaż trójwar-
stwowy, gwarantujący odporne na wszelkie 
wpływy długotrwałe uszczelnienie, a co za 
tym idzie komfort cieplny oraz niskie koszty 
ogrzewania. Chcąc maksymalnie podnieść 
jakość prac wykonawczych, firma Soudal 
stworzyła kompleksową ofertę materia-
łów uszczelniających i technologii monta-
żu okien – Soudal Window System. 

Podstawy montażu 
trójwarstwowego
Prawidłowy montaż trójwarstwowy opiera-
jący się na zasadzie „szczelniej wewnątrz niż 
na zewnątrz” oznacza zastosowanie trzech 
warstw o ściśle określonych właściwościach. 
Warstwa wewnętrzna stanowi barierę oddzie-
lającą warstwę izolacji termicznej od klimatu 
panującego wewnątrz budynku. Aby zapo-
biec przenikaniu pary wodnej i wilgoci z wnę-
trza do wewnątrz izolacji, warstwa szczelna 
musi wykazywać właściwości paroizolacyjne 
 i charakteryzować się dużą elastycznością. 
W takim przypadku doskonale sprawdzą 
się paroszczelne taśmy SWS, wchodzące 
w skład profesjonalnego zestawu produk-
tów do montażu stolarki okiennej Soudal 
Windows System. Taśmy możemy stosować 
przed i po montażu mechanicznym, a w za-
leżności od preferencji możemy wybrać mię-
dzy standardową taśmą SWS posiadającą bu-
tylowy pasek klejący a membraną SWS Extra, 
pokrytą butylem na całej powierzchni. 
Częścią bezpośrednio chroniącą przed utra-
tą ciepła jest warstwa środkowa – strefa 
izolacji termicznej i akustycznej. Wymaga 

zastosowania środków o dużej sprężystości 
i elastyczności, takich jak specjalistyczne 
pianki poliuretanowe SWS. Gwarantują 
one odporność spoiny na ruchy ościeżnicy, 
wynikające ze zmian temperatury oraz wil-
gotności otoczenia. W standardowych pra-
cach sprawdzi się pianka Soudafoam 
Classic Gun lub jej wysokowydajny odpo-
wiednik – Soudafoam Maxi. Dla uzyskania 
doskonałej izolacyjności akustycznej warto 

użyć pianki o niskiej rozprężal-
ności Soudafoam Low  Expan-
sion. W przypadku miejsc nara-
żonych na silne ruchy podłoża 
– dobrym wyborem będzie ela-
styczna pianka Flexifoam. 
Zewnętrzna warstwa ma za za-
danie zapobiec przenikaniu 
wody i wilgoci z zewnątrz do 
wnętrza szczeliny, umożliwiając 
przy tym migrację pary wodnej 
w przeciwnym kierunku. Funkcje 
te spełni paroprzepuszczalna 
taśma SWS Universal Outside. 
Taśma chroni wnętrze szczeliny 
przed wilgocią z zewnątrz, a jej 
paroprzepuszczalność pozwala 
warstwie pianki izolacyjnej po-
zostać suchą bez względu na 
to, jakie warunki klimatyczne 

panują w pomieszczeniu oraz na zewnątrz 
budynku. 

Inwestycja na lata
Montaż okien to inwestycja na co najmniej 
kilkanaście lat. Zależy ci na trwałym, energo-
oszczędnym i skutecznym rozwiązaniu? Re-
cepta jest prosta jak Soudal Window System.

Nowoczesny patent na ciepły 
i energooszczędny dom

Niedopatrzenia powstałe na etapie projektowania lub wybór 
niesprawdzonych materiałów w trakcie prac montażowych 
to główni winowajcy strat energii nowo powstałych budyn-
ków. Wyeliminujesz je zawczasu za pomocą innowacyjnej 
i sprawdzonej metody montażu stolarki okiennej – Soudal 
Window System. Rozwiązanie rekomendowne przez Instytut 
Techniki Budowlanej stworzono na potrzeby nowoczesnego, 
energooszczędnego budowictwa.

Soudal Window System – 
warstwa środkowa chroni 
przed utratą ciepła

Soudal Window System – zewnętrzna war-
stwa zapobiega przenikaniu wody i wilgoci 
z zewnątrz do wnętrza szczeliny

Soudal Window System – 
warstwa wewnętrzna stanowi 
barierę oddzielającą warstwę 
izolacji termicznej od klimatu 
panującego wewnątrz budynku
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Taśma SWS EXTRA

Taśma SWS Inside 
z siatką paroszczelną

Taśma SWS 
Universal Inside

Więcej informacji: 
www.soudal.pl

www.cieplymontaz.com.pl

Taśma SWS 
Universal Outside



27nr 5/2014  www.glospsb.com.pl

NOWOŚCI RYNKOWE

Firma Stolbud Włoszczowa wypuściła na 
rynek nowe modele drzwi wejściowych do 
domów – Sarmatia. Nietuzinkowe wzornic-
two, odpowiadające aktualnym trendom, 

Drzwi wejściowe do domów 
SARMATIA – nowość Stolbud 
Włoszczowa 

modne kolory, oryginalne elementy deko-
racyjne ze stali nierdzewnej, a także dobre 
parametry izolacyjności cieplnej – to cechy 
charakterystyczne drzwi Sarmatia.

pieczeń w postaci okuć oraz bezpiecznego 
pakietu szkła. Antywłamaniowość kl. 2  
według nowych, zaostrzonych norm euro-
pejskich sprawia, że drzwi Sarmatia to roz-
sądna i solidna propozycja dla tych, któ-
rzy cenią sobie bezpieczeństwo własnego 
domu i jego mieszkańców.
Standardowo wykonywane są w zewnętrz-
nym wymiarze 1020 x 2100 mm, otwierane 
do wewnątrz lub na zewnątrz. Istnieje możli-
wość wykonania drzwi w innych wymiarach. 
Dodatkową ozdobę drzwi stanowią aplikacje 
ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej. 
Oprócz standardowych klamek można rów-
nież zastosować pochwyty rurowe lub pro-
filowe.

Drzwi Sarmatia to 36 niepowtarzalnych 
modeli, wyróżniających się świeżością formy. 
Kolekcja jest uosobieniem wolności i odwagi. 
Dominują w niej linie proste, oryginalnie 
ułożone przeszklenia oraz ozdobne aplika-
cje. Dzięki temu drzwi będą niewątpliwie 
stanowić efektowną część aranżacji fasady 
każdego domu.
Drzwi zewnętrzne Sarmatia to przede wszyst-
kim stabilność, trwałość i odporność na wła-
manie. Rama drzwi wykonana jest z drewna 
sosnowego, obłożonego sklejką fornirowaną 
sosnową, meranti lub dąb. Wypełnienie 
stanowi panel termoizolacyjny, dzięki któ-
remu drzwi posiadają doskonałe właściwości 
cieplne. Zastosowanie profilu stalowego od 
strony zamka podkreśla trwałość konstrukcji. 
Impregnacja gwarantuje odporność produktu 
na zmienne warunki atmosferyczne, a bogata 
paleta lakierów lazurowych i RAL, pozwoli 
na wybór odpowiedniego koloru drzwi.
W standardowym wyposażeniu skrzydła 
drzwiowego dostępny jest szereg zabez-

www.stolbud.pl

SARMATIA 1 SARMATIA 2 SARMATIA 8 SARMATIA 15 SARMATIA 17

Przykładowy model drzwi zewnętrznych SARMATIA 
17 z dostawkami bocznymi

SARMATIA 3
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Nowe produkty pomocne 
w konstrukcjach drewnianych

Łącznik belki: przeznaczony do czo-
łowego łączenia belek konstrukcyj-
nych. Umożliwia utworzenie sztyw-
nego połączenia potrzebnego przy 
przedłużeniu belki. Dostępny w sze-
ściu rozmiarach dla belek o wysokości 
od 140 do 300 mm. Wykonany z bla-
chy ocynkowanej o grubości 2 mm. 

Podpora mocująca krokwi: pozwala 
zamontować krokwie dachowe bez-
pośrednio na podłożu betonowym. 
Przeznaczona do belek drewnianych 
o szerokości 80 i 100 mm. Posiada dwa 
otwory o średnicy 17,5 mm służące 
do mocowania do podłoża oraz osiem 
otworów do mocowania belki o średnicy 5 mm. Wykonana z blachy 
ocynkowanej ogniowo o grubości 2,5 mm.

Firma Gust. Alberts posiada w ofercie ponad 6000 produktów. Jest 
wiodącym dostawcą w branży, kładącym nacisk na wysokie stan-
dardy współpracy z kontrahentami. Oferuje szeroki wybór pro-
duktów oraz wysoką jakość potwierdzoną certyfikatami (produkty 
posiadają znaki „CE” i „B”).

www.alberts.pl 

Gust. Alberts GmbH & Co.KG będąc czołowym producen-
tem okuć budowlanych w Europie sukcesywnie rozbudowuje 
swoją ofertę opierając się na zdobytych doświadczeniach oraz 
sugestiach pochodzących od kontrahentów. Wśród nowych 
produktów z grupy łączników do drewna oraz uchwytów 
belek konstrukcyjnych na szczególną uwagę zasługują:

Łącznik kątowy wzmocniony: Dzięki spe-
cjalnemu przetłoczeniu oraz grubości użytego 
materiału (4 mm) przeznaczony do połączeń 
poddawanych ekstremalnym obciążeniom. Może 
być stosowany przy łączeniu dwóch elementów 
drewnianych także w kombinacji z betonem, 
ceglą i metalem. Dostępny w trzech rozmiarach. 
Produkt posiada oznaczenie CE. 

Łącznik płaski DS (Drewno-Stal): 
Przeznaczony do nieskomplikowa-
nego łączenia drewna z konstruk-
cjami stalowymi. Pozwala na utwo-
rzenie sztywnego łączenia bez ko-
nieczności wykonywania otworów 
w stali. Dostępny w czterech rozmia-
rach od 160 do 220 mm wysokości. 
Wykonany z blachy ocynkowanej 
o grubości 3 mm.

Dokładna i prosta w obsłudze poziomnica 
laserowa Proline model 15171 to ogromne 
ułatwienie dla budowlańców, glazurników 
i instalatorów. Może być także znakomitym 
instrumentem weryfikacji jakości wykonanych 
prac. Z dużą łatwością sprawdzimy m.in. czy 
wylewki trzymają poziom, czy fugi są proste. 
Spektrum zastosowań jest bardzo szerokie, 
ogranicza je jedynie nasza kreatywność.
Urządzenie jest solidnie wykonane i jed-
nocześnie niezwykle proste w obsłudze. Po 
wyjęciu z aluminiowego kuferka i włączeniu 
poziomnica dokonuje samopoziomowania. 
Informuje o tym sygnał dźwiękowy. Jego 
ustanie oznacza, że przyrząd jest gotowy do 
użycia. W czasie pracy poziomnica wyznacza 
pięć linii – cztery pionowe na każdą ścianę 
po jednej oraz jedną poziomą. Linie krzy-
żują się tworząc siatkę. Poszczególne linie 
można włączać i wyłączać w zależności od 
potrzeb. Ciekawą funkcją jest wzmocnienie 
wiązki laserowej. Dzięki temu rozwiązaniu 
w czasie pracy w otwartym terenie linie 
widać wyraźnie. 

Poziomnicę Proline można zamontować na statywie. Pomoc-
nym rozwiązaniem jest również obrotowa głowica. Dzięki 
niej linię poziomą rzucimy na każdą ścianę bez konieczności 
przemieszczania poziomnicy. Na uwagę zasługuje również 
możliwość dokładnego nastawu. Za pomocą pokrętła z dużą 
łatwością precyzyjnie umieścimy linie lasera w interesującym 
nas miejscu.
Poziomnica Proline wyposażona jest w czujnik położenia. W chwili kiedy, np. zostanie 
przestawiona w nowe miejsce, a układ samopoziomujący nie będzie w stanie poprawnie 
wypoziomować urządzenia włączy się sygnał dźwiękowy. Należy wówczas wyregulować 
położenie poziomnicy za pośrednictwem specjalnych gwintowanych nóżek oraz zintegro-
wanej tradycyjnej libelki.
W zestawie razem z poziomnicą otrzymujemy dodatkowo specjalne czerwone okulary, 
które wzmacniają widoczność wiązki lasera.

www.proline-tools.com.pl

Nowa poziomnica 
laserowa PROLINE
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Vacu USM to jedyny produkowany 
w Polsce i jeden z nielicznych wytwarza-
nych w Europie systemów centralnego 
odkurzania. Rozwiązanie to nie tylko 
oczyszcza powietrze skuteczniej niż tra-
dycyjny odkurzacz, ale również jest ciche 
i wygodne w obsłudze. 
Dzięki Vacu USM czynność odkurzania 
zostaje ograniczona do poruszania się po 
domu z lekkim wężem, który podpina się do 
gniazd ssących ulokowanych w ścianach. Co 
więcej, system ten znacznie redukuje kontakt 
z kurzem, dzięki czemu jest bezpieczny dla 
alergików.

Technologia, która wciąga
Najlepszym momentem na zamontowanie 
Vacu USM jest etap budowy lub remontu 
domu, ponieważ jego istotną część stanowi 
system rur PCV umieszczonych w murach. 
Odprowadza on nieczystości zasysane przez 
wąż przypominający element tradycyjnego 
odkurzacza. Różnica polega na tym, że wąż 

System centralnego odkurzania 
Vacu USM firmy UST-M

ten podłącza się do specjalnych gniazd ssą-
cych zlokalizowanych w ścianach, a wcią-
gnięty brud trafia do pojemnika jednostki 
centralnej. W domu można umieścić ją 
w piwnicy, kotłowni lub garażu, a w miesz-
kaniu odpowiednim miejscem jest balkon 
lub łazienka. Oczyszczone powietrze trafia 
na zewnątrz budynku lub do przewodów 
wentylacyjnych, redukując problem uno-
szących się po domu cząsteczek kurzu lub 
roztoczy. 

Akcesoria dopasowane do potrzeb
Dodatkowym elementem, w który można 
wyposażyć Vacu USM jest szufelka automa-

tyczna Leovac do zamontowania w dowol-
nym miejscu – w szafce kuchennej lub 
w ścianie. To świetny sposób na usunięcie 
drobnych zabrudzeń, takie jak okruchy 
w kuchni czy piasek z obuwia w przedpo-
koju. Szeroka gama kolorystyczna elemen-
tów systemu Vacu USM, takich jak szufelki 
automatyczne czy gniazda ssące, to dodat-
kowy ważny dla wystroju wnętrza atut. 
Warto dodać również, że materiały insta-
lacyjne wchodzące w skład systemu Vacu 
USM objęte są 20-letnią gwarancją.
Cena za przykładowy system dostosowany do 
domu o powierzchni do 200 m2 to ok. 2500 zł.

www.ustm.pl

Oferta firmy Zehnder w zakresie wen-
tylacji komfortowej, dedykowanej dla 
budownictwa jedno- oraz wieloro-
dzinnego, została w tym roku uatrak-
cyjniona i poszerzona. Nowe ciekawe 
rozwiązania dotyczą zarówno jedno-
stek wentylacyjnych jak i systemu dys-
trybucji powietrza. Produkty te cechuje 
energooszczędność, efektywność oraz 
funkcjonalność. 
Nowość w asortymencie stanowi nowo-
czesny kompaktowy system dystrybucji 
powietrza, opracowany dla zastosowań 

Zdrowie, komfortowy klimat wnętrz 
i energooszczędność – innowacyjne 
rozwiązania Zehnder

w wymagających pomieszczeniach mieszkalnych. Elemen-
tem systemu jest niezwykle cicha i wydajna jednostka 
ComfoAir 180. System łączy w sobie najwyższy komfort, 
łatwość obsługi, wysoki stopień sprawności oraz elastyczność 
w integracji z domową instalacją. Zalety rozwiązania to m.in.: 
oszczędność energii, redukcja kosztów ogrzewania nawet do 
50%, utrzymywanie stałej wymiany powietrza, eliminacja 
problemu nadmiernej wilgotności oraz zapewnienie zdro-
wia mieszkańców budynku. Zastosowanie systemu wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła w mieszkaniu zawsze wiąże 
się z dodatkowymi zabudowami, a co za tym idzie ze stratą 
miejsca. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z propozycją marki Zehnder, która pozwala 
na – przynajmniej częściową – eliminację tego problemu. Rozwiązanie cechuje bowiem 
nieskomplikowana zabudowa i instalacja oraz idealne dopasowanie do konstrukcji budow-
lanych. Jest to znakomite rozwiązanie, które zostało już dostrzeżone w Europie i nagrodzone 
m.in. prestiżową nagrodą Plus X Award. 
Już od dawna celem Grupy Zehnder jest wdrażanie rozwiązań energooszczędnych. W kon-
tekście wprowadzonego w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej programu dopłat należy zauważyć, że jednostki wentylacyjne marki Zehnder 
o wydajnościach 350–550 m3/h posiadają odpowiednie certyfikaty (NF40 i restrykcyjne 
NF15). Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to bowiem jeden ze spo-
sobów na spełnienie wymogów, dzięki którym można wnioskować o dopłaty do planowanej 
inwestycji.  

www.zehnder.pl
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90% życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. W związ-
ku z tym, nasze zdrowie i samopoczucie oraz jakość życia, w du-
żym stopniu zależą od znajdującego się w nich powietrza. Nie 
bez znaczenia jest temperatura i wilgotność, jak również ciepło 
ścian, które kształtują klimat w budynkach. Każdy z nas chce za-
tem, aby we wnętrzach, w których przebywamy, panował przy-
jemny mikroklimat. Warto jednak pamiętać, że instalacja wen-
tylacyjna, która odpowiada za odprowadzenie wilgoci z wnętrz 
i zapewnienie dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, nie za-
wsze sprosta temu zadaniu. Duże znaczenie ma także konstrukcja 
przegrody, czy warstwa izolacyjna oraz zastosowane materiały 
budowlane. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności i cyrkulacji 
powietrza umożliwiają produkty o naturalnych zdolnościach do 
dyfuzji pary wodnej. Takimi rozwiązaniami są: tynk wapienny 
Baumit KlimaWhite oraz gładź wapienna Baumit KlimaGlätte. 
Powłoka wykonana tymi produktami jest wysoce paroprzepusz-
czalna, dzięki czemu ściany „oddychają” i tym samym regulują 
wilgotność powietrza.

W zdrowym domu – przyjazny 
mikroklimat… naturalnie!

Izolacja? Tak, ale z umiarem
Ostatnie lata pokazują, jak bardzo zmieni-
ły się stosowane na placach budowy tech-
nologie. Inwestorzy i wykonawcy decydują 
się na montaż szczelnych okien i drzwi oraz 
materiałów zapewniających ciepłochron-
ność. Warto jednak pamiętać, że szczelne 
konstrukcje budowlane zatrzymują w bu-
dynkach nie tylko ciepło, lecz także szkodli-
we substancje. Wymiana powietrza w nowo 
budowanych obiektach jest dziś 10-krotnie 
mniejsza, niż w budynkach z poprzedniej 
epoki. Nowoczesne powłoki budynków sta-
wiają zatem dużo wyższe wymagania przy 
doborze materiałów budowlanych używa-
nych do wykończenia wnętrz. Warto zatem 
wybierać te, które nie zawierają szkodliwych 
substancji, produkowane są na bazie natu-
ralnych komponentów i pomagają regu-
lować klimat wnętrz. Jest to tym bardziej 
istotne, gdyż występujące w powietrzu lot-
ne związki organiczne, aromaty, grzyby, ple-
śnie oraz bakterie, najczęściej prowadzą do 
trwałych zaburzeń samopoczucia poprzez 
podrażnienia śluzówek, bóle głowy, trud-
ności z koncentracją i spadek wydolności 
organizmu. 
Równie ważna jest kontrola wilgotności po-
wietrza w pomieszczeniach, w których przeby-
wamy. Nadmierna jej wysokość utrudnia od-
dychanie, a od 80% względnej wilgotności 
powietrza, rośnie zagrożenie porażeniem 
grzybami. Co więcej, duża wilgotność po-
wietrza sprzyja roztoczom kurzu domowe-
go, które mogą wywoływać astmę. Z kolei 
zbyt suche powietrze, nie tylko zwiększa ob-
ciążenie pyłem, lecz także wysusza śluzów-
ki i zwiększa ryzyko infekcji, np. zakażenia 
wirusami grypy w zimie. Idealna wartość 
względnej wilgotności powietrza powin-
na utrzymywać się na poziomie od 40 do 
60%. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że 
czteroosobowa rodzina produkuje i uwalnia 
w powietrze do 20 litrów wody dziennie, 
w pomieszczeniach w których przebywa. 
Jest to efekt gotowania, mycia, suszenia 
prania, czy parowania wody z roślin. Tak-
że w trakcie prac budowlanych i remonto-
wych w pomieszczeniach może gromadzić 
się wilgoć resztkowa, która musi zostać 
usunięta przez wietrzenie, aby nie była po-
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silne wahania wilgotności 
i temperatury powietrza, jak 
również niedostateczną ilość 
jonów powietrza oraz zwięk-
szoną zawartość drobnych 
cząsteczek i pyłów. To one 
mogą powodować uszko-
dzenia dróg oddechowych, 
pogorszenie pracy płuc oraz 
schorzenia serca i układu 
krążenia. Wszelkiego rodza-
ju grzyby i pleśnie, bakterie, 
wirusy, pasożyty oraz alerge-
ny i glony to czynniki bio-
logiczne. Następstwem ich
występowania mogą być 
alergie, podrażnienia czy 

infekcje. Alergeny najczęściej znajdują się 
w domowym kurzu, zarodnikach grzybów 
pleśniowych, ludzkim naskórku czy sierści 
zwierząt. Mogą one być przyczyną podraż-
nienia błony śluzowej i spojówki, a także 
kataru oraz astmy alergicznej. Czynniki che-
miczne, to przede wszystkim nieprzyjemne 
zapachy (aromaty), rozpuszczalniki, formal-
dehydy, które mogą pochodzić z mebli, 
lakierów do podłóg, jak również rur od-
pływowych i kanalizacyjnych. Mogą one 
negatywnie wpływać na koncentrację, czy 
wręcz wywoływać stres. Równie szkodliwe są 
lotne związki organiczne (VOC), które mogą 
być rezultatem naturalnych procesów de-
gradacji. Skutkami ich występowania są po-
drażnienia dróg oddechowych, zaburzenia 
układu nerwowego, uciążliwość zapachowa 
i zakłócenia samopoczucia. 

Produkty mineralne 
w służbie zdrowia
Już na etapie projektowania własnego 
domu, warto zwrócić uwagę na optymalną 
budowę ścian oraz wybór nowoczesnych 
rozwiązań. Dobrze dobrane produkty nie tyl-
ko prawidłowo zaizolują przegrody i zagwa-
rantują brak strat ciepła w zimie, ale dadzą 
także efekt chłodzenia pomieszczeń latem. 
Co więcej, zauważalnie poprawiają klimat 
we wnętrzach. Firma Baumit lider w tynkach 
maszynowych od wielu lat dostarcza pro-
dukty, które tworzą systemowe rozwiązania 
wspierające zdrowie i dobre samopoczucie 
mieszkańców przy uwzględnieniu świado-
mości proekologicznej. Tynki maszynowe 
Baumit, zarówno gipsowe jak i cementowo-
-wapienne, posiadają właściwości regulowa-
nia klimatu we wnętrzach. Produkty Klima, 
będące najnowszym rozwiązaniem ofero-
wanym przez firmę Baumit opracowane 
zostały z myślą o najbardziej wymagających 
inwestorach, pragnących otrzymać produkt 
o najlepszych parametrach, pozwalających 
oddychać zdrowszym powietrzem we wła-
snych czterech ścianach.
Tynk Baumit KlimaWhite oraz gładź Baumit 
KlimaGlätte produkowane są na bazie odpo-
wiednio dobranych kruszyw oraz środka wią-
żącego jakim jest głównie spoiwo wapienne. 
Szczególnie korzystne działania wykazuje ten 
drugi surowiec, który cechują właściwości an-
tybakteryjne. Dzięki wysokiej przepuszczal-
ności pary wodnej, wapno reguluje także wil-
gotność powietrza. Z kolei zasadowy odczyn 
wapnia hamuje rozwój grzybów pleśnio-
wych. Ponadto produkty na bazie wapna nie 
ładują się elektrostatycznie i nie przyciągają 
zanieczyszczających cząsteczek. Stosowanie 
materiałów wapiennych jest najlepszą barie-
rą dla przedostawania się szkodliwych sub-
stancji do domu. Dodatkowa termiczna masa 
akumulacyjna chroni powierzchnie latem 
przed przegrzaniem. Wypromieniowywanie 
ciepła zapewnia przyjemne temperatury 
w okresach przejściowych i pomaga obniżyć 
koszty ogrzewania i chłodzenia. Regulujące 
wilgotność powietrza i klimat wnętrz pro-
dukty Baumit Klima gwarantują przyjemną, 
komfortową i co ważne, zdrową atmosferę 
w mieszkaniu przez cały rok.

Tynk Baumit – Twój komfort
Tynk wapienny Baumit KlimaWhite został 
opracowany z myślą o wykończeniu ścian 
i sufitów wewnątrz budynków. Specjalna 
budowa mikroporów powoduje, że warstwa 
tynku „oddycha”, absorbuje wilgoć, gdy 
w pomieszczeniu występuje jej nadmiar i od-
daje ją z powrotem, kiedy powietrze ulega 
wysuszeniu. Dzięki temu we wnętrzach utrzy-
muje się przyjemny i zdrowy dla mieszkań-
ców mikroklimat. Warto pamiętać, że wilgot-
ność w każdym pomieszczeniu powinna być 

wodem późniejszych problemów. Ona rów-
nież może być częściowo wchłaniana przez 
ściany, aby później znowu być uwolniona 
z uwagi na ich wysoką dyfuzyjność. W takiej 
sytuacji warto, czy wręcz należy, wybierać 
rozwiązania, które regulują poziom wilgoci 
we wnętrzu i tym samym wpływają na kli-
mat w pomieszczeniach.

Czyste powietrze dla dobrego 
samopoczucia
Powietrze, choć nie jest widoczne, towa-
rzyszy nam przez całe życie. Warto zatem 
sprawdzić, czy jego jakość nie wpływa na 
nasze złe samopoczucie, a w efekcie kłopoty 
ze zdrowiem. Na klimat w pomieszczeniach, 
w których przebywamy, wpływają przede 
wszystkim parametry fizyczne, biologiczne 
i chemiczne. Do tych pierwszych zaliczamy 
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Tynk wapienny 
Baumit 
KlimaWhite

Gładkie i aktywnie oddychające 
ściany
Doskonałym uzupełnieniem dla tynku wa-
piennego jest gładź wapienna Baumit Klima-
Glätte, nadająca ścianom gładki efekt wy-
kończenia, przy jednoczesnym utrzymaniu 
odpowiednich parametrów, umożliwiają-
cych ścianie oddychanie. Powłoka wykonana 
wapienną gładzią nadaje ścianom i sufitom 

www.baumit.pl

na poziomie ok. 50%. Każde odchylenie od 
tej normy powodować może dyskomfort do-
mowników. Zastosowanie tynku wapiennego 
firmy Baumit spowoduje, że kontrolowanie 
stanu wilgotności powietrza nie będzie ko-
nieczne. Co więcej, Baumit KlimaWhite 
wykazuje właściwości antybakteryjne, 
dzięki czemu otynkowane nim ściany są od-
porne na rozwój grzybów i pleśni. Zastoso-
wanie tego produktu stanowi ochronę przed 
szkodliwym działaniem nadmiernej ilości 
wilgoci, jak również mikroorganizmów. Tynk 
wapienny Baumit KlimaWhite sprawdzi się 
zarówno w budynkach mieszkalnych, jak 
i obiektach użyteczności publicznej. Można 
go stosować na ściany oraz sufity budynków, 
od piwnicy aż po poddasze. Tynk wapienny 
można nakładać w każdym pomieszczeniu 
– włącznie z miejscami narażonymi na dłu-
gotrwale utrzymującą się wilgoć lub o pod-
wyższonym zawilgoceniu, takimi jak kuchnie 
czy łazienki. 

wewnątrz budynków naturalnie biały kolor, 
przez co rozjaśnia pomieszczenia. Może ona 
być stosowana na nowe, jak również remon-
towane podłoża wapienne, jak również – po 
zachowaniu odpowiednio długiej przerwy 
technologicznej – na tynki cementowe, ce-
mentowo-wapienne oraz beton. Dodatkową 

zaletą Baumit KlimaGlätte, z punktu widze-
nia wykonawcy, jest łatwość stosowania. 
Gładź jest plastyczna, bardzo dobrze się 
układa na ścianie lub suficie, łatwo się ob-
rabia przy wyprowadzaniu płaszczyzn i nie-
trudno nadać jej żądaną fakturę. Zaletą gła-
dzi wapiennej jest fakt, że zastosowanie tego 
produktu pozwoli uniknąć kłopotliwego, ze 
względu na duże zapylenie pomieszczenia, 
szlifowania. Produkt posiada Certyfikat Ja-
kości – ochrona środowiska, zdrowie, funk-
cjonalność. 

Gładź gipsowa 
KlimaGlätte

BAUMIT RADZI
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Zaprawa cienkowarstwowa 
w energooszczędnych ścianach 
z betonu komórkowego H+H

H+H Polska jest jednym z nielicznych pro-
ducentów autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego kładących bardzo duży nacisk na 
dokładność wytwarzania elementów muro-
wych. Jest to możliwe dzięki nieustannemu 
utrzymywaniu najwyższej jakości produkcji 
oraz zastosowaniu w zakładach zaawansowa-
nych technologii. Pozwala to uzyskać w fa-
brykach H+H Polska produkty w najbardziej 
zaawansowanej kategorii wymiarowej TLMB, 
która charakteryzuje się najmniejszą toleran-
cją wymiaru wysokości ±1 mm (na pozosta-

łych wymiarach, czyli długości i szerokości, 
tolerancja wynosi ±1,5 mm).
Dążąc do oferowania na rynku wyrobów 
najwyższej jakości H+H Polska konsekwent-
nie realizuje program przezbrajania wszyst-
kich zakładów na technologię TLMB. Od 1 
sierpnia 2014 roku kategoria TLMB dostęp-
na jest już w trzech zakładach: Gorzkowice, 
Puławy i Warszawa.
Bloczki H+H, których odchyłki wymiarowe 
nie przekraczają 1 mm, pozwalają na zasto-
sowanie do ich łączenia zapraw cienkowar-
stwowych, potocznie zwanych „klejowymi” 
o grubości spoiny 1÷2 mm. W porównaniu 
do zapraw „tradycyjnych”, których grubość 
spoiny wynosi od 8 do 15 mm, zaprawy 
cienkowarstwowe niosą z sobą szereg bardzo 
istotnych właściwości.

Brak mostków termicznych
Cienka spoina z zaprawy cienkowarstwo-
wej jest niezbędnym składnikiem energo-
oszczędnej ściany wykonanej z bloczków 
z betonu komórkowego. Dzięki tak cienkiej 
warstwie ogranicza się do minimum straty 
ciepła na tym wrażliwym elemencie ściany. 
Zmniejszając 10-krotnie grubość spoiny, 
doprowadzamy do sytuacji, że mostki ter-
miczne są praktycznie niezauważalne. Wy-
nika to z faktu, że każda zaprawa murarska 
jest materiałem 4-krotnie łatwiej przewo-
dzącym ciepło niż bloczek z betonu komór-
kowego. Stąd im mniej zaprawy w ścianie, 
tym ściana lepiej izoluje termicznie. Straty 
izolacyjności termicznej wynikające z za-
stosowania 1 mm spoiny cienkowarstwo-
wej w ścianie jednowarstwowej wykonanej 
z bloczków z betonu komórkowego H+H 
TERMO PP2-0,35 o grubości 36,5 cm wy-
noszą około 4%. Podczas gdy w ścianie 
wykonanej z tych samych bloczków, ale 
połączonych na zaprawę zwykłą o grubości 

Bloczki z betonu komórkowego H+H wpisują się doskona-
le w trendy związane z budownictwem energooszczędnym. 
Już w tej chwili spełniają aktualne i przyszłe wymagania do-
tyczące izolacyjności termicznej ścian. Jednak myśląc o bu-
dynku energooszczędnym, nie możemy poprzestać tylko na 
wybraniu „ciepłego” bloczka ściennego. Bardzo ważnym ele-
mentem ściany, wpływającym na jej izolacyjność cieplną jest 
rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej.

Tabela 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych

Wymiar 

Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego  
do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi:

z zapraw do wykonywania 
cienkich spoin

z zapraw zwykłych 
lub lekkich

Oznaczenie kategorii bloczka TLMB TLMA GPLM

Długość ±1,5 ±3 +3
–5

Wysokość ±1,0 ±2 +3 
–5

Szerokość ±1,5 ±2 ±3

H+H RADZI
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12 mm, straty izolacyjności cieplnej sięgają 
ponad 25%.
Na zdjęciu wykonanym kamerą termowi-
zyjną widać dokładnie różnice w stratach 
ciepła pomiędzy dwoma rodzajami zapraw. 

Wyższa nośność muru
Kolejną zaletą zapraw cienkowarstwowych, 
która pozwala projektantowi racjonalnie 
zaprojektować budynek, a inwestorowi rów-
nież zaoszczędzić niepotrzebnych wydat-

Tabela 2. Wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie fk,s dla murów z elementów murowych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego

fb 
[MPa]

Zaprawa zwykła Zaprawa do 
cienkich spoin

Zaprawa lekka

M1 M2,5 M5 M1 M2,5 M5

1,5 0,6 0,8 – 0,8 0,5 0,7 –

2 0,7 1,0 – 1,1 0,6 0,9 –

2,5 0,8 1,1 1,4 1,6 0,8 1,0 1,2

4 1,2 1,6 1,9 2,4 1,1 1,4 1,7

5 1,4 1,8 2,3 2,9 1,2 1,6 2,0

6 1,6 2,1 2,6 3,4 1,4 1,8 2,3

W górnej części zdjęcia bloczki połączone 
zaprawą cienkowarstwową o grubości 1÷3 
mm. W dolnej części bloczki wymurowane 
na zaprawie zwykłej cementowo-wapiennej 
o grubości 10÷20 mm.

ków, jest wyższa nośność muru w stosun-
ku do ścian wymurowanych na zaprawach 
tradycyjnych. Bardzo często można spotkać 
się z błędną opinią, że im grubsza warstwa 
zaprawy tym mur będzie w stanie przenieść 
większe obciążenie. W rzeczywistości jest 
tak, że spoina jest najsłabszym fragmentem 
ściany. Stąd im cieńsza jest jej warstwa tym 
mur jest mocniejszy i przeniesie większe ob-
ciążenia. Ideałem byłoby, gdyby udało się 
wyeliminować zaprawę z muru w całości. 
Aby to wyjaśnić można się posłużyć analo-
gią do klejenia różnych powierzchni kleja-
mi typu FIX SUPER. Są to kleje dyspersyj-
ne, które w przeciągu kilku sekund tworzą 
niezwykle mocne połączenie tylko pod wa-
runkiem zastosowania kleju w bardzo cien-
kiej warstwie. Gdyby spróbować zastoso-

Zdjęcie wykonano kamerą termowizyjną

H+H RADZI
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wać ten sam klej, ale w spoinie o grubości 
np. 5 mm, to połączenie dwóch powierzch-
ni albo nie byłoby w ogóle możliwe, albo 
byłoby niezwykle słabe i nietrwałe. Potwier-
dzenie tych właściwości zapraw cienko-
warstwowych bazujące na wzorach można 
odnaleźć w normie PN-EN 1996-3 Eurokod 
6 Część 3. Wystarczy w tabeli dotyczącej 
wytrzymałości charakterystycznej na ści-
skanie murów z betonu komórkowego po-
równać kolumny dotyczące zastosowanej 
zaprawy do cienkich spoin i zaprawy zwy-
kłej.
Opierając się o większe wytrzymałości mu-
rów wykonanych na zaprawach do cienkich 
spoin, projektanci mogą stosować w swoich 
rozwiązaniach lżejsze odmiany betonu ko-
mórkowego H+H bez straty na wytrzymało-
ści lub zmniejszać szerokości ścian nośnych. 
W rezultacie generowane są oszczędności 
kosztów związane z inwestycją.

Mniejsze koszty wykonania
Korzyścią, która szczególnie przemawia 
do inwestorów indywidualnych, jest efek-
tywność ekonomiczna stosowania zapraw 
cienkowarstwowych. Koszt wykonania 1 m2 
muru składa się z kilku elementów, wśród 
których bardzo istotny jest koszt związany 
z ilością i ceną jednostkową zaprawy murar-
skiej. Przy wykonywaniu ściany z bloczków 
z betonu komórkowego H+H o grubości 
24,0 cm musimy skalkulować zużycie około 
2,4 kg zaprawy do cienkich spoin oraz około 
1,5 litra wody na każdy m2 muru. Daje to 
koszt takiego rozwiązania na poziomie oko-
ło 2,0 zł/m2. Stosując przy tej samej grubo-
ści ściany zaprawę tradycyjną, zużywamy 
jej około 24 dm3 (około 7,5 litrów wody 
i 42 kg suchej mieszanki do zapraw trady-
cyjnych). Oznacza to kwotę około 15 zł/m2.
Oczywiście można zaprawę tradycyjną wy-
konywać bezpośrednio na budowie, ale 
mimo wszystko koszt będzie ponad 2-krot-

nie wyższy od zaprawy cienkowarstwowej – 
około 4,3 zł/m2. Ponadto w tym koszcie nie 
uwzględniliśmy konieczności przygotowania 
miejsca na budowie na składowanie piasku, 
cementu, wapna oraz kosztów wody i prą-
du. Na większych budowach można również 
rozpatrywać zamawianie zaprawy z „wy-
twórni betonów i zapraw”. Ale również to 
rozwiązanie dotyczące zapraw tradycyjnych 
nie będzie bardziej ekonomiczne, ponie-
waż jego koszt to około 5,6 zł/m2 – prawie 
3-krotnie więcej niż zastosowanie zapraw 
cienkowarstwowych.
Zastosowanie zapraw do cienkich spoin 
w ścianach wykonanych z autoklawizowane-
go betonu komórkowego H+H jest z uwagi 
na niezaprzeczalne walory dotyczące ener-
gooszczędności i wytrzymałości rozwiąza-
niem zdecydowanie korzystniejszym niż za-
prawa tradycyjna. Wydawało by się zatem, 
że rozwiązanie lepsze technicznie musi się 

wiązać z większymi kosztami. Nic bardziej 
mylnego, gdyż jak dowodzimy wyżej, tech-
nologia murowania na zaprawie cienko-
warstwowej jest przynajmniej 2-krotnie tań-
sza od „najtańszych” zapraw tradycyjnych. 
Jako składnik Systemu budowy H+H za-
prawa cienkowarstwowa jest rozwiązaniem 
nieodzownym, optymalnym i bezpiecz-
nym, a w obliczu ciągłego unowocześniania 
technologii budowlanych i odchodzenia od 
systemów przestarzałych staje się wyborem 
jedynym.
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Nowe warunki
Według nowych warunków technicznych, 
jakim od stycznia tego roku powinny odpo-
wiadać budynki, minimalny współczynnik 
przenikania ciepła dla całych zamonto-
wanych drzwi zewnętrznych nie może być 
wyższy niż 1,7 W/(m2K). Drzwi o takich 
parametrach jednak tylko w pewnym 
stopniu zmniejszą ilość energii niezbędnej 
do pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
w domu. Dlatego, dla poprawienia efektyw-

ności energetycznej całego budynku warto  
zastosować drzwi o izolacyjności lepszej niż 
ta minimalna wymagana przez obowiązu-
jące rozporządzenie. Tę świadomość ma też 
ustawodawca, który przewidział, że w ciągu 
najbliższych kilku lat przepisy te zostaną  
zaostrzone. W 2017 roku dopuszczalny 
współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 
zewnętrznych wynosił będzie 1,5 W/(m2K), 
a w 2021 roku – 1,3 W/(m2K). To – jak twier-
dzi prezes Hörmann Polska Krzysztof Horała 

– bardzo dobry kierunek. Obecne rozpo-
rządzenie zdaje się więc być kompromisem 
między dążeniem do realizacji wysokich 
standardów ekologicznych w budownic-
twie, a oczekiwaniami i przyzwyczajeniami 
inwestorów, którzy dopiero uczą się myśleć 
długofalowo. Ale coraz częściej przekonują 
się, że większy wydatek poniesiony na drzwi 
o lepszych parametrach izolacyjnych szybko 
się zwróci, a w perspektywie przyniesie 
zysk – oszczędność na kosztach ogrzewania. 

Ciepło, bezpiecznie, nowocześnie 

Drzwi i bramy garażowe 
firmy Hörmann

Nowe przepisy określające warunki techniczne, jakim od stycznia tego roku powinny od-
powiadać budynki, renomowanych producentów stolarki otworowej nie zaskoczyły. Firma 
Hörmann oferuje na przykład drzwi wejściowe o izolacyjności cieplnej kilkakrotnie przekra-
czającej minimalny poziom ustawowych wymagań. Także bramy garażowe tej marki dobrze 
chronią przed stratami energii. Jednocześnie produkty te cechuje wysoka funkcjonalność 
i bezpieczeństwo oraz atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo.
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– Tak na przykład, montując drzwi o współ-
czynniku UD = 0,8 W/(m2K), wiemy, że dwa 
razy mniej ciepła ucieknie z naszego domu niż 
gdybyśmy zadowolili się drzwiami o współ-
czynniku UD = 1,7 W/(m2K). Im bardziej 
restrykcyjne przepisy – tym więcej ciepła 
zostaje w naszych domach, tym mniej pienię-
dzy wydajemy na ich ogrzanie – podkreśla 
prezes Horała. 

Drzwi do domów pasywnych 
Najnowsze drzwi firmy Hörmann – 
ThermoCarbon prawie dwukrotnie prze-
kraczają poziom wymagań stawianych 
drzwiom w domach pasywnych. Osiągają 
współczynnik przenikania ciepła UD nawet 
0,47 W/(m2K). To efekt zastosowania naj-
nowocześniejszych technologii i materia-
łów oraz unikatowej konstrukcji. Alumi-
niowa płyta drzwiowa o grubości 100 mm 
wypełniona jest twardą pianką poliureta-
nową i wyposażona w wewnętrzny profil 
skrzydła. To właśnie ten profil – wykonany 
z kompozytów na bazie karbonu i włókna 
szklanego – oraz aluminiowa ościeżnica 
z przegrodą termiczną tworzą tak skuteczną 
barierę cieplną. Zapewniają ją też potrójne 
uszczelki, a w drzwiach z przeszkleniem 
także 3- lub 4-szybowe szkło termoizola-
cyjne. Drzwi ThermoCarbon zostały nagro-
dzone Złotym Medalem Targów Budma 
2014. 

Drzwi do domów 
energooszczędnych
Podobnie skonstruowane zostały nowe 
drzwi ThermoSafe, które spełniają wymogi 
stawiane drzwiom w domach energoosz-
czędnych. Zawdzięczają to masywnej płycie 
drzwiowej z aluminium o grubości 73 mm, 
izolowanym termicznie – aluminiowemu 
profilowi skrzydła i aluminiowej ościeżnicy 
oraz podwójnym uszczelkom. Taka konstruk-
cja pozwala na uzyskanie  współczynnika UD 
na poziomie 0,8 W/(m2K). 

Na każdą kieszeń 
Identyczny lub zbliżony poziom izolacyjno-
ści cieplnej osiągają oferowane w bardzo 
przystępnych cenach stalowe drzwi firmy 
Hörmann. Świetny współczynnik przenika-
nia ciepła – nawet 0,82 W/(m2K) dla drzwi 
ThermoPro Plus i 1,1 W/(m2K) dla drzwi 
ThermoPro – to efekt przemyślanej kon-
strukcji. Zarówno stalowa płyta, jak i alumi-
niowa ościeżnica oraz próg wykonany z alu-
minium i tworzywa sztucznego, posiadają 
przegrodę termiczną. Skrzydła obu typów 
drzwi oraz ościeżnicę drzwi ThermoPro Plus 
wypełnia pianka poliuretanowa. Ucieczce 
ciepła zapobiegają także uszczelki umiesz-
czone na wszystkich krawędziach płyty 
drzwiowej.

Drzwi ThermoSafe

Drzwi ThermoPro Plus

Drzwi TermoCarbon
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Sposób na złodzieja  
Energooszczędne drzwi firmy Hörmann są
jednocześnie bezpieczne. ThermoCarbon
posiadają w standardzie 9-punktowe, 
a ThermoSafe, ThermoPro i ThermoPro 
Plus 5-punktowe ryglowanie. ThermoPro 
Plus mają też aluminiową listwę zabezpie-
czającą na całej wysokości płyty drzwiowej, 
a ThermoCarbon – eleganckie, ukryte za-
wiasy utrudniające podważenie skrzydła. 
Drzwi stalowe, a także drzwi ThermoSafe  
zamówić można w klasie RC 2, a od jesieni 
drzwi aluminiowe dostępne będą w klasie 
RC 2 i RC 3.

Ciepło w domu i garażu 
Ograniczyć straty energii w domu mogą 
jednak nie tylko drzwi wejściowe, ale także 
odpowiednie bramy garażowe. W garażach 
usytuowanych w bryle domu ciepło z gra-
niczących z nimi ogrzewanych pomieszczeń 
przenika bowiem do garażu, a potem na 
zewnątrz. Dlatego garaże w takich domach 
powinny być wyposażone w bramę segmen-
tową zbudowaną ze stalowych segmentów 
o grubości nie mniejszej niż 42 mm, takich 
jak brama LPU 40 firmy Hörmann. Ta 
brama dokładnie wypełniona jest pianką 
poliuretanową o bardzo wysokich właściwo-
ściach termoizolacyjnych. Co ważne, pianka 

Drzwi w bramie Brama i drzwi typu Design 

systemie sterowania radiowego BiSecur. 
Ten nowoczesny system zapewnia maksy-
malne zabezpieczenie wysyłanego sygnału 
przed skopiowaniem, działa bowiem 
w technologii 128 bitów. Napędy z syste-
mem BiSecur współpracują z nadajnikiem 
zapewniającym bezpieczny przekaz sygnału 
radiowego z pilota do napędu i z napędu 
do pilota. To dwukierunkowe działanie 
umożliwia nie tylko sterowanie bramą, 
ale także odczyt jej statusu (otwarta/
zamknięta). Po naciśnięciu na odpowiedni 
przycisk dioda LED na nadajniku odpo-
wiednim kolorem sygnalizuje położenie 
bramy. W każdej sytuacji można więc mieć 
pewność, że polecenie zostało wykonane, 
nawet wtedy, gdy brama znajduje się poza 
zasięgiem wzroku.

Drzwi w bramie
Jeszcze większy komfort użytkowania bram 
segmentowych zapewniają umieszczone 
w płycie bramy drzwi przejściowe bez 
wystającego progu. Dzięki nim możemy 
mieć łatwy dostęp do wszystkich przecho-
wywanych w garażu sprzętów bez potrze-
by całkowitego otwierania bramy. Przecho-
dząc przez takie drzwi lub wyprowadzając 
np. rower z łatwością pokonamy niewielki, 
płaski próg ze stali nierdzewnej. 

Pełna harmonia
Atutem drzwi i bram garażowych Hörmann 
jest nie tylko ich funkcjonalność, energo-
oszczędność i wysoki poziom zabezpieczeń, 
ale także ciekawe, nowoczesne wzornic-
two. Co ważne, firma oferuje bramy i drzwi 
wejściowe, a także drzwi boczne do garażu 
o dopasowanym wyglądzie. To pozwala stwo-
rzyć elegancką całość i harmonijnie wkompo-
nować ją w elewację budynku. Bogata paleta 
wzorów i kolorów daje możliwość dopaso-
wania bramy i drzwi do każdej elewacji, zre-
alizowania nawet najbardziej oryginalnego 
projektu. Ceniącym niepowtarzalny styl Hör-
mann proponuje bramy i drzwi typu Design 
– z aplikacjami ze szkła i stali nierdzewnej 
– oraz bramy z litego drewna o rozmaitym, 
także bardzo finezyjnym wzornictwie. 

ta wypełnia ją bardzo szczelnie. Dodatkowo, 
między segmentami bramy oraz na wszyst-
kich jej krawędziach znajdują się wysokiej 
jakości uszczelki. Dzięki temu współczyn-
nik przenikania ciepła U dla wbudowanej 
bramy LPU 40 o powierzchni 10 m2   wynosi 
1,3 W/m2.  Ale może być jeszcze lepszy.

Z ThermoFrame – jeszcze cieplej 
Energooszczędność bramy garażowej zależy 
bowiem także od sposobu montażu. Dla-
tego firma Hörmann skonstruowała specjalny 
system ThermoFrame, który sprawia, że 
ościeżnica oddzielona zostaje od ściany 
garażu przegrodą termiczną. Dzięki temu 
elementy konstrukcyjne bramy nie stykają 
się bezpośrednio ze ścianą, co minimalizuje 
powstawanie mostków cieplnych. Thermo-
Frame składa się wytrzymałej ramy z two-
rzywa sztucznego oraz dodatkowych uszcze-
lek wargowych umieszczonych po bokach 
bramy i w jej górnym obszarze. Brama 
LPU 40, której współczynnik przenikania cie-
pła jest i tak niski, z taką ościeżnicą zwiększa 
swoją termoizolacyjność nawet o 15 procent. 

Nowoczesne sterowanie 
Pełne bezpieczeństwo oraz wygodną 
obsługę bram marki Hörmann zapewniają 
napędy działające w dwukierunkowym www.hormann.pl

Nowoczesne sterowanie 

Brama LPU 40

HÖRMANN RADZI



39nr 5/2014  www.glospsb.com.pl

VELUX RADZI

Montaż rolety zewnętrznej 
VELUX jest prosty i szybki. 
W zależności od modelu 
(manualna, elektryczna lub 
solarna) zajmie niewiele po-
nad godzinę. Co więcej, po 
demontażu skrzydła okna, 
roletę zewnętrzną można 
bez problemu zamontować 
od środka pomieszczenia, 
bez konieczności wchodze-
nia na dach. 

Zasada działania rolety zewnętrznej, mimo 
że dziecinnie prosta, jest niewiarygodnie 
skuteczna – rolety zatrzymują promienie 
słoneczne zanim dotrą do szyby i nagrzeją 
ją. Dzięki temu, bez względu na porę roku, 
zapewniają optymalny komfort termicz-
ny na poddaszu. W chłodniejsze, jesienne 
i zimowe dni poprawiają izolacyjność okna 
nawet o 27 proc. i zapobiegają stratom cie-
pła. Z kolei w lecie zatrzymują aż 97 proc. 
ciepła i tym samym obniżają temperaturę 
w pomieszczeniu. W konstrukcji pancerza 
rolety zewnętrznej VELUX zastosowano wy-
sokiej jakości, wytrzymałe aluminium, które 
pozwala zintegrować roletę z dachem. Ta-
kie rolety doskonale chronią przed hałasem 

z zewnętrz, tłumią odgłosy padającego desz-
czu, zabezpieczają okno podczas trudnych 
warunków pogodowych oraz zapewniają 
dodatkowe bezpieczeństwo Twojego domu. 
Roleta umożliwia uzyskanie efektu zaciem-
nienia w dzień, co może być niezwykle 
przydatne w sypialniach. Co ważne, po jej 
zamontowaniu, okno nie traci swoich właści-
wości i funkcjonuje bez żadnych ograniczeń. 
Możemy je uchylić nawet przy całkowicie 
lub częściowo zasłoniętej rolecie. Gdy roleta 
jest zwinięta, okno można również obrócić 
o 180o, zablokować i umyć szybę zewnętrz-
ną z wewnątrz pomieszczenia.
 Zakup i montaż rolety warto uwzględnić już 
na etapie projektowania domu. Teoretycznie 

można zamontować ją w dowolnym mo-
mencie, ale musimy zdawać sobie sprawę, 
że jeśli decydujemy się na montaż rolety 
elektrycznej, a wcześniej nie doprowadzili-
śmy prądu do okna, to czeka nas uszkadza-
nie ściany i układanie dodatkowych prze-
wodów. Nie będzie to natomiast konieczne 
w przypadku rolet obsługiwanych manual-
nie lub zasilanych energią słoneczną. Jeśli 
mamy w domu okna zainstalowane jedno 
nad drugim trzeba pamiętać, by do monta-
żu okien użyć kołnierzy o szerszym rozstawie, 
inaczej roleta na oknie zainstalowanym po-
niżej po prostu się nie zmieści. W związku 
z tym, lepiej zamontować roletę jednocze-
śnie z oknem do poddaszy.

Montaż rolety zewnętrznej 
VELUX

Demontaż skrzydła okna
Przed przystąpieniem do montażu rolety 
zewnętrznej najlepiej wyjmij skrzydło okna. 
Teoretycznie roletę można zamontować bez 
wyjmowania skrzydła, ale wtedy możesz 
nieco utrudnić sobie pracę. Aby wyjąć skrzy-
dło okna obróć je o 180 stopni, następnie 
wciśnij bolce w zawiasach i wyjmij skrzydło 
okna. Uwaga, skrzydło jest dość ciężkie – 
wyjmując je, zwrócić uwagę, by niczego nie 
uszkodzić. 

Mocowanie dolnej części 
oblachowania rolety
Po demontażu skrzydła okna, rozpocznij 
mocowanie dolnej części oblachowania ro-

  Montaż rolety zewnętrznej VELUX krok po kroku
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Po zakończeniu montażu włóż skrzydło w ościeżnicę, zamknij okno 
i uruchom roletę przy pomocy pilota. Bateria jest fabrycznie czę-
ściowo naładowana, a po pewnym czasie osiąga swoją pełną 
moc. W pełni naładowana bateria umożliwia 100 pełnych cykli ob-
sługi, a zabezpieczenie przed pełnym jej rozładowaniem powoduje, 
że w akumulatorze zawsze pozostaje tyle energii, aby podnieść roletę. 

lety, które będzie chronić roletę przed podwiewaniem przez wiatr. 
Zwróć uwagę, by odległości od oblachowań bocznych były takie 
same po obydwu stronach. Następnie, przez otwory w dolnym ob-
lachowaniu, zrób znak szpikulcem, w wyznaczonym miejscu wywierć 
otwory o średnicy 3 mm i przy pomocy wkrętów zamontuj dolne 
oblachowanie. 

Montaż kasety rolety zewnętrznej
Tymczasowo zdejmij górne oblachowanie ościeżnicy po obydwu 
stronach. Następnie odkręć wszystkie wkręty z bocznego oblacho-
wania i w otworach załóż uszczelki bitumiczne. W górnej części ob-
lachowania, w zaznaczonych miejscach, zrób dodatkowe otwory do 
zamocowania prowadnic rolety. Przykręć z powrotem oblachowa-
nie okna. Kasetę rolety umieść w górnej części profili prowadnic. 
Sprawdź, czy gumowa uszczelka prawidłowo przylega do zewnętrz-
nej, górnej części okna. Kasetę rolety obniż do takiego poziomu, by 
nie dociskać jej do pokrycia dachowego.

Montaż prowadnic bocznych rolety 
Prowadnice włóż od góry, w wyznaczonym do tego miejscu. Po 
opuszczeniu w dół prowadnice automatycznie blokują się. 

Montaż rolety elektrycznej (SML)
Jeżeli montujesz roletę elektryczną, po zamontowaniu prowadnic 
i kasety, przeciągnij przewód zasilający pod górną częścią oblacho-
wania okna. Jeżeli został zainstalowany czujnik deszczu, oba prze-
wody należy przeciągnąć obok siebie. Przewód podłącz do kostki 
podłączeniowej, do której z drugiej strony doprowadzone jest zasi-
lanie rolety. Po podłączeniu do sterownika, prosimy o przeczytanie 
załączonej do niego instrukcji. 
Po zakończeniu montażu włóż skrzydło w ościeżnicę, zamknij okno 
i uruchom roletę przy pomocy pilota. Pamiętaj, by przy pierwszym 
uruchomieniu nie zatrzymywać rolety, aż do pełnego zamknięcia 
i otworzenia. 

Montaż rolety solarnej (SSL)
W przypadku rolety solarnej pamiętaj, by przed zakończeniem 
montażu zaprogramować pilot zdalnego sterowania. W tym celu 
zdejmij plastikową obudowę pilota i przesuń metalowy przełącznik 
zgodnie ze strzałką i poczekaj około 10 sekund. Następnie naciśnij 
przycisk P, do momentu, aż roleta wyda trzy razy krótki, brzęczący 
dźwięk. Rejestracja musi zostać zakończona w ciągu 10 minut. Usuń 
pasek z pilota zdalnego sterowania i ostro zakończonym przedmio-
tem naciśnij na krótko przycisk RESET, znajdujący się z tyłu pilota 
zdalnego sterowania. Jeżeli przekroczony zostanie czas 10 minut, 
system należy zresetować naciskając ponownie przycisk P.
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W roletach elektrycznych zarówno zasilanych tradycyjnie, jak 
i na baterię słoneczną, niezwykłym udog odnieniem jest dotykowy 
panel zdalnego sterowania, działający na fale radiowe w systemie 
io-homecontrol®. Roletami można sterować z dowolnego miejsca 
w domu, mogą być także zintegrowane z innymi instalacjami, jak 
brama garażowa czy ogrzewanie, pod warunkiem, że działają w sys-
temie io-homecontrol®.
Piloty w standardzie są dostarczane z oknami elektrycznymi, ale moż-
na także dokupić je oddzielnie. Do 31 października br. w specjalnej 

promocji i przy zakupie rolet elektrycznych (SML) lub solarnych (SSL) 
można otrzymać: za zakup dwóch rolet: wielofunkcyjny pilot zdal-
nego sterowania KLR 100 o wartości 600 zł lub za zakup czterech 
rolet: wielofunkcyjny panel dotykowy KLR 200 o wartości 750 zł lub 
sterownik KLC 500 o wartości 600 zł.

Rolety zewnętrzne VELUX przetestowaliśmy w najbardziej ekstre-
malnych warunkach, by mieć pewność, że będą służyły przez lata. 
Idealnie pasują do okien, gdyż zamawia się je pod jego rozmiar, 
odczytując symbol okna z jego tabliczki znamionowej. Wybierając 
produkty VELUX otrzymujesz gwarancję wieloletniego, bezawaryj-
nego funkcjonowania, a w przypadku problemów, sprawny serwis 
i doradztwo techniczne. 

Promocja – dotykowy panel zdalnego sterowania 
lub pilot w prezencie 

www.velux.pl
Panel dotykowy KLR200



42 nr 5/2014  www.glospsb.com.pl

SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB

Współorganizatorem szkolenia budow-
lanego dla wykonawców w Tomaszowie 
Mazowieckim była firma Przedsiębior-
stwo Budowlane ARTOM sp. z o.o. – od 
2010 r. partner Grupy Polskie Składy Budow-
lane S.A. W ramach kwietniowego spotka-
nia odbyły się dwa panele szkoleniowe. Na 
pierwszym z nich zaproszeni wykonawcy 
mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy Ico-
pal – eksperta w dziedzinie hydroziolacji, 
na drugim poznawali tajniki zastosowania 
produktów firmy Bolix – wiodącego pol-
skiego producenta chemii budowlanej. 
W czasie kilkugodzinnego szkolenia mogliśmy 
porozmawiać zarówno z jego współorgani-
zatorami, jak i z bezpośrednio zaintereso-
wanymi – uczestnikami, czyli wykonawcami 
budowlanymi. 

Przede wszystkim wiedza
i kontakty 
Pan Kazimierz Kostrzewa, wykonawca 
z Łodzi, specjalizuje się w pracach elewacyj-
nych i dociepleniowych. Na kwietniowe spo-
tkanie przybył głównie ze względu na firmę 
Bolix, która poza prezentacją materiałów 
stosowanych przy naprawach oraz zabez-
pieczaniu balkonów i tarasów, przedstawiała 
również zalety termoizolacji wykonywanej 
przy użyciu produktów systemowych. 

„Szkolenia, w których biorę 
udział – jak to dzisiejsze, 
współorganizowane przez 
firmę ARTOM – są oparte 
głównie na prezentacjach. 
Dla mnie bardzo cenne są 
m.in. te, które pokazują 
błędy wykonawcze oraz wyjaśniają, jak 
ich unikać. Jednak spotkania z udziałem 
firm producenckich są ważne nie tylko ze 
względu na zdobywaną tu wiedzę. Biorąc 
w nich udział mam okazję poznać osobiście 
przedstawiciela firmy, doradcę technicznego 
specjalizującego się w konkretnych pracach 
czy danym produkcie. Jeśli na budowie 
pojawi się problem, wiem do kogo mogę 
się zwrócić o radę i gdzie szukać wsparcia. 
Kontakty, jakie mamy okazję nawiązać na 
szkoleniu są więc bardzo przydatne. W razie 
potrzeby łatwiej jest dotrzeć do specjalisty 
i skonsultować się” – mówi pan Kazimierz. 
Podkreśla on również, że dla wykonawców 
głównym źródłem wiedzy są dziś takie wła-

śnie spotkania edukacyjne. Nie ma bowiem 
zbyt dużo czasu na czytanie i studiowanie 
prospektów. Z resztą, jak dodaje, sama teo-
ria jest wiedzą połowiczną. Zdecydowanie 
więcej można bowiem dowiedzieć się z pre-
zentacji i rozmowy z doświadczonym szkole-
niowcem niż z ulotki. 

Szkolenia dla młodych stażem 
„Z mojej obserwacji wynika – choć podkre-
ślę, że jest to jedynie obserwacja, gdyż nie 
znam wszystkich przybyłych tu osób – że 
na takie szkolenia najczęściej przyjeżdżają 
właściciele firm budowlanych, zwykle tych 
mniejszych” – kontynuuje pan Kazimierz. 
„Czasami pojawiają się oni również ze swoimi 
pracownikami. Teraz nowe osoby w firmie 
budowlanej szkoli się w pracach na budo-
wie pod okiem bardziej doświadczonego 
wykonawcy. Nawet, wydawać by się mogło, 

Szkoła Dobrego Budowania PSB 
– z wizytą w Tomaszowie Mazowieckim 

Fot. 1. Podczas prezentacji firmy Icopl zaproszeni wykonawcy zapoznali się 
z ofertą firmy.

Fot. 3. Wykonawcy z zaciekawieniem przy-
glądali się próbnikom prezentującym układ 
warstw odpowiednio zaizolowanego balkonu.

25 kwietnia 2014 r. po raz kolejny mieliśmy okazję gościć na szkoleniu zorganizowanym dla 
wykonawców w ramach programu „Szkoła Dobrego Budowania PSB”. Tym razem przyje-
chaliśmy z wizytą do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie odbyło się spotkanie edukacyjne 
poprowadzone przez przedstawicieli firm Icopal i Bolix. 

Fot 2. Mieli też możliwość 
przyjrzenia się z bliska wy-
branym produktom i pozna-
nia szczegółów dotyczących 
ich stosowania. 
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dobrze przyuczeni mogą być często nieświa-
domi popełnianych przez siebie błędów 
wykonawczych, a właściciel firmy czy dowo-
dzący brygadą nie zawsze ma możliwość 
dopilnowania wszystkiego w stu procentach. 
Wszelkie błędy wykonawcze wcześniej czy 
później wychodzą na wierzch, lepiej więc ich 

unikać, niż naprawiać szkody i ponosić zwią-
zane z tym koszty. Moim zdaniem na takie 
szkolenia warto więc przychodzić ze swoimi 
pracownikami, jeśli oczywiście istnieje taka 
możliwość. Ale nie zawsze udaje się wysłać 
pracownika na szkolenie, które odbywa się 
w weekendy wolne od pracy czy po godzi-
nach. Również natłok prac i goniące terminy 
powodują, że zwyczajnie może on nie mieć 
czasu na udział w takich spotkaniach” – koń-
czy pan Kazimierz. 

Dobrze wykorzystany czas
Pan Krystian Holwek, kierownik budowy 
w firmie ARTOM zaznaczył, że choć prefe-
ruje głównie szkolenia praktyczne, za niezwy-
kle ważne uważa również te, prezentujące 
najczęściej popełniane błędy wykonawcze 
i wyjaśniające jak je wykluczyć lub napra-
wić. „Nie ma bowiem budowy, na której nie 
popełni się choćby małego błędu – trzeba 
więc wiedzieć jak fachowo radzić sobie 
w każdej sytuacji” – mówi pan Krystian. 

Pan Pawlik Arkadiusz i Kwieciński 
Mariusz to wykonawcy z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, którzy również współpracują 
z firmą ARTOM. „Uważamy, że dzisiejszy 
czas nie został zmarnowany. Usłyszeliśmy 
sporo nowych informacji o obróbkach bal-
konów oraz izolacjach poziomych i piono-
wych. Na szkoleniach zawsze uczymy się 

czegoś nowego, poznajemy nowe produkty, 
technologie, jednym słowem rozwijamy się” 
– mówią wspólnym głosem.  

Nie zawsze proste decyzje
Pan Jacek Konradi z firmy Getmar z Toma-
szowa Mazowieckiego bardzo dobrze oce-
nił szkolenia prowadzone przez obie firmy. 
„Biorę udział w takich spotkaniach z uwagi 
na wiedzę i ciekawe rozwiązania techniczne, 
które później staramy wprowadzić w życie 
na budowie. Jeśli mam zamiar zastosować 
nowy produkt czy system w pierwszej kolej-
ności muszę się z nim zapoznać, i sprawdzić 
czy pracownicy będą w stanie sobie z nim 
poradzić i wykonać prace demonstrowane 
przez szkoleniowca. Nie zawsze bowiem na 
budowie, ze względu na czas i tempo prac, 
jest możliwość dogłębnego analizowania 
produktu. Wybierane przez nas rozwiązania 
muszą być więc stosunkowo proste, spraw-
dzone, a przy tym niedrogie, co nie zawsze 
idzie w parze. Szkolenia, nawet te teore-
tyczne, są więc bardzo potrzebne, gdyż to 
co zostało zawarte w instrukcji czy karcie 
technicznej nie jest dla wszystkich czytelne 
i zrozumiałe. Spotykając się z profesjonal-
nym szkoleniowcem, który wyjaśnia i nie-
rzadko pokazuje, jak powinien wyglądać 
przebieg prac, znacznie ułatwia podjęcie 
decyzji odnośnie wyboru danego materiału” 
– mówi pan Jacek. 

 
Relacja: Beata Wysoczarska 

Budomedia
Fot. Budomedia

Fot. 4. Wykonawcy mogli też własnoręcznie prze-
konać się, jak dużą wytrzymałością mechaniczną 
wyróżnia się system ociepleniowy wykonany 
z wykorzystaniem produktów Bolix. 

Fot. 5. Po szkoleniu przyszedł czas na 
rozmowy w kuluarach. Na zdjęciu pan 
Krzysztof Ciotucha i Leszek Morawski.

Fot. 6. Panowie Pawlik Arkadiusz 
i Kwieciński Mariusz dobrze wiedzą 
jak ważne jest ciągłe poszerzanie 
wiedzy, dlatego uczestniczą w szkole-
niach, gdy tylko czas na to pozwala. 

GRZEGORZ ZABOROWSKI, 
dyrektor ds. handlu PRZED-
SIĘBIORSTWO BUDOWLANE 
ARTOM sp. z o.o., Tomaszów 
Mazowiecki

„Celem współorganizowanych przez 
nas szkoleń jest podnoszenie wiedzy 
technicznej wykonawców. Nierzadko 
takie szkolenia organizujemy przy oka-
zji wprowadzenia nowych produktów 
na rynek. Wykonawcy przyzwycza-
jeni do starych, sprawdzonych metod 
niechętnie sięgają po nowe rozwią-
zania. Takie szklenia są więc bardzo 
potrzebne. Ponadto wykonawcy często 
spotykają się z nowymi materiałami 
w projektach budowlanych. Inwestor 
bądź inspektor nadzoru wymaga od 
nich stosowania konkretnych mate-
riałów, o określonych parametrach, 
spełniających konkretne wymagania. 
Muszą więc je znać i wiedzieć na czym 
polega praca z danym produktem. 
My, jako przedsiębiorstwo budowlane 
specjalizujące się m.in. w generalnym 
wykonawstwie robót budowlanych, 
współpracujemy z licznymi wykonaw-
cami. Około 60 z nich to nasi stali 
klienci. Musimy więc dbać nie tylko 
o zaspokajanie ich potrzeb materiało-
wych ale również o poszerzanie kom-
petencji.”
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Zamiast Mrówki
Jeszcze wiosną 2011 r. Marcin Stelma-
szyk deklarował, że Bol-Ann uruchomi sklep 
standardu PSB-Mrówka. Niecały rok później, 
po spotkaniu kupców PSB w trakcie Targów 
Grupy w Kielcach i dyskusji po prelekcji na 
temat organizacji i pracy PROFI, zmienił 
zdanie. – Postanowiliśmy pomysł z Mrówką 
odłożyć w czasie, a w pierwszej kolejności po-
stawić na Centrum Budownictwa PSB-PROFI. 
Dlaczego? – PSB, konkretnie audytor Piotr 
Kozina i dyrektor marketingu Mirek Lubarski 
zaoferowali gotowe procedury przekształcenia 
składu budowlanego w PROFI, zarazem wska-
zując dobry przykład jak to zrobić. Pojechaliśmy 
z Adrianem Krupą, kierownikiem działu obsłu-
gi klienta w Bol-Ann, do firmy kupca PSB na 

Kaszubach – BAT. Odwiedziliśmy PROFI tej 
firmy w Pruszczu Gdańskim i w Lęborku. Oba 
obiekty zrobiły na nas bardzo dobre wrażenie. 
Imponowały już samym wyglądem, kompletną, 
dobrze przemyślaną asortymentowo i odpo-
wiednio eksponowaną ofertą towarową, orga-
nizacją pracy sklepu, magazynów, placu składo-
wego, pionu logistyki.

Adrian Krupa dodaje – nie mieli przed nami 
żadnych tajemnic. Okazało się, że teorię, którą 
poznaliśmy w centrali PSB, potwierdza prakty-
ka czołowego partnera Grupy, jakim jest bez 
wątpienia BAT. PROFI w Pruszczu Gdańskim 
i w Lęborku dawało tym oddziałom widoczną 
dodatkową przewagę nad innymi hurtowniami.
W kwietniu 2012 r. Marcin Stelmaszyk 

„kupił” na X Targach Grupy PSB koncepcję 
PROFI. A w kwietniu 2013 r., podczas XI Tar-
gów PSB zawierał kontrakty na zaopatrzenie 
regałów, które postawił w PROFI Bol-Ann 
w Gnieźnie. W międzyczasie były spotkania 
z Marzeną Krzakowską, pełnomocnik zarzą-
du Grupy PSB w regionie Pomorze Zachod-
nie–Wielkopolska Północna – przekonywała, 
że dla Bol-Ann PROFI to jest to. Był też audyt 
Piotra Koziny, odpowiadający na pytanie: co 
zmienić w firmie, żeby droga do PROFI była 
jak najkrótsza.

Remont rzecz normalna 
…a po remoncie lepiej
Śnieg, mróz, wiatr – remont, i to general-
ny, w okresie listopad-marzec na ogół nie 
budzi entuzjazmu. Ale wybór właśnie tych 
miesięcy, na przełomie lat 2012–2013, był 
w Bol-Ann w pełni świadomy. Zimą ruch 
budowlany słabnie, zwłaszcza jeśli chodzi 
o ciężką budowlankę. Prace przy fundamen-
tach, wznoszenie ścian, docieplanie fasad, 
roboty dekarskie i wiele innych czekają do 
wiosny. 
A klienci jak patrzyli na przekształcanie 
Bol-Ann w PROFI? Nie przeszkadzał im 
hałas, kurz, zmiany w ułożeniu towarów? 
Michał Lisiecki, właściciel Firmy Ogól-
nobudowlanej MICH-BUD z Malczewa, od 
2007 r. klient Bol-Ann, nie przejmował się 
utrudnieniami, wręcz ich nie dostrzegał. – 
Dla nas, wykonawców budowlanych remonty 
to przecież rzecz normalna, z remontów i z bu-
dowania żyjemy. Po remoncie praca w Bol-Ann 
jest lepiej zorganizowana, nie tracę czasu na 
biurokrację. Firma braci Stelmaszyków zawsze 
dobrze pracowała, ale teraz, gdy jest PROFI, 
obsługa jest jeszcze lepsza.

Adrian Krupa zapamiętał czas remontu, 
a właściwie inwestycji przekształcającej skład 
budowlany w PROFI tak – większość klientów 
postrzegała pewien bałagan ze zrozumieniem, 
wykonawcy i inwestorzy ciekawi byli, co z tego 
wyjdzie. Żaden klient nie ubył. Po zakończeniu 
remontu zaczęli przybywać nowi. 

Najwyższy standard w Gnieźnie
Robert Waliński, właściciel Firmy Bu-
dowlanej ROBEX z Gniezna, oświadcza na 
początku rozmowy. – Nie odczuwam różni-
cy po uruchomieniu PROFI. Poziom obsługi 
w Bol-Ann od lat jest bardzo dobry. Jestem tutaj 
klientem od 1998 r., od kiedy powstał ROBEX. 
Zawsze mieli niezawodny transport, a w innych 
hurtowniach na ogół z terminową dostawą to-
waru jest kiepsko. Ekipa Bol-Ann jest solidna, 
kompetentna, potrafi szybko działać.
Wieloletni klient zaraz jednak dodaje – wraz 
z PROFI pojawiło się więcej narzędzi potrzeb-
nych wykonawcom. Zauważyłem też, że pra-
cownicy doskonalą swoje kwalifikacje, mają 
pełniejszy dostęp do wiedzy o budowaniu, wy-

Bol-Ann i czterdziestu 
wspaniałych
Pierwsze słowo się liczy! „Pierwsze słowo do dziennika, dru-
gie słowo do śmietnika”. Krótki wierszyk przypomniałem so-
bie po tym, gdy kolejna odpowiedź na pytanie, zadane kilku 
wykonawcom budowlanym, czy dostrzegają różnicę w pra-
cy firmy Bol-Ann, której są klientami, od kiedy przekształ-
ciła swój skład budowlany w PROFI? brzmiała NIE. Czyżby 
niemały wysiłek Marcina Stelmaszyka, współwłaściciela Bol-
-Ann, kierującego na co dzień tą rodzinną firmą i praktycznie 
biorąc całej załogi poszedł na marne? „Pogłębienie tema-
tu” w następnym pytaniu: co by powiedzieli klienci, gdyby 
w Bol-Ann znowu wszystko było po dawnemu? szybko po-
zwoliło wyjaśnić sytuację. 

Marcin Stelmaszyk przed wejściem do PROFI Bol-Ann.
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robach, systemach, potrafią szukać informacji, 
także w Internecie. Oczywiście, zauważyłem też, 
że PROFI zatrudnia więcej pań.

Odpowiedź na pierwsze pytanie, o różnice 
w pracy składu materiałów budowlanych 
i PROFI, w które się ten skład przekształcił, 
nie musi zaczynać się entuzjastycznie. Klienci 
znający Bol-Ann od wielu lat i zadowoleni 
z współpracy z tą firmą nie traktują faktu po-
wstania PROFI jako ważnej daty granicznej. 
Bol-Ann to Bol-Ann. Od lat ma dobrą opinię. 
Do tego, że wraz z PROFI zaczęła się popra-
wiać w Bol-Ann obsługa klienci przyzwyczaili 
się natychmiast. Jeśli było dobrze, a jest le-
piej, to nadal jest dobrze…

Marek Kostrzewski, współwłaściciel firmy 
deweloperskiej KOS-BUD z Gniezna, współ-
pracującej z Bol-Ann od 13 lat, zauważa, że 
wraz z przekształceniem w PROFI powiększyła 
się hala sprzedaży, towar jest łatwiej dostęp-
ny dla klientów. Poszerzył się też asortyment. 
Bol-Ann jest w Gnieźnie i okolicy monopoli-
stą, w tym sensie, że oferuje pełny asortyment 
i w bardzo dobrej jakości, od najlepszych pro-

Bywa, że na budowie przydaje się pomocna 
dłoń handlowca. Michał Lisiecki na drabinie 
i Rafał Bażega. – MICH-BUD zatrudnia 7 osób, 
ale często zwiększamy ekipę, nieraz korzystamy 
z podwykonawców. Nasze place budowy rozsia-
ne są w Wielkopolsce, zdarzają się też roboty 
w Zielonej Górze, Gubinie, Rawie Mazowiec-
kiej. Budujemy domki, czasem mamy zlecenia 
inwestorów wznoszących czy remontujących 
galerie handlowe, zresztą różne obiekty. Śnia-
dania w Bol-Ann? Czasem biorę w nich udział. 
To oznaka dbałości o klienta. Uczestniczę też 
w szkoleniach, zapamiętałem prowadzone przez 
Termo Organikę, bardzo ciekawe i przydatne.

Robert Waliński i Adam Skory na placu 
budowy. – ROBEX zatrudnia 10 osób. 
Wszystko robimy pod klucz. Staramy się być 
zawsze głównym wykonawcą. Przy dużych 
pracach korzystamy z podwykonawców. Tak 
było np. przy przebudowie Gnieźnieńskiej 
Szkoły Wyższej Milenium. Jestem na wszyst-
kich szkoleniach w Bol-Ann. Dzięki temu 
poznajemy m.in. nowe produkty. To ważne, 
klienci nie zaskakują nas potem wiedzą 
o nowościach. 

Marek Kostrzewski na placu budowy osiedla 
KOS-BUDu. – W 2013 r. wybudowaliśmy 
5 budynków z ponad 100 mieszkaniami. 
W 2014 r. mamy w budowie 70 mieszkań. 
W ciągu 16 lat działalności KOS-BUDu zakoń-
czyliśmy w Gnieźnie ponad 40 inwestycji,
oddając niemal 1000 mieszkań. Zatrudnia-
my 15 pracowników plus podwykonawców. 
W sumie przy zaawansowanych pracach do 
60 osób na budowie. Śniadania dla wyko-
nawców to specyfika Bol-Ann. Biorę w nich 
udział, są okazją do nawiązania, utrzymania, 
umocnienia kontaktów w branży.

Zbigniew Inda, z prawej, i Marcin Wiśniewski 
na placu budowy domu w dzielnicy Osiniec 
w Gnieźnie. – W POL-DOM pracuje 7 osób, 
łącznie ze mną. Stawiamy domki jednoro-
dzinne, 3–4 w roku. Remonty też robimy na 
ogół w domkach, ale również w większych 
obiektach. Nieraz korzystam z fachowej porady 
Marcina Wiśniewskiego, który jest na bieżąco 
z nowinkami technicznymi. Bol-Ann wychodzi 
naprzeciw takim małym firmom jak moja, gdy 
inne hurtownie, zdarza się, próbują traktować 
małych wykonawców z lekceważeniem. 

Zenon Ochotny, z prawej, i Tomasz Wencel 
w PROFI Bol-Ann. – Specjalizuję się w budow-
nictwie ciężkim – prace ziemne (mam koparkę), 
fundamenty, ściany. Czasem, jako podwyko-
nawca, pracujemy przy budowie i remontach 
hal, marketów. Zleceń na wykończeniówkę 
mam mniej. Moja firma zatrudnia do 8 osób. 
Oceniam pomysł Bol-Ann z wizytówkami dla 
wykonawców jako bardzo fajny.

ducentów. Mam też wrażenie, że PROFI bardziej 
szanuje mój czas – to zapewne skutek lepszej 
organizacji pracy.

Na to, że wraz z PROFI wzrosła w Bol-Ann 
liczba pozycji asortymentowych zwraca-
ją uwagę kolejni wykonawcy budowlani. 
Zbigniew Inda, właściciel firmy POL-DOM 
Usługi Ogólnobudowlane z Gniezna pod-
kreśla – odczułem to zdecydowanie w chemii 
budowlanej, zwłaszcza w klejach, także ogólnie 
w materiałach do ociepleń.

Zenon Ochotny, właściciel Zakładu Ogól-
nobudowlanego ZENON OCHOTNY z Ko-
morowa nie wyróżnia żadnej grupy asor-
tymentowej, zauważa jedynie, że od czasu 
PROFI jest ogólnie więcej towaru. Chce na-
tomiast, żebym zanotował, że poziom obsługi 
w Bol-Ann to najwyższy standard w Gnieźnie 
i w okolicy. Tu się zaopatruję od kiedy istnieje 
moja firma, czyli od 2000 r.

Tadeusz Pawlak, z prawej, i Paweł Stawicki 
w dziale sprzedaży PROFI Bol-Ann. – Firma, 
którą mam od 10 lat, specjalizuje się w dekar-
stwie, ale przyjmujemy też coraz częściej prace 
na fasadach. Zatrudniam 6 osób, pracuje też ze 
mną syn, bywa że dodatkowo mamy 9 współpra-
cowników, gdy jest duże zlecenie na elewacjach. 
W Bol-Ann kupuję blachodachówkę, papę termo-
zgrzewalną, dachówki ceramiczne i betonowe, 
styropian i klej do styropianu, wełnę mineralną. 
Śniadania? Dzisiaj byłem. Śniadania dla wyko-
nawców robi w Gnieźnie tylko Bol-Ann.
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Tadeusz Pawlak, właściciel Zakładu Re-
montowo-Budowlanego TADEUSZ PAWLAK 
z miejscowości Gołąbki podkreśla, że Bol-Ann 
od kiedy jest PROFI zapewnia maksymalnie ła-
twy, dobry kontakt z handlowcami.

Szymon Gaweł, właściciel i udziałowiec 
Grupy Firm Budowlanych: Firma Remon-
towo-Budowlana SZYMON GAWEŁ, TRICO 
BUDOWNICTWO sp. z o.o. oraz ERESCO 
sp. z o.o. spółka komandytowa kojarzy 
PROFI z tym, że Bol-Ann ma teraz inny 
obiekt – zmienił się budynek, sala sprzedaży 

rzyłem w firmę, ale nie spodziewałem się, że 
w PROFI będzie tak fajnie. Kiedyś wszystko było 
małe – sklep, dział sprzedaży. My, przedstawi-
ciele handlowi, byliśmy schowani za szafą. Teraz 
wokół jest przestrzeń. Klienci nas widzą i my wi-
dzimy klientów. Mamy duży sklep.

Prawie jak za króla Stasia
W środę 10 września Tomasz Wencel, 
sprzedawca detaliczny pracujący od 17 lat 
w Bol-Ann, jak w każdy inny środkowy dzień 
tygodnia od końca marca 2014 r. wysłał 200 
esemesów treści: „Zapraszamy Naszych Sza-
nownych Klientów na coczwartkowe śnia-
danie. Aromatyczna kawa i smaczna ka-
napka pozwoli sympatycznie zacząć dzień. 
Zapraszamy jutro od godziny 7:00 do firmy 
BOL-ANN ul. Witkowska 82a.”
Odbiorcy esemesów to zdecydowanie naj-
częściej wykonawcy budowlani. Komu inne-
mu chciałoby się wstawać tak rano, żeby iść 
nawet na bardzo wystawne śniadanie? (Na 
marginesie. Właściciel jednej z firm budow-
lanych, z którym rozmawiałem, powiedział, 
że nie zawsze wpada na godzinę 7:00 do 
Bol-Ann, bo o tej porze często musi być na 
realizowanej przez siebie budowie. Wtedy 
przychodzi na Witkowską później.).

Iwona Lewandowska, sprzedawca deta-
liczny, pracuje w Bol-Ann od 2011 r. Opo-
wiada – bułki są prosto z piekarni z porannego 
wypieku. Z reguły mamy 120 kanapek, ale jeśli 
trzeba robimy więcej. Na pokrojoną bułeczkę 
kładziemy sałatę, plasterek wędliny, żółty ser, 
pomidor, paprykę, zielony ogórek, szczypiorek, 
rzodkiewkę – co jest na rynku. Mamy również 
paterę z owocami: banany, winogrona i owoce 
sezonowe oraz paterę ze słodyczami: delicje, 
ptasie mleczko, cukierki czekoladowe, wafelki, 
słodkie precelki. Oczywiście jest kawa, herbata, 
woda „Budowlanka” i energetyczny „Buldożer” 
– bogaty wybór. Goście konsumują i rozmawia-
ją przy stolikach barowych oraz w strefie klienta 

Szymon Gaweł, z prawej, w rozmowie 
z Adrianem Krupą na tarasie swojego domu. 
– Klinkier na swój dom kupiłem w Bol-Ann. 
Elewację w siedzibie Bol-Ann też ja robiłem.
Łącznie 3 moje firmy zatrudniają 20 fa-
chowców. Firma Remontowo-Budowlana 
SZYMON GAWEŁ specjalizuje się w elewacjach 
klinkierowych domków, obiektów handlowych 
i przemysłowych. Na takie usługi jest duże 
zapotrzebowanie. Portfel zleceń mamy wypeł-
niony do końca tego roku. Działamy w Wielko-
polsce i niekiedy na Dolnym Śląsku. Kontakt 
z Bol-Ann jest partnerski. Firma braci Stelma-
szyków uczciwie dzieli się z wykonawcą. Moi 
pracownicy uczestniczą w Szkole Dobrego 
Budowania w PROFI. Ja wpadam w czwartki 
na Witkowską na śniadanie. W inne dni jest 
tak, że jak chcę wypić kawę, to nie jadę do 
miasta, tylko przyjeżdżam do Bol-Ann.

O ile wzrosła liczba klientów od kiedy 
w Bol-Ann jest PROFI? Jak zwiększyła 
się sprzedaż? Odpowiadają pracowni-
cy firmy:
 Iwona Lewandowska – liczba klien-

tów o 20%.
 Paweł Stawicki – liczba klientów 

o 20%.
 Marcin Wiśniewski – liczba klientów 

o 30%, sprzedaż o 50%.
 Adrian Krupa – liczba klientów o 15%.
Inni wypowiadający się pracownicy nie 
podali konkretów, zgodnie jednak ocenia-
li, że zarówno liczba klientów, jak i sprze-
daż od czasu kiedy jest PROFI wzrosła.

powiększyła się i ma inny wystrój. Natomiast 
obsługa utrzymuje stale bardzo wysoki poziom. 
Współpracuję z Bol-Ann od 2005 r.

Spostrzeżeniami na temat zmian, jakie wnio-
sło PROFI dzieli się też Adam Skory, regio-
nalny dyrektor techniczno-handlowy Termo 
Organiki w Wielkopolsce. – Jest łatwiejszy do-
stęp do produktów. Więcej osób obsługuje wy-
konawców. Niemal równo z powstaniem PROFI 
Termo Organika wstawiła w Bol-Ann mieszalnik 
do tynków i farb, zarówno na elewacje, jak i do 
wnętrz. Poszerzyła się też oferta towarowa na-
szej firmy dostępna klientom PROFI. Bol-Ann to 
I liga w Wielkopolsce.

Wyjście zza szafy
Jak zapamiętali przekształcanie składu bu-
dowlanego w PROFI pracownicy Bol-Ann? 
Marcin Wiśniewski, regionalny doradca 
handlowy, w firmie braci Stelmaszyków od 9 
lat, nie kryje, że na początku podchodził do 
tego sceptycznie. – Pomysł mi się podobał, ale 
niepokoiły  zmiany, miał się zwiększyć zakres 
obowiązków. Teraz jednak widzę, że powiększy-
ło się grono moich klientów i obroty. Odczułem 
to materialnie.

Paweł Stawicki, od 12 lat handlowiec 
w Bol-Ann, zapowiedź zmian odebrał pozy-
tywnie. – Wiedziałem, że powiększy się sklep 
i asortyment, będzie większa sprzedaż. I to się 
sprawdziło. Mam więcej klientów. Zarabiam też 
więcej. Ale jest też więcej pracy.

Rafał Bażega, od 4 lat handlowiec w fir-
mie braci Stelmaszyków, zwraca uwagę, że 
jak ktoś nie był dawno w Bol-Ann, to po wejściu 
do nas jest pozytywnie zaskoczony. PROFI to 
było dla nas nowe wyzwanie. Poszliśmy mocno 
do przodu. Jesteśmy wizerunkowi bardziej roz-
poznawalni.

Michał Kiełpiński, od 8 lat regionalny 
doradca handlowy w Bol-Ann, mówi – wie-

Coczwartkowe śniadanie w PROFI Bol-Ann.
Iwona Lewandowska dba, żeby niczego nie brakowało. 
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na wygodnej kanapie. Jedni przychodzą, inni 
wychodzą. Jest ruch. Najczęściej w porze śnia-
dania odwiedza nas około 50 klientów. Pojawia-
ją się też tacy, którzy wcześniej o śniadaniach 
czwartkowych nie wiedzieli. Częstują się i są 
mile zaskoczeni.
Czy obroty w czwartki wzrosły? – Tomasz 
Wencel twierdzi, że tak. – Goście śniadań ro-
bią normalne zakupy, nie tylko jedzą.

Promocja do potęgi
Nie tylko śniadania czwartkowe wzmacniają 
więź firmy braci Stelmaszyków z klientami. 
Zaraz przy wejściu do sklepu trafiamy na 
wielką tablicę z dziesiątkami kaset-wizy-
towników firm wykonawczych współpra-
cujących z PROFI Bol-Ann i podzielonych 
według głównych specjalizacji. Obecnie ta-
blica zawiera wizytówki 40 firm. O każdym 
z czterdziestu wspaniałych dowiemy się 
jak się nazywa jego firma, poznamy jej ad-
res i telefon komórkowy właściciela oraz 3 
specjalizacje. Robert Waliński podał, że spe-
cjalizacje jego ROBEXu to budowy, remonty, 
ocieplenia budynków. Na wizytówce Micha-
ła Lisieckiego wymieniono: budowa domów, 
elewacje, prace remontowe. Wizytówka 
Tadeusza Pawlaka informuje o specjaliza-
cjach: dekarstwo, podbitki, ocieplenia. 
Tadeusz Pawlak mówi wprost – wizytówki 

zrobił Bol-Ann, ale interes jest wspólny, rekla-
muje się firma braci Stelmaszyków i ja, jako wy-
konawca. Podobnie jest z banerami, jakie daje 
firmom budowlano-remontowym Bol-Ann, 
a my stawiamy je na budowach. Podtrzymu-
je tą opinię Robert Waliński. – Oni na mojej 
wizytówce napisali „WYKONAWCA WSPÓŁPRA-
CUJĄCY Z”: i tu logo PSB-PROFI Bol-Ann, ja 
przykleiłem baner na mojego busa, że współ-

W czwartki od rana klienci 
mogą zjeść śniadanie, ale 
też kupują. Michał Kiełpiński 
rozmawia z wykonawcą spe-
cjalizującym się w elewacjach 
i wykańczaniu wnętrz.

Tablica z wizytówkami firm wykonawczych 
współpracujących z PSB-PROFI Bol-Ann.

Bus Firmy Budowlanej 
ROBEX promuje też PROFI 
Bol-Ann.

pracujemy z PSB-PROFI Bol-Ann.
Na tablicy kaset-wizytowników jest więcej 
niż 40, Marcin Stelmaszyk wyjaśnia – za-
kładamy, że wykonawców, którzy zwiążą się 
z nami współpracą we wzajemnym promowa-
niu się będzie przybywać. 
Właściciele firm budowlanych i pracownicy 
PROFI Bol-Ann są zgodni – pomysł z wizy-
tówkami jest bardzo dobry!

Wyższa półka
Dzięki PROFI powierzchnia detalu powięk-
szyła się w Bol-Ann o 300 m2. Wystawa 
materiałów ciężkiej budowlanki wzrosła 
o 150 m2. W magazynach przybyło kolejne 
300 m2. Od czasu PROFI pojawiła się w ofer-
cie firmy stal zbrojeniowa. Jest więcej asorty-
mentu sanitarnego i elektronarzędzi. 
Marcin Stelmaszyk nie kryje, że kilka pomy-
słów wzięli z BAT, na przykład sposoby skła-
dowania i ładowania stali, czy magazynowanie 
materiałów lekkich, jak wełna mineralna, na 
antresolach. Najważniejsze jednak było przeko-
nanie, jakie wynieśliśmy z BAT, że PROFI wyróż-
nia kupca od innych, dysponujących zwykłymi, 
tradycyjnymi składami budowlanymi. PROFI to 
wyższa półka. Wyższy standard. Chcemy być 
w tym wyższym standardzie. PROFI narzuca 
partnerom PSB wyższe wymagania. To dobrze. 
Spełniając je łatwiej nam będzie poruszać się po 
rynku budowlanym. Mając PROFI mam większe 
szanse na pozyskanie dobrych, stałych klientów.
Adrian Krupa chciałby, żeby PROFI były trak-
towane w PSB jak sklepy Mrówka, żeby były 
centralne akcje gazetkowe. Takie promocyjne 
posunięcia przyciągnęłyby nowych klientów.
Marcin Stelmaszyk wraca myślami do załogi 
Bol-Ann. – Spisała się bardzo przyzwoicie. Dali 
radę w trudnym czasie przekształcania składu 
w PROFI. Remont nie spowodował dramatycz-
nego spadku przychodów. A od ponad roku 
przychody stale rosną. Fajnie poszło.
Bol-Ann zatrudnia 46 osób. Ponad połowę 
zakupów materiałów budowlanych firma re-
alizuje poprzez Grupę PSB S.A.

Mirosław Ziach 

Jaki udział w materiałach budowla-
nych wykorzystywanych przez Wa-
szą Firmę mają te, które kupujecie 
w PROFI Bol-Ann? Odpowiadają wy-
konawcy budowlani:
 Marek Kostrzewski – ponad 80%.
 Szymon Gaweł – 70%.
 Michał Lisiecki – 50%.
 Zbigniew Inda – generalnie, jeśli klient, 

któremu buduję dom nie narzuci skąd 
mam kupić towar, biorę niemal wszystko 
z Bol-Ann. 90% moich klientów korzysta 
z materiałów z firmy braci Stelmaszyków.

 Zenon Ochotny – 75%.
 Tadeusz Pawlak – 95%.
W ocenie Adama Skorego sprzedaż 
Termo Organiki do Bol-Ann wzrosła od kie-
dy jest PROFI o 30%.
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Rozmowa z Przemysławem Szajter – V-ce Prezesem Zarządu 
i Pawłem Kopeć – Dyrektorem Handlowym Farby Kabe Polska

FARBY KABE POLSKA – szwajcarska 
precyzja i atut szerokiej oferty

 Konkurencja na rynku produktów 
chemii budowlanej na elewacje i do 
wnętrz, jak masy tynkarskie, farby, 
systemy ociepleń, systemy do napraw 
i renowacji jest w Polsce bardzo silna. 
Klient ma szeroki wybór. Czy jednak 
w każdej z wymienionych grup asor-
tymentowych równie bogaty? Jakich 
trendów można spodziewać się na tym 
rynku w najbliższych latach? Co mówią 
prognozy w odniesieniu do głównych 
rodzajów materiałów?
W każdej z wymienionych grup asorty-
mentowych odbiorcy znajdą odpowied-
nią ofertę. Jednak to nie różnorodność 
wyborów pomiędzy rozwiązaniami, czy 
parametrami technicznymi, a różnice 
w cenach tworzą obecny obraz rynku che-
mii budowlanej w Polsce. Z jednej strony 
świadomość wielu  klientów wzrasta, co-
raz częściej sięgają po produkty droższe, 
z drugiej, szczególnie na dużych frontach 
robót, trwa walka cenowa i najtańsze roz-
wiązania. Przykład – systemy dociepleń, 
gdzie można zaobserwować stale spada-
jące ceny warstw wewnętrznych systemu, 
jak kleje, płyty izolacyjne czy siatki zbroją-
ce. Inwestor często przymyka oko na brak 
gwarancji producenta, a dystrybutorzy 
nie wymuszają na wykonawcy stosowa-
nia rozwiązań systemowych. Odbywa się 
to kosztem jakości oferowanych produk-
tów i co za tym idzie wyniku końcowego 
prac budowlanych. Niestety, ustawodaw-
ca prawie całą odpowiedzialnością za ja-
kość i bezpieczeństwo oddawanych prac, 
wyborów i walki cenowej w obszarze, 
gdzie absolutnie nie powinno być mowy 
o oszczędnościach, obarcza inwestora. 
Opisany problem również dotyczy rynku 
chemii budowlanej. 
Prognozy w odniesieniu do głównych ro-
dzajów materiałów nie ulegną znaczącym 
zmianom, zmieni się co najwyżej sposób 
ich zastosowania, gdzie np. klasyczną for-
mę pierwotnego docieplania budynków 

wyższej klasie odporności na szorowanie 
na mokro tworzy powłoki o wysokiej paro-
przepuszczalności, co ma kolosalne znacze-
nie w przypadku podłoży gipsowych oraz 
nowych tynków mineralnych. Dzięki temu 
może być stosowana już po 14 dniach od 
nałożenia tynków, dwa razy szybciej niż 
tradycyjne farby. Jest bardzo wydajna i nie 
wymaga gruntowania, dzięki czemu jest 
bardzo efektywna pod względem kosz-
towym. Znakomity produkt cieszący się 
świetną opinią fachowców. 

 Jakie są plany rozwoju Farby Kabe 
Polska?
Patrzymy z optymizmem w przyszłość. 
Mamy bardzo silne fundamenty finan-
sowe. Sami finansujemy swoją działal-
ność, zarówno bieżącą jak i inwestycyjną. 
W 2011 r. uruchomiliśmy nowoczesny za-
kład produkcyjny mas tynkarskich w Kato-
wicach. W pełni zautomatyzowana produk-
cja gwarantuje stabilność procesów, a co za 
tym idzie wysoką jakość produktów.
Zdrowe finanse, znakomite produkty, 
doświadczona, dynamiczna kadra i jasna 
wizja tego, jak chcemy rozwijać się na ryn-
ku – to wszystko pozwala nam z ufnością 
myśleć o przyszłości. 

 Jak firma Farby Kabe postrzega
miejsce PSB na rynku sprzedaży chemii 
budowlanej w Polsce?
Dostarczamy wykonawcom swoje pro-
dukty wyłącznie za pośrednictwem firm 
dystrybucyjnych, hurtowni materiałów 
budowlanych, które zajmują się obsługą 
inwestycji. PSB jest dla nas bardzo ważnym 
partnerem, który rozumie potrzeby rynku, 
a rozbudowana struktura oraz doskonała 
komunikacja w obrębie Grupy pozwala 
na przenoszenie pozytywnych doświad-
czeń między regionami. Stale podnoszone 
kompetencje kadry, koordynacja licznych 
szkoleń branżowych oraz program działań 
marketingowych gwarantują właściwą ob-
sługę klienta. To dla producenta takiego jak 
my niezwykle istotny element partnerstwa, 
gdyż bardzo często produkty wyglądają 
podobnie, różni je jednak cena i co naj-
ważniejsze – jakość. PSB gwarantuje serwis 
sprzedażowy i potrafi przekazać wykonaw-
cy korzyści wynikające z wyboru oferty bar-
dziej zaawansowanej technologicznie.

notował Mirosław Ziach

Od lewej: Paweł Kopeć
i Przemysław Szajter

będzie zastępować w coraz większym 
zakresie tzw. termorenowacja, czyli mon-
towanie nowej warstwy izolacyjnej do 
np. istniejącej, a jeszcze nośnej płyty ter-
moizolacyjnej. Będzie to wymagało więk-
szej wiedzy technicznej od inwestora, co 
w tym wypadku jest pozytywnym trendem. 

 Farby KABE to firma szwajcarska. 
Jaka jest Wasza pozycja wśród produ-
centów chemii budowlanej w Polsce?
Przez 20 lat konsekwentnej pracy na pol-
skim rynku zbudowaliśmy bardzo mocną 
pozycję rynkową. Firma Farby KABE jest 
dzisiaj jednym z największych dostawców 
tynków i systemów ociepleń w Polsce. 
Jesteśmy cenionym dostawcą produktów 
do renowacji zabytków. Oferujemy rów-
nież szeroką gamę farb wewnętrznych, 
masy szpachlowe, kleje do glazury. Je-
steśmy więc jedną z niewielu firm, które 
oferują produkty zarówno na elewacje 
jak i do wnętrz. To nasz niezaprzeczalny 
atut. Sprzedajemy również farby proszko-
we, które od ponad 30 lat produkuje nasz 
szwajcarski właściciel.
Jesteśmy częścią szwajcarskiej firmy Karl 
Bubenhofer AG, czołowego producenta 
farb, tynków, systemów ociepleń na ro-
dzimym rynku. Jest to firma rodzinna, 
założona w 1908 r., obecnie zarządzana 
przez trzecie pokolenie. Dla nas oznacza 
to możliwość korzystania z ogromnej bazy 
doświadczeń, wiedzy, technologii naszego 
partnera.
Szwajcarskie produkty i usługi kojarzone 
są powszechnie z jakością, niezawodno-
ścią i innowacyjnością. To są fundamenty 
naszego sukcesu.

 Na czym polega Wasza innowacyjność?
Przykładów jest wiele, oto dwa. Karl 
Bubenhofer AG jako pierwsza firma na 
świecie opracowała nowatorską techno-
logię produktów polikrzemianowych do 
elewacji budynków (tynki, farby elewa-
cyjne). Do dziś są to produkty unikatowe 
na rynku. Tynk Novalit T posiada kluczo-
we zalety tynków krzemianowych, ale ma 
dużo szerszy zakres stosowania i jest znacz-
nie łatwiejszy i bezpieczniejszy w aplikacji. 
Wyrób o klasę lepszy od hybryd z rodziny 
si-si, obecnych na polskim rynku. 
Innym produktem nie mającym odpowied-
nika na rynku jest dyspersyjno-krzemiano-
wa farba do wnętrz Aquatex. Farba o naj-
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20 września 2014 r. został otwarty sklep PSB Mini-
-Mrówka w Lewinie Brzeskim. Inwestorem 400-me-
trowego obiektu jest firma Haxel. Lewin to gminne 
miasteczko liczące 6000 mieszkańców, leżące w po-
wiecie brzeskim, w województwie opolskim. 
Na klientów czekało mnóstwo atrakcji, m.in. konkur-
sy z cogodzinnym losowaniem nagród za najwyższy 
paragon, gratisowe kupony do baru grillowego za 
zakupy powyżej 30 zł.

Mini-Mrówka w Lewinie Brzeskim

Firma BudMat z Płocka przekształciła swój 
oddział w Sierpcu w placówkę PSB-Pro-
fi. Na placu o powierzchni 10000 mkw. 
znajduje się magazyn o pow. 3500 mkw 
oraz hala sprzedażowa ze strefą samoob-
sługową o pow. 750 mkw. Od września 
2014 r. klientów obsługuje 18-osobowy 
zespół. W placówce Profi znajdują się 
wystawki i aranżacje zastosowań różnych 
materiałów i systemów budowalnych, 
m.in. kostki brukowej i architektury ogro-
dowej.

  Profi w Sierpcu

  Mini-Mrówka 
  w Zdunach

3 września 2014 r. w Zdunach k. Ło-
wicza ruszył market PSB Mini-Mrówka. 
Właścicielami sklepu są państwo Moni-
ka i Grzegorz Grzegory, partnerzy Gru-
py PSB, którzy w Zdunach od wielu lat 
prowadzą skład budowlany. Obiekt ma 
350 mkw. powierzchni sprzedaży. Gmina 
Zduny położona jest w woj. łódzkim, w po-
wiecie łowickim i liczy 6 tys. mieszkańców. 
W tym dniu na pierwszych 50 klientów 
czekały drobne upominki. Każdy klient, 
który zrobił zakupy za min. 40 zł otrzy-
mywał darmowy kupon do grill baru oraz 
co godzinę jedna z osób otrzymywała pre-
zent. Za największe zakupy w tym dniu 
klienci otrzymali telewizor, nawigację i ku-
chenkę mikrofalową.

Profi w Bolesławcu
Firma Jawa uruchomiła, w sierpniu 
2014 r., placówkę PSB-Profi w Bolesłacu 
(woj. dolnośląskie). Obiekt Profi dysonu-
je halą sprzedażową o powierzchni po-
nad 1000 mkw., magazynem 300 mkw. 
oraz placem składowym o powierzchni 
7000 mkw. W Profi pracuje 13 osób.

Mrówka w Tczewie

Inwestorem, otwartego 20 września 
2014 r., marketu PSB-Mrówka w Tczewie 
jest firma DTB Rudno. Sklep ma 1500 
mkw. powierzchni handlowej. Tczew leżą-
cy w województwie pomorskim i zamiesz-
kuje go ok. 60 tys. mieszkańców.
W tym dniu dla kupujących czekały liczne 
konkursy z nagrodami oraz lokalne potra-
wy z grilla. Klienci kupowali np. drzwi, ka-
biny, panele, płytki i całe meble łazienko-
we, AGD oraz ogromnym powodzeniem 
cieszył się dział dekoracji.

Inwestycje

  Sklep Mrówka w Skwierzynie

Firma Le-Gum, 8 sierpnia 2014 r., w Skwierzy-
nie otworzyła market PSB-Mrówka. 10-tysiecz-
na Skwierzyna leży w województwie lubuskim 
oraz w 59-tysięcznym powiecie międzyrzeckim. 
W sklepie o powierzchni 900 mkw. z dużym 
ogrodem zewnętrznym i z dużym parkingiem 
pracuje ponad 20 osób. 
W dniu otwarcia co godzinę klient, którego za-
kupy miały najwyższą wartość, dostawał upo-
minek, a wśród głównych nagród znalazły się 
tablet, nawigacja i 42-calowy telewizor. 

  Modelowy dom – Profi w Tarnowie

Firma Sufigs w Tarnowie uruchomiła 1 sierpnia 2014 r. Centrum Budownictwa 
PSB-Profi. Obiekt o powierzchni ponad 1000 mkw. zawiera modelowy dom, w którym 
zaprezentowano ponad 80 rozwiązań ścian, sufitów, podłóg, dachów, stropów, ogrzewa-
nia, itd. Tylko oglądnięcie zaproponowanych rozwiązań zajmuje ponad godzinę. Całkowi-
ta powierzchnia kompleksu w Tarnowie to ponad 4 ha terenu, z wewnętrznym rondem, 
na którym znajduje się sklep PSB-Mrówka o powierzchni  blisko 3 tys. mkw. 
Modelowy dom w Profi Tranów, to prawdopodobnie jedyna taka ekspozycja w Polsce, będzie 
pomagać w wyborze danych rozwiązań inwestorom indywidualnym, a także może służyć 
jako miejsce szkoleń dla firm wykonawczych.
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Targi

Szkolenia

26 września 2014 r., firma Pagaz,  zorga-
nizowała w Wałbrzychu w ramach Szkoły 
Dobrego Budowania szkolenie z firmą 
Farby Kabe.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród wykonawców, któ-
rzy z zaangażowaniem brali czynny udział 
w szkoleniu, które obejmowało m.in. pre-
zentację oferty Farby Kabe, zastosowanie 
produktów, zasady ochrony i renowacji 
elewacji oraz wykonywanie bezspoino-
wych systemów ociepleń.

 Pagaz szkoli

25 września 2014 r. Mrówka zorgani-
zowała w Krośnie Odrzańskim imprezę 
o charakterze szkoleniowym pod nazwą 
„Dzień Budowlańca”. Obecne były eki-
py szkoleniowe z firmy Kreisel, Śnieżka, 
Atlas, Cedat (Cekol) oraz XL Tape, które 
profesjonalnie demonstrowały i odpo-
wiadały na pytania wykonawców jak 
i zainteresowanych klientów detalicz-
nych. Dla wszystkich klientów przygoto-
wany został poczęstunek z grilla.

W Mrówce Krosno 
Odrzańskie

W Szkole Dobrego Budowania PSB, 12 
września 2014 r., zorganizowanego 
przez firmę Buster prowadzącą centrum 
budownictwa Profi w Gliwicach, wzięło 
udział ponad 60 wykonawców.
Zajęcia prowadzili przedstawiciele firm: 
Chicago Metaliic – prezentował podwie-
szane sufity kasetonowe, Rockfon – sufity 
wyspowe, Soudal – chemię budowlaną.

W S k l D b B d i PSB 12

W Profi Gliwice

W Mrówce Sokołów 
Podlaski
Sklep Mrówka z Sokołowa Podlaskie-
go wraz w firmą Baumit zorganizował 
szkolenie dla wykonawców, 19 września 
2014 r. Szkolenie z pokazem praktycz-
nym produktów firmy Baumit, dt. wy-
konywania imitacji drewna na elemen-
tach elewacji oraz imitacji piaskowca 
i cegły, spotkało się z bardzo dużym zaan-
gażowaniem uczestników. 

  W Prudnik 

24 września 2014 r. z okazji „Dnia Bu-
dowlańca” firma Merkury przygotowała 
dla klientów oraz wykonawców szkolenie 
wraz z firmą Wienerberger, która zapre-
zentowała nowe produkty, w tym pustak 
ceramiczny wypełniony wełną mineral-
ną. Dodatkowo przez cały dzień dla wy-
konawców czekały prezenty, obniżki cen 
oraz poczęstunek.

  Attic w Kronopolu

W dniach 5–6 września 2014 r. na za-
proszenie firmy Kronopol, pracownicy 
i klienci firmy Attic uczestniczyli w szkole-
niu techniczo-handlowym dt. zastosowa-
nia płyt OSB w budownictwie. Spotkanie 
odbyło się na terenie fabryki Kronopol 
w Żarach. Po szkoleniu uczestnicy udali 
się na zwiedzanie zakładu produkcyjne-
go, w którym powstają płyty OSB oraz 
panele podłogowe. 

 W Mrówce Chojnów

5 września 2014 r. w Mrówce w Chojno-
wie dla swoich inwestorów i firm wyko-
nawczych odbyło się szkolenie wraz pre-
zentacją produktów firmy Knauf. Doradcy 
techniczni Knaufa prezentowali nowości 
produktowe wraz z ich zastosowaniem, 
jednocześnie częstując zainteresowanych 
kawą i ciastkiem.

4 października 2014 r. w Kraśniku został 
otwarty sklep PSB-Mrówka. Inwestorem 
jest firma Trans-Pal z Dzwoli, która po-
siada już Mrówkę w Janowie Lubelskim. 
Kraśnik liczy ponad 35 tys. mieszkańców 
i leży w woj. lubelskim. 
W sklepie o powierzchni 2000 mkw. 
z dużym parkingiem (na ponad 100 sa-

mochodów) pracuje 25 osób. Otwarcie 
sklepu poprzedził kolportaż ulotek, re-
klama w prasie lokalnej i wojewódzkiej, 
a także w miejscowym radiu i telewizji. 
W dniu otwarcia przeprowadzano liczne 
konkursy z nagrodami, a gwiazdą muzycz-
ną wieczoru był koncert zespołu InoRos.

Mrówka w Kraśniku

W końcówce sierpnia 2014 r. odbyły się VI Regionalne Targi Grupy PSB na terenie 
Polski. W ośmiu zorganizowanych targach uczestniczyli przedstawiciele 248 hurtowni, 
którzy zawarli kontrakty z 33 dostawcami na łączną kwotę 50 mln zł. Regionalne targi 
przyniosły nieznacznie wyższe wyniki z tymi sprzed roku. Co może świadczyć o spowol-
nieniu dynamiki popytu na materiały budowlane.
Liderem wśród dostawców była Ursa, zdobywając kontrakty na kwotę powyżej 
5 mln zł. Zaś zamówienia na kwotę powyżej 2,5 mln zł zawarły firmy: Selena, Rockwo-
ol, Siniat, H+H, Kreisel oraz Isover.
Z grona kupców PSB przodowały firmy: Sufigs – Tarnów, Trops – Toruń, Attic – Kraków, 
Modom Podhale – Szaflary oraz  BOZ – Rzeszów.
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Firma Sagapol z Gliwic uczestniczyła w regionalnych targach bu-
downictwa „EXPOBUD” w Gliwicach, 5–7 września 2014 roku.
Kupiec PSB podczas targów prezentował na stoisku m.in. wełnę 
mineralną Fasrock LL – stosowaną do ociepleń ścian zewnętrznych 
budynków firmy Rockwool Polska. Zainteresowanie wzbudziła 

przede wszystkim technologia ocieplenia z pominięciem kołków 
mechanicznych. Stoisko odwiedziło kilkudziesięciu indywidual-
nych odbiorców. Za prezentację wełny Fasrock LL firma Sagapol 
została uhonorowana pucharem oraz dyplomem.

Sagapol na targach EXPOBUD

Festyny, imprezy, inne
W sierpniu i we wrześniu 2014 r. partnerzy 
handlowi Grupy PSB wzmacniali więzi z lo-
kalną społecznością poprzez organizowanie 
licznych festynów, pikników, imprez urodzi-
nowych, pokazów producentów materia-
łów budowlanych, śniadań z wykonawcami 
czy też aktywnie brali udział w dożynkach 
powiatowych i gminnych. Podczas, któ-
rych wspólnie z dostawcami organizowali 
konkursy z  nagrodami, akcje promocyjne. 
Klienci wygrywali m.in. zestawy narzędzi, 
elektronarzędzi, AGD, lampy, tablety, telewi-

zory, rowery, kosiarki i wiele innych nagród. 
Organizatorzy dbali też o najmłodszych, na 
których czekały konkursy, nagrody, wata cu-
krowa, malowanie buziek, dmuchane zjeż-
dżalnie, ścianki wspinaczkowe. Producenci 
zaś na stoiskach udzielali fachowych porad, 
robili praktyczne pokazy zastosowań swoich 
produktów.
Łącznie odbyło się kilkadziesiąt imprez, pod-
czas których klienci mieli okazję miło spędzić 
czas.

Festyn urodzinowy Mrówki w Sulejowie Festyn w Mrówce Braniewo Urodziny Mrówki w Myszkowie

Śniadanie dla wykonawców w Profi Gliwice

Firma Sunbud wraz z firmą Far-
by Kabe zrealizowała projekt 
ozdabiania miasta wspólnie 
z pabianickim artystą malują-
cym murale – Adamem Wir-
skim „Kruk”. Mural z motywem 
rafy koralowej namalowany zo-
stał na betonowym ogrodzeniu 
żłobka w Pabianicach – ok. 100 

mkw. Użyto ok. pięćdziesięciu kolorów farb. Prace trwały 3 tygodnie. 
Na malunku widać podstawowe organizmy żyjące w rafie. Są tu: 
ukwiał, koralowiec, manta czy skrzydlica, pływają żółwie morskie, 
7  rekinów, jedna wielka ławica oraz setki pływających kolorowych ryb.

Sunbud pomaga ozdabiać 
swoje miasto Kilkadziesiąt placówek Grupy PSB – 

składy budowlane, centra Profi i mar-
kety Mrówka – włączyło się do akcji 
„Jedz polskie jabłka”. Przy stoiskach 
kasowych czekają na klientów kosze 
lub skrzynki wypełnione pysznymi 
owocami z lokalnych sadów. Bywa 
także, że mieszkańcy niektórych miej-
scowości są częstowani jabłkami bez-
pośrednio na ulicy przez pracowite Mróweczki.
Przeciętny Polak zjada ok. 15 kg jabłek rocznie. Mamy na-
dzieję, że rozpropagowana akcja przyczyni się do większego 
spożycia jabłek, a tym samym do poprawy zdrowia naszego 
społeczeństwa i w jakimś stopniu zrekompensuje polskim 
sadownikom skutki rosyjskiego embarga.

Kilk d iesiąt placówek Grupy PSB

Grupa PSB częstuje jabłkami

20 lat Botament w Polsce 
W tym roku firma MC Bauchemie obchodzi 20-lecie działalności na rynku polskim, 
to również jubileusz oddziału Botament należącego do grupy MC. Z tej okazji 
5 września 2014 roku na terenie zakładu w Środzie Wlkp. odbyła się impreza ju-
bileuszowa, w której uczestniczyli kontrahenci, dostawcy, przedstawiciele władz 
oraz uczelni wyższych, pracownicy, jak również przyjaciele firmy Botament.
W czasie trwania imprezy goście mieli możliwość zwiedzenia zakładu, linii pro-
dukcyjnych i laboratoriów oraz zapoznania się z innowacyjnymi produktami, 
nowinkami technicznymi podczas „show produktowego”.
Wieczorem gospodarze zaprosili uczestników na zabawę biesiadno-taneczną 
przy muzyce na żywo, podczas której Steffen Möller zabawiał gości anegdotami, 
a zespół MultiVisual dał doskonały pokaz światła i obrazu.  
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PSB-Mrówka Jędrzejów

PSB-Mrówka 
Tomaszów Lubelski 

Mrówka Pińczów w Zagości

Puchar Gordon Benetta z udziałem pilotów 
Grupy Lotniczej Mrówka
Po 10 latach nieobecności Polska powróciła do najstarszego wyścigu lotniczego na świecie.  
29 sierpnia 2014 r. 17 załóg z 10 krajów wystartowało z Vichy we Francji do lotu o Puchar 
Gordon Benetta. 
Polacy, Mateusz Rękas i Krzysztof Zapart ze Świdnicy, zajęli 5 miejsce pokonując odległość 
1136,69 km. Lot trwał 50,19 godz. Start w Vichy we Francji, lądowanie w Lavello na połu-
dniu Włoch. Zasady wyścigu nie zmieniły się od 1906 r. Obaj reprezentanci Polski związani 
byli z naszą grupą, a pierwsze szlify w powietrzu zdobywali na balonie SP-BAS „Mrówka”. 

Zwycięstwa reprezentacji PSB-Mrówka 
Erem Rally Team – Grzegorz Musz
Podczas Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski „Prządki 2014” rozegranych na podkar-
packich trasach, we wrześniu 2014 r., Grzegorz Musz z reprezentacji PSB-Mrówka Erem Rally 
Team stanął na podium Klasy A-2000, zajmując dwukrotnie drugie miejsce w Klasie A-2000.
Natomiast  we wrześniowym 60. Rajdzie Wisły Team został zwycięzcą Klasy 5 – stanowiący 
piątą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz szóstą Rundę Rajdowego 
Pucharu Polski. Zwycięstwo Grzegorza Musza i Bogusława Browińskiego w Rajdzie Wisły osta-
tecznie doprowadziło do zajęcia drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej RPP Rajdu Wisły.
Reprezentacja PSB-Mrówka Erem Rally Team – Grzegorz Musz wspierana jest m.in. przez 
Grupę PSB, firmę Erem, Tytan, Satyn, Bolix, Wkręt-Met.

Sport

6 września 2014 r. w Jadwisinie k. Seroc-
ka odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Mrówki Serock. Do turnieju zgłosiło się 
10 drużyn, wszystkie w całości lub części 
składające się z zawodników pracujących 
w sklepie Mrówka lub składzie budowlanym 
PSB. Zespoły zostały podzielone na 2 grupy. 
W grupie I rywalizowały drużyny: Budomat 
Prus „Skamander”, Mrówka Płońsk, Mrówka 
Nasielsk, Minox, Mrówka Serock. W grupie II: 
Budomat Prus „Grabowa”, Bisk, FC Weterani, 

skład Podbielski Łomża, Mrówka Wieliszew. 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce – Mrówka Serock
II miejsce – Budomat Prus „Skamander”
III miejsce – FC Weterani
IV miejsce – Bisk 
Król strzelców – Tomasz Luks (Mrówka 
Serock) – 6 goli
Najlepszy bramkarz – Paweł Popielarz 
(FC Weterani ) – 1 stracona bramka. 

Turniej o Puchar Mrówki Serock

W całej Polsce kilkadziesiąt sklepów PSB-Mrówka przeprowadziło wspólnie 
z funkcjonariuszami Policji akcję „Bezpieczna droga do domu”. Rozpoczynający 
się rok szkolny i przedszkolny to dobra okazja aby przypomnieć dzieciom podsta-
wowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. W większości placówkach 
zajęcia miały charakter edukacyjno-praktyczny. Podczas spotkania dzieci pozna-
wały podstawowe zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach, poznawały 
znaki drogowe. Funkcjonariusze wraz z Mróweczką uczyły dzieci jak należy pra-
widłowo przechodzić przez jezdnię po pasach. Dzieci otrzymały m.in. odblaskowe 
kamizelki lub opaski. We wrześniowej akcji udział wzięło kilkaset dzieci 
z kilkudziesięciu miast i wsi.



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Analizując sytuację rynku mieszkaniowego w Polsce, trzeba wyraźnie odróżnić segment deweloperski 
od indywidualnego. W ciągu 7 m-cy br. w sektorze indywidualnym wydano o 0,7% mniej pozwoleń 
i rozpoczęto o 4% więcej inwestycji niż w analogicznym okresie roku 2013. Na tym tle dynamiki sektora 
deweloperskiego prezentują się świetnie: +37% wydanych pozwoleń i +42% rozpoczętych inwestycji. 
Dla branży producenckiej i kupieckiej najważniejsze jest śledzenie trendów rozpoczętych inwestycji, po-
nieważ to one najszybciej przekładają się na skalę popytu na materiały budowlane. Wykresy pokazują, 
że w tym roku deweloperzy odrabiają zaległości zeszłorocznych zawirowań, zaś inwestorzy indywidualni, 

Budownictwo mieszkaniowe – 2 pociągi o różnej prędkości

po dynamicznym starcie w I kwartale, ustabi-
lizowali swoją aktywność. Zaznaczyć jednak 
warto, iż mimo tak różnych dynamik w ciągu 
7 m-cy br., w sektorze indywidualnym roz-
poczęto budowę 46 tys. domów, a w sek-
torze deweloperskim 39 tys. mieszkań. Na-
leży pamiętać, że ilość i wartość materiałów 
zużywanych na obie kategorie obiektów 
jest drastycznie odmienna – można ją 
w przybliżeniu określić proporcją 2:1.
Pl acówki Grupy PSB głównie obsługują bu-
downictwo mieszkaniowe indywidualne – 
zarówno nowo wznoszone obiekty jak i re-
montowane. Dynamiki przychodów sieci 
handlowej Grupy PSB, zarówno w sektorze 
detalicznym (sklepy PSB-Mrówka) jak i hur-
towym (składy i PSB-Profi), były bardzo 
zbliżone i cechowały się dwoma fazami. 
W pierwszych czterech miesiącach średni 
wzrost sprzedaży osiągnął pułap 18–22% 
– to skutek niskiej bazy porównawczej oraz 
sprzyjającej aury pogodowej. Od maja ob-
serwujemy wyraźne spowolnienie popytu, 
w efekcie średnia dynamika za okres V–VIII 
spadła do poziomu 1–4%. Podobnie wy-
glądają dynamiki rozpoczętych inwestycji 
w budownictwie indywidulanym.

(ml)



Tylko Bosch! 

NOWOŚĆ! GDX 14,4 V-EC i GDX 18 V-EC Professional 
Nowe akumulatorowe klucze udarowe Bosch z silnikiem bezszczotkowym EC 
i akumulatorami 4,0 Ah z obudową Bosch CoolPack wyróżniają się najwyższą wydajnością 
i najdłuższą żywotnością. Wszechstronność narzędzia zapewnia uniwersalny uchwyt ¼” i ½”, 
dzięki któremu nie ma już potrzeby stosowania adapterów lub osobnych narzędzi. 

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

www.bosch-professional.pl

Wszechstronny klucz udarowy 

z silnikiem EC!

Po prostu więcej.


