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Prognoza  
na 2022 rok

W minionym roku pomimo utrzymującej się wysokiej sprzedaży mate-
riałów budowlanych, doszło do zawirowań na rynku budowlanym,  
m.in. z powodu wysokiej inflacji, wzrostu cen materiałów, problemów  

z dostępnością produktów (m.in. termoizolacyjnych, ściennych), niedoboru wy-
kwalifikowanych pracowników czy też rosnącego pod koniec roku oprocentowania 
kredytów. Dodatkowo wzrost m.in. cen energii elektrycznej, gazu, paliw czy kosz-
tów pracy wpłynie na kolejne podwyżki cen produktów. Prognozowanie jaki będzie 
bieżący sezon dla naszej branży obarczone jest więc dużym ryzykiem. Nie mniej 
jednak, jak co roku w numerze pierwszym „Głosu PSB” publikujemy prognozę na 
bieżący rok, poprzedzając ją podsumowaniem minionego sezonu – str. 18–21.

I tak, w 2021 r. przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy 
PSB osiągnęły historyczny pułap 9 mld zł – to wynik o 18% wyższy niż w 2020  r. 
Przeciętna firma partnera Grupy zwiększyła swoje przychody o 17%. Główną 
składową dodatnich dynamik (obok popytu) była duża inflacja. Ceny materiałów 
budowlano-remontowych wzrosły średnio o 12%.
Optymizm niosą dane GUS i BIK. W ubiegłym roku wzrosła liczba wydanych 
pozwoleń na budowę mieszkań w budownictwie indywidualnym o ponad 21%, 
mieszkań rozpoczętych o prawie 18%, oddano przy tym do użytkowania o 19% 
więcej mieszkań. Banki udzieliły o ponad 26% więcej kredytów mieszkaniowych, 
o wartości wyższej o 41% (w okresie I–XI 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2020 r.). 

Ponadto polecam, w tym numerze, w temacie numeru pt. „Nowoczesna stolar-
ka i jej fachowy montaż – sposób na oszczędzanie energii” artykuły poruszające 
zagadnienia związane z wyborem energooszczędnej stolarki, w dobie rosnących 
kosztów utrzymania domu. Jakie wybrać okna fasadowe, drzwi wejściowe i tech-
niczne, bramy garażowe oraz jak je fachowo zamontować doradzają specjaliści  
z firm: Pol-Skone, Wiśniowski, Hörmann i Soudal – str. 2–12. 

Zachęcam również do przeczytania artykułów w dziale „Technologie i produk-
ty” zawierające porady związane z zamocowaniami lekkimi, zastosowaniem foli  
w płynie oraz kleju montażowego – str. 13–17.

Na ostatnich stronach w dziale „Z życia Grupy PSB” znajdują się informację  
o 40-leciu firmy Fimal z Słupska, o nowych sklepach PSB Mrówka, 4 Targach 
Ogrodowych Grupy PSB oraz o podsumowaniu akcji ogólnopolskiej „Bezpieczna 
droga do szkoły”.

Na III okładce przedstawiam statystyki dotyczące oglądalności serwisów interne-
towych PSB oraz publikacji w prasie i Internecie o Grupie w 2021 roku.  
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Nowoczesna stolarka  
i jej fachowy montaż  
– sposób na oszczędzanie 
energii

EKO TREND NA OKNA DREWNIANE
Drewno jest szlachetnym surowcem,  
który wprowadza do wnętrza odpowied-
ni nastrój. Zastosowane jako główny ma-
teriał stolarki okiennej nie tylko wzbo-
gaca estetykę aranżowanej przestrzeni 
nadając jej eleganckiego i  przytulne-

MICHAŁ ANDRZEJAK – kierownik działu marketingu POL-SKONE

Nowoczesne drewniane 
okna fasadowe

Ekologia coraz częściej staje się motywem przewodnim współczesnych aranżacji wnętrz. 
Zastępując syntetyczne materiały naturalnymi surowcami, tworzymy ciepły klimat urzą-
dzanej przestrzeni, a także przyczyniamy się do ochrony naszej planety. Jednym z kluczo-
wych elementów wyposażenia w stylu eko jest drewniana stolarka okienna.

go charakteru, ale również skutecznie  
chroni przed zimnem. Nowoczesne 
okna drewniane lub drewniano-alumi-
niowe posiadają doskonałe parametry,  
które gwarantują ochronę cieplną  
oraz komfortowe użytkowanie przez 
wiele lat.

PIĘKNO W ZGODZIE Z NATURĄ
Drewniana stolarka jest ciekawą alter-
natywą dla okien PCV ze względu na 
aspekt wizualny, praktyczny, a także eko-
logiczny. Ramy okienne produkowane 
z  drewna stanowią efektowne wykoń-
czenie wnętrza oraz przyczyniają się do 

W dobie rosnących kosztów ogrzewania domu, absolutnie konieczne  jest wybranie materiałów energo- 
oszczędnych oraz zastosowanie prawidłowego i ciepłego montażu okien, drzwi wejściowych, technicznych  
oraz bram garażowych. Jak dokonać dobrego wyboru w gąszczu dostępnych na rynku produktów i czym się 
kierować przy ich montażu radzą specjaliści z firm: POL-SKONE, WIŚNIOWSKI, HÖRMANN i SOUDAL.

Fot. POL-SKONE

Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażoweTEMAT NUMERU �  
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  � TEMAT NUMERU  Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

oszczędności energii. Surowiec, z które-
go wykonane są okna, powinien posia-
dać certyfikat FSC, który jest obecnie 
najbardziej rozpoznawalnym globalnie 
systemem certyfikacji lasów i produktów 
drzewnych. Dodatkowym potwierdze-
niem energooszczędnych atutów okien 
jest certyfikat Zielona Marka, który przy-
znawany jest produktom przyjaznym 
środowisku i  człowiekowi. Dostępne są 
modele okien o  bardzo niskim współ-
czynniki przenikania ciepła, które mają 
znaczący wpływ na poprawę bilansu 
energetycznego budynków. Dodatkowo 
szeroka gama kolorów wykończenia ram, 
okuć i  klamek stwarza ogromne możli-
wości kreowania spójnych, efektownych 
kompozycji. Łącząc je z  innymi natu-
ralnymi materiałami w  postaci mebli 
i dodatków, można stworzyć wyjątkowe, 
przyjazne miejsce. 

KONSTRUKCJA OKIEN DREWNIANYCH
W  produkcji stolarki okiennej najczęś-
ciej stosuje się drewno sosnowe, które 
poza atrakcyjnym wyglądem cechuje się 
dużą odpornością na działanie czynni-
ków mechanicznych. Jest ono również 
łatwe w  obróbce, a  ze względu na po-
wszechność występowania tego gatunku 
jego cena jest przystępna. Konstrukcje 
okien standardowo wykonywane są 
właśnie z  tego popularnego surowca, 
klejonego warstwowo. Modele okien 
występują w  kilkunastu wariantach 
kolorystycznych. Do wyboru dostępny 
jest szeroki wachlarz kolorystyki farb 
– kryjących lub transparentnych – co 
umożliwia skomponowanie naturalnej 
aranżacji, zgodnej z  indywidualnymi 
upodobaniami. Solidna rama zapobie-
ga utracie ciepła, a  także umożliwia za-
stosowanie trójszybowego zestawu, co 
dodatkowo zwiększa parametry izolacyj-
ności cieplnej oraz akustycznej. Modele 
takie są polecane w szczególności do bu-
dynków, które spełniają warunki domów 
energooszczędnych lub pasywnych. Do-
datkowo okna aluminiowo-drewniane 
umożliwiają dostosowanie do przyjętej 
koncepcji elewacji, bez konieczności re-
zygnowania ze swojego pomysłu na styl 
wnętrza. Dodatek aluminium zwiększa 
ponadto odporność i trwałość stolarki.

WŁAŚCIWOŚCI OKNA 
Wysoka jakość drewna to jeden z  naji-
stotniejszych czynników wpływających 
na trwałość okien. Jednoramowe okna 

wyprodukowane z  solidnej klejonki 
sosnowej o grubości skrzydła i oścież-
nicy mają 90  mm. W  zależności od 
koloru drewna okno poddawane jest 
malowaniu trzy- lub czterowarstwowo. 
Zwiększa to dodatkowo jego odporność 
zarówno na warunki atmosferyczne, 
jak i  korozję biologiczną. Zastosowane 
w oknach specjalne okucia obwiedniowe 
z funkcją mikrowentylacji, wpływają na 
lepszą cyrkulację powietrza. Wmonto-
wany okapnik aluminiowy z  wkładką 
termiczną zabezpiecza przed przeni-
kaniem chłodu w  strefie podokiennika, 
zaś rama i fasada budynku są chronione 
przed zaciekami i  zabrudzeniami. Pięć 
sposobów otwierania pozwala na do-

pasowanie okna do miejsca jego użyt-
kowania. Szerokie możliwości wyboru 
kreacji wyglądu okna uzupełnia kilka 
rodzajów szprosów, kilka rodzajów ko-
lorów okapnika, okapniczka i osłonek 
na zawiasy.

DREWNIANE OKNA GWARANCJĄ CISZY
Przy wyborze okien należy zwrócić 
uwagę nie tylko na walory estetyczne 
czy ochronę przed opadami atmosfe-
rycznymi i  wiatrem, ale również na 
parametr akustyczności. To decydu-
jąca właściwość, szczególnie w  dużych 
aglomeracjach miejskich, gdzie hałas 
osiąga naprawdę wysoki poziom. Kom-
fort spokoju w  nowoczesnych budyn-

Okno drewniano-aluminiowe

Przekrój trójszybowego okna drewniano-alumi-
niowego

Przekrój dwuszybowego okna drewniano-alumi-
niowego
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TEMAT NUMERU �  

kach zapewni zastosowanie eleganckich 
okien drewnianych cechujących się wy-
sokim współczynnikiem izolacyjności 
akustycznej. Drewniane okna są coraz 
chętniej wybierane ze względu na ich 
klasyczne, naturalne piękno. Ponadto, 
obserwuje się wzrost sprzedaży projek-
tów domów drewnianych, do których nie 
można wybrać innych okien, jak tylko 
drewniane. Jako jeden z kluczowych ele-
mentów fasady podkreślają jej estetykę 
i nadają budynkowi unikalny wygląd. 
Poziom izolacyjności akustycznej okna 
powinien wynosić Rw = 46 dB, tymcza-
sem standardowe okna charakteryzuje 
współczynnik Rw = 30 dB. Doskonałą 
izolację akustyczną okien zapewnia spe-
cjalna budowa, w  której wykorzystane 
zostały dwie tafle szkła o różnej grubo-
ści. Szyby laminowane pokryte są folią 
akustyczną. Ponadto zastosowane są 
elastyczne połączenia między szybami, 
zaś przestrzeń między nimi wypełniona 
jest gazami o  właściwościach tłumią-
cych. Natomiast wmontowane 3-po-
ziomowe uszczelnienia Inter-Deventer 
stanowią dodatkową ochronę zarówno 
pod względem izolacji akustycznej jak 
i cieplnej. 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

�	skupienie się tylko na estetyce okna i po-
minięcie parametrów technicznych,

�	niedobranie okna do innych elementów 
elewacji,

�	źle dobrany wymiar okien i niestaranne 
wymiarowanie,

�	brak oczyszczenia podłoża przed monta-
żem,

�	niedokładne piankowanie podczas 
montażu okien,

�	zastępowanie łączników mechanicznych 
pianą i rezygnacja z taśm uszczelniają-
cych,

�	niestaranne wypoziomowanie ościeżnicy.

w  murze ościeżnicę stabilizuje się za 
pomocą klinów rozporowych i  po po-
nownej kontroli poziomów i pionów na-
leży sprawdzić również przekątne, które 
powinny być równe. Montowane okno 
do ściany przytwierdza się przy pomocy 
kotew lub dybli wg zaleceń danego pro-
ducenta.
5. Uszczelnienie okna
Po prawidłowym osadzeniu okna prze-
strzenie pomiędzy ościeżnicą a  ścianą 
należy wypełnić poliuretanową pian-
ką montażową. Utwardza się ona pod 
wpływem wilgoci, dlatego zaleca się 
wcześniej delikatnie zwilżyć mur wodą 
za pomocą spryskiwacza. Okres zastyg-
nięcia pianki podany jest na etykiecie 
produktu. Po jej zastygnięciu, odcinamy 
jej nadmiar, wyciągamy kliny monta-
żowe, a  powstałe luki należy wypełnić 
również pianką. Należy pamiętać pian-
ka montażowa stanowi tylko izolację  
termiczną, a nie służy do samego mon-
tażu okna – funkcję tę pełnią kotwy lub 
dyble. 

6. Wykończenie wnęki okiennej
Po odpowiednim montażu można przy-
stąpić do obróbki połączenia okna z mu-
rem – tynkowania i malowania. Warstwa 
tynku nałożona od strony zewnętrznej 
okna, w  przypadku montażu okna bez 
parapetu, nie może zakryć otworów od-
wadniających znajdujących się w  dol-
nym profilu ramy. Wewnętrzną cześć 
otworu montażowego można wykoń-
czyć również płytą gipsowo-kartonową 
lub listwami maskującymi. Na koniec 
zakłada się dopiero skrzydła, reguluje 
okucia i  sprawdza czy okno funkcjonu-
je poprawnie, a następnie usuwa się folię 
ochronną.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
1. Weryfikacja wymiarów 
Kluczowe znaczenie w  prawidłowym 
montażu stolarki okiennej ma wybór 
wymiarów okna, które muszą być od-
powiednio mniejsze od wysokości i sze-
rokości otworu w  murze. Daje to moż-
liwość poprawnego ustawienia okna, 
uszczelnienia połączenia ze ścianą oraz 
zamontowania podokienników. Różnica 
między ościeżnicą a ościeżem nazywana 
jest często luzem montażowym.

2. Przygotowanie otworu montażowego
Na początku montażu okien należy do-
kładnie oczyścić powierzchnię muru 
z kurzu i luźnych kawałków materiału, 
a w razie konieczności zastosować pod-
kład gruntujący. Czasami potrzebna jest 
też warstwa gruntująca. Jeżeli nie zadba-
ny o odpowiednio gładką powierzchnię 
muru, będziemy mieli problemy z  pra-
widłowym przyklejeniem foli izolują-
cych.

3. Przygotowanie okna do montażu
Przy montażu będą potrzebne również 
odpowiednio dobrane dyble, kotwy lub 
specjalne śruby, które muszą przenieść 
wszystkie obciążenia działające na okno. 
Większość producentów rekomendu-
je aby je rozmieścić na całym obwodzie 
okna w  odstępach nie większych niż 
60–70 cm. Następnie należy przykleić 
do okna również taśmy paroprzepusz-
czalne od zewnątrz i  paroszczelne od 
środka. 

4. Osadzenie i montaż ościeżnicy okna
Ościeżnicę należy dokładnie wypozio-
mować za pomocą poziomicy – zarówno 
w  pionie jak i  w  poziomie. Ustawioną 

Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

Okno drewniane

Okno tarasowe
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  � TEMAT NUMERU  Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

Stolarka do domu powinna spełniać wy-
magania wizualne. Równocześnie trzeba 
być świadomym możliwości, które się 
ma. Dlatego już na etapie projektowania 
warto zderzyć swoje plany z techniczny-
mi możliwościami producentów. Popu-
larne doświetla boczne w drzwiach wy-
magają odpowiednio szerokiego otwory 
w murze i architekt musi to przewidzieć 
w projekcie. 
Podobnie wygląda kwestia z  roletami 
zewnętrznymi – ich obecność w  domu 
najwygodniej jest zaplanować już w pro-
jekcie domu.

BARTŁOMIEJ PŁAWECKI – specjalista ds. komunikacji i PR w firmie WIŚNIOWSKI

Dobry montaż stolarki 
zaczyna się wcześniej 
niż myślisz.

Każdy dom i każda inwestycja to indywidualny przypadek. Proces doboru stolarki i jej 
montażu w różnych budynkach zawsze będzie przebiegał inaczej. Istnieją jednak zbiory 
zasad i dobrych praktyk, które zawsze powinno brać się pod uwagę.

ROLETY ZEWNĘTRZNE I DRZWI WEJŚCIOWE

Olbrzymią zaletą nowoczesnych rolet 
zewnętrznych jest to, że dzięki kilku sy-
stemom montażu bez trudu mogą stać 
się częścią budynków nowych i  remon-
towanych. Dostępne na rynku rolety 
zostały dopasowane do różnych potrzeb 
i  etapów budowy. W  przypadku nowo 
wznoszonego domu można wybrać 
spośród dwóch rodzajów montażu ro-
let: rolety podtynkowe lub nadstaw-
ne. Skrzynki rolet typu P i  N ukryte są 
pod warstwą ocieplenia, dzięki temu nie 
wpływają na wygląd elewacji. Natomiast 
w istniejącym budynku, jeśli chce się za-
montować system roletowy bez ingeren-
cji w jego strukturę, można wybrać role-
ty typu A – gdzie rolety są montowane 
na oknie lub w warstwie ocieplenia. 

RODZAJE ROLET ZEWNĘTRZNYCH:
– typ P – to system rolet podtynkowych 

przeznaczony przede wszystkim do 

  ROLETY ZEWNĘTRZNE. O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
domów nowo budowanych. Można 
z  nich skorzystać również w  przy-
padku wykonywania nowej izolacji 
budynku lub modernizacji istniejącej 
– pod warunkiem dokonania odpo-
wiednich zmian w obrębie nadproża,

– typ A – to zewnętrzne rolety adaptacyj-
ne przeznaczone do budynków, w któ-
rych zamontowano już okna oraz tych, 
gdzie z  różnych względów nie można 
skorzystać z  innych systemów role-
towych. Odpowiednio dobrany kolor 
skrzynki sprawi, że będą pasowały do 
wybranych wcześniej okien,

– typ N – to system rolet nadstawnych 
stosowany głównie w nowych domach. 
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by 
skorzystać z  niego w  istniejących bu-
dynkach – np. przy wymianie stolarki. 
Skrzynkę tych rolet umieszcza się bez-
pośrednio nad oknem – nie jest więc 
widoczna z zewnątrz.

ZALETY ROLET ZEWNĘTRZNYCH
Właściwie zaprojektowane rolety wy-
ciszą dźwięki dobiegające z  zewnątrz 
i sprawią, że prywatna przestrzeń będzie 
prawdziwą oazą nawet w gęstej zabudo-
wie. Najbardziej funkcjonalne są rolety 
automatyczne. Można sterować nimi 
zdalnie za pomocą smartfona, plano-
wać kiedy mają się podnieść lub opuścić, 
a nawet sprawdzać na bieżąco ich status. 
To praktyczne podejście do kontroli nad 
domem.
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ZASADY MONTAŻU STOLARKI  
I BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

1. Najczęściej popełnianym błędem 
przed montażem jest niewłaściwe przy-
gotowanie otworów. 

2. W domach budowanych z ceramiki 
należy pamiętać o zasklepieniu otworów 
oraz wyrównaniu zamków w pustakach. 
W przypadku silikatu warto pomyśleć 
o odpowiedniej impregnacji dedykowa-
nymi środkami.

3. Okna muszą być montowane do 
równych powierzchni, a podczas 
obróbki ościeży nie można zapomnieć 
o murze zewnętrznym (jego ok. 15-cen-
tymetrowy odcinek należy odpowiednio 
wyrównać). 

4. W samej instalacji bardzo ważne jest 
odpowiednie zakotwienie stolarki 
w murze – powinno się to zrobić nie 
tylko po bokach i u góry, ale również 
na dole. Tylko taki sposób instalacji 
gwarantuje stabilne połączenie okna 
z murem.

5. Zyskujące dziś na popularności duże 
przeszklenia wymagają przede wszyst-
kim stabilnego podłoża. Okno musi być 
zamontowane na stabilnej podwalinie, 
które udźwigną jego – często kilkuset-
kilogramową – konstrukcję. W takim 
przypadku trzeba zadbać również 
o naniesienie poziomów wylewek. 
Pominięcie tego procesu może sprawić, 
że gotowa podłoga będzie zbyt mocno 
zachodziła na ramę okienną lub  
drzwiową. O ile w przypadku stałych 
okien lub drzwi balkonowych to naj-
częściej jedynie kwestia estetyki,  
o tyle przy drzwiach wejściowych 
i przesuwnych (HST lub PSK) pojawia 
się ryzyko ograniczenia ich funkcjonal-
ności.

6. Gdy mowa o budynkach remontowa-
nych, należy pamiętać o precyzyjnym 
demontażu starej stolarki, najlepiej 
w taki sposób, aby w jak najmniejszym 
stopniu uszkodzić mur. Kluczowe 
działanie stanowi również prawidłowe 
zwymiarowanie otworu montażowego, 
w czym pomocne mogą być nowoczesne 
techniki pomiarowe, takie jak: laser czy 
niwelator. Przy trudniejszych i bardziej 
wymagających inwestycjach (jak np. 
stolarka wielkoformatowa) stosowany 
jest także skaning 3D.

7. Fachowy monter powinien przypilno-
wać również, by górne linie stolarki 
były w całym domu na tym samym 
poziomie, a stolarka zamontowana 
pod sobą (na piętrze i parterze) była 
zlicowana.

W  każdym domu drzwi wejściowe od-
powiadają przede wszystkim za bez-
pieczeństwo. Funkcja ta musi łączyć się 
jednak z wygodą w użytkowaniu. Gdyby 
chodziło jedynie o  ochronę, wejścia do 
domu mogłyby strzec ciężkie żelazne bra-
my z kilkoma potężnymi ryglami i kratą. 
Celem każdego producenta drzwi jest 
jednak połączenie bezpieczeństwa z wy-
godą i  łatwością użytkowania. Dlatego 
w procesie wyboru drzwi do domu warto 
skupić się na czymś innym niż jedynie na 
wzornictwie. Obecnie bardzo modne sta-
ły się drzwi z antabami zamiast klamek. 
Gdy decydujemy się właśnie na takie roz-
wiązanie warto pomyśleć o zamku elek-
trycznym i funkcji czasowej.
Po co w  ogóle jest funkcja czasowa? 
Ma ona ułatwiać codzienne korzystanie 
z  drzwi i  zwolnić domowników z  obo-
wiązku ciągłego noszenia przy sobie 
kluczy. 

DRZWI WEJŚCIOWE – SPRAW, BY BYŁY JESZCZE BARDZIEJ FUNKCJONALNE
nie nie ujmuje niczego z bezpieczeń-
stwa stolarki, bo po zamknięciu skrzydła 
każdorazowo je rygluje. To niebywale 
praktyczne rozwiązanie, gdy na przykład 
spodziewamy się gości – zamiast otwie-
rać drzwi każdej przychodzącej osobie, 
można włączyć funkcje czasową i mak-
symalnie ułatwić wejście do domu. Gdy 
wyłączymy tę funkcję, drzwi znów bę-
dzie można otworzyć jedynie za pomocą 
klucza. To funkcjonalność, która gwa-
rantuje bezpieczeństwo i komfort.

DOBRA STOLARKA? NAJPIERW  
WŁAŚCIWY POMIAR
Nawet najlepszy jakościowo produkt nie 
spełni deklarowanych przez producenta 
funkcji, jeśli zostanie źle zamontowany. 
Kolejnym krokiem, po wyborze wyro-
bów o  wysokich parametrach i odpo-
wiednio zaprojektowanych, jest zatem 
ich poprawne zainstalowanie. Opłaca 
się zlecić tę pracę profesjonalnej ekipie 
montażowej, która wykonana usługę 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zalecenia-
mi producenta. Warto rozważyć montaż 
warstwowy z użyciem taśmy paroszczel-
nych i  paroprzepuszczalnych (tzw. cie-
pły), który przyniesie szereg korzyści. 
W połączeniu z energooszczędną stolar-
ką osiągnie się najważniejszy cel, jakim 
jest mniejsze zapotrzebowanie budynku 
na energię, co jest jednoznaczne m.in. 
z obniżeniem kosztów jego eksploatacji. 
Ma to również znaczenie środowiskowe.
Co jakiś czas zachodzi potrzeba kom-
pleksowej wymiany stolarki otworowej 
w domu. Inwestycja w nowe okna, drzwi 
czy bramę garażową to nie tylko duże 
wyzwanie pod względem montażowym, 
lecz także stylistycznym. Warto zakupić 
takie wyroby, które będą pozostawać ze 
sobą w jakościowej i stylistycznej harmo-
nii, a następnie zadbać o ich dobry mon-
taż. Wówczas dom będzie prezentował 
się efektownie, zyska się wiele funkcjo-
nalności, jakie daje nowoczesna stolarka 
otworowa.
Fundamentem dobrego montażu jest 
natomiast profesjonalny pomiar. Fir-
ma dostarczająca okna i drzwi powinna 
przeprowadzić pomiary już obrobio-
nych otworów. Sam obmiar jest niezwy-
kle istotną czynnością, bo pominięty lub 
źle przeprowadzony może źle wpłynąć 
na funkcjonalność okna i drzwi, a nawet 
uniemożliwić prawidłowy montaż. 

Funkcja czasowa to funkcjonalność, 
która doskonale sprawdzi się w drzwiach 
wyposażonych w antaby i pochwyty. 
W  tego typu produktach, aby otwo-
rzyć drzwi z zewnątrz, należy przekrę-
cić klucz – należy więc mieć go zawsze  
w pobliżu. Funkcja czasowa zwalnia  
z tego obowiązku i pozwala na otwarcie 
drzwi jednym kliknięciem. Równocześ-
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SEGMENTOWA, ROLOWANA, UCHYLNA 
W  większości projektów nowo budo-
wanych domów garaż usytuowany jest 
w bryle budynku, stanowi jego integral-
ną część. To najwygodniejsze, najczęściej 
wybierane rozwiązanie wymaga zastoso-
wania najlepszej i  najcieplejszej bramy 

MICHAŁ SIMON – dyrektor sprzedaży w firmie HÖRMANN Polska

Jak dobrze wybrać  
i zamontować bramę 
oraz drzwi do garażu?

Nowoczesne domy jednorodzinne to zazwyczaj budynki, w bryłę których zostają wbudo- 
wane garaże. To wygodne rozwiązanie niesie za sobą konieczność bardzo rozważnego  
wyboru bramy garażowej. Liczy się nie tylko jej estetyka, ale także izolacyjność cieplna  
i bezpieczeństwo. Ważne są również odpowiednie drzwi. Zarówno te między garażem  
a domem, jak te prowadzące z garażu na ogród.  

segmentowej górnej. Tam jednak, gdzie 
z  uwagi na ograniczenia konstrukcyjne 
w  garażu brakuje miejsca pod sufitem 
lub ma być ono wykorzystane na prze-
chowywanie dużych przedmiotów, warto 
wybrać bramę rolowaną lub segmento-
wą boczną. Na rynku znajdziemy bramy 

rolowane zarówno do wewnątrz, jak 
i  na zewnątrz. Te ostatnie doskonale 
sprawdzają się w  garażach o  mniejszej 
wysokości nadproża i/lub z małą ilością 
miejsca po bokach. Bramy segmentowe 
boczne są natomiast idealnym rozwiąza-
niem w sytuacji, gdy brama stanowi jedy-
ne wejście do garażu, w którym przecho-
wujemy np. często używane rowery lub 
skuter. Dostępna w  nich funkcja częś-
ciowego otwarcia umożliwia wygodne 
wyprowadzenie jednośladu. W garażach 
wolnostojących, które nie wychodzą 
bezpośrednio na ruchliwą ulicę można 
zamontować bramę uchylną. Jednak co-
raz mniej inwestorów wybiera to rozwią-
zanie, które w  żaden sposób nie chroni 
przed ucieczką ciepła. 

CIEPŁA ZNACZY SEGMENTOWA
Wszędzie tam, gdzie garaż połączony jest 
z domem i często pełni też rolę warszta-
tu, w  którym majsterkujemy czy upra-
wiamy swoje hobby, priorytetem jest 
maksymalne ograniczenia strat ciepła. 
Należy zadbać o to, by ciepło z domu nie 
uciekało przez garaż. Dlatego tak ważna 
jest dobra izolacja ścian i sufitu garażu, 
które przylegają do części mieszkalnej. 
Bardzo ważne są też ciepłe drzwi łączące 
go z domem, a także te które prowadzą 
na ogród. Ale najważniejsza jest odpo-
wiednia – dobrze ocieplona – brama 
segmentowa. Dlatego warto zainwesto-
wać w  dobrej jakości energooszczędną 
bramę, bo tym samym zostanie pod-
niesiona izolacyjność całego budynku 
i zaoszczędzi się na kosztach ogrzewania 
domu.  Brama segmentowa górna
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SEGMENTOWA, ALE JAKA?
Jeżeli garaż w bryle domu jest ogrzewany 
– wybierając bramę, należy kierować się 
jedną zasadą: im grubsza – tym mniej-
sze straty ciepła. Najlepsze, najcieplejsze 
bramy, zbudowane są z  izolowanych 
termicznie segmentów o  grubości 
67  mm, przy czym grubość ta zachowa-
na jest na całej ich powierzchni. Takie 
bramy wyposażone w podwójne uszczel-
ki wargowe między segmentami oraz 
w podwójną uszczelkę progową osiągają 
współczynnik przenikania ciepła nawet 
U = 1,0 W/(m²·K). Mniej wymagający 
inwestorzy mogą wybrać jednak bramy 
z  ocieplonych segmentów o  grubości 
42  mm. One także dobrze chronią przed 
ucieczką ciepła. Warto wiedzieć, że jeśli 
podczas montażu bramy segmentowej 
zastosuje się specjalny zestaw do oścież-
nicy – można ograniczyć straty ciepła, 
do jakich dochodzi na styku płyty bramy 
z ościeżnicą oraz ościeżnicy ze ścianą ga-
rażu. Taki zestaw to dodatkowe uszczel-

ki na obwodzie bramy oraz kątownik 
z tworzywa sztucznego, który do mini-
mum ogranicza tworzenie się mostków 
termicznych między murem a  ościeżni-
cą. Nawet o 15% może poprawić on ter-
moizolacyjność bramy. 

BRAMA BEZPIECZNA
Dobra brama garażowa chroni nie tylko 
przed stratami ciepła, ale także przed nie-
proszonymi gośćmi. Garaże bezpośred-
nio połączone z  domem są szczególnie 
kuszące dla włamywaczy. Złodziej po po-
konaniu bramy garażowej, może bowiem 
ponownie ją zamknąć, aby przez nikogo 
niezauważony zająć się drzwiami pro-
wadzącymi do części mieszkalnej. Dla-
tego warto postawić na bramę garażową 
o znacznie podwyższonej odporności na 
włamanie. Najlepsze nowoczesne bramy 
segmentowe z napędem są wyposażone 
w  mechaniczne zabezpieczenie przed 
podważeniem, które uniemożliwia pod-
niesienie zamkniętego skrzydła bramy, 

a dodatkowo mają specjalne wyposaże-
nie przeciwwłamaniowe w klasie RC 2. 
Takie bramy przez trzy minuty stawiają 
opór próbom włamania. Po upływie tego 
czasu włamywacz zazwyczaj rezygnuje ze 
swoim przestępczych zamiarów.

DRZWI DO DOMU I NA OGRÓD
Aby jednak wyeliminować wszystkie sła-
be punkty w garażu i optymalnie zabez-
pieczyć dom przed złodziejami, należy 
pomyśleć też o  odpowiednich drzwiach 
– zarówno o  tych łączących garaż z do-
mem, jak i o bocznych drzwiach wyjścio-
wych, które z garażu prowadzą na ogród.  
Drzwi między garażem a domem prze-
de wszystkim powinny być dobrze izolo-
wane termicznie, tak aby ciepło z części 
mieszkalnej nie uciekało do chłodniej-
szego garażu. Najlepiej też, jeśli będą to 
drzwi przeciwwłamaniowe – zatrzyma-
ją bowiem ewentualnego włamywacza, 
który przez garaż chciałby dostać się do 
domu. Bywają też projekty, które wyma-
gają, aby drzwi łączące garaż z  domem 
były drzwiami przeciwpożarowymi – 
wtedy będziemy musieli poszukać drzwi, 
które dobrą izolacyjność cieplną i  prze-
ciwwłamaniowość łączą z  odpornością 
ogniową. 
Zewnętrzne boczne drzwi garażowe 
także mogą stanowić zachętę dla złodzie-
ja, zwłaszcza gdy są ukryte z tyłu, z dala 
od okien i  oczu sąsiadów. Wtedy warto 
zainwestować w  drzwi o  podwyższo-
nej odporności na włamanie – dobrze 
sprawdzą się tu drzwi w klasie przeciw-
włamaniowej RC 2. Równie ważna jest 
dobra izolacyjność cieplna bocznych 
drzwi w garażu. Co to oznacza? Przepisy 
budowlane mówią, aby ich współczynnik 
przenikania ciepła był nie większy niż 
U = 1,3 W/(m²· K). Im jednak będzie niż-
szy, tym mniej ciepła ucieknie z naszego 
garażu. 

BRAMA WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU
Brama garażowa, zwłaszcza duża, zna-
cząco wpływa na wygląd domu, jest 
ważnym elementem elewacji. Dlatego 
powinna idealnie wpisywać się w  jej 
estetykę, ale także sama może nada-
wać jej charakter. Dlatego szukając od-
powiedniej bramy i  drzwi do garażu, 
wybierajmy producentów, w  ofercie 
których doskonałe walory techniczne 
idą w  parze z  szerokimi możliwościami 
wzorniczymi i kolorystycznymi. Najlep-
si producenci mają bardzo bogatą pale-

Brama segmentowa boczna

Zewnętrzne drzwi garażowe
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tę wzorów i  kolorów, która umożliwia 
dopasowanie bramy do każdego, nawet 
bardzo nietypowego projektu. Oferują 
też drzwi boczne do garażu o takim sa-
mym wyglądzie jak brama. Niektórzy 
producenci dają też inwestorom możli-
wość swobodnej aranżacji powierzchni 
segmentowych bram garażowych. Dzięki 
wykorzystaniu technologii druku cyfro-
wego inwestor sam może zaprojektować 
swoją bramę, wykorzystując do tego do-
wolne zdjęcie lub samodzielnie zaprojek-
towany wzór. Taka brama – unikat nada 
fasadzie indywidualny, niepowtarzalny 
charakter. Zadziwiać będzie sąsiadów 
i gości, a właścicielowi przypominać np. 
krajobraz z wakacyjnej wyprawy.  

FACHOWY MONTAŻ
Gdy już zostanie wybrana brama ga-
rażowa, która harmonijnie wpisze się 
w elewację domu, zatrzyma w nim ciepło 
i  zabezpieczy przed złodziejami – nale-
ży pomyśleć o  jej odpowiednim mon-
tażu. Każdy producent – w  zależności 
od funkcjonalności – dokładnie określa 
sposób montażu bramy i drzwi. Dlatego, 
aby móc w pełni korzystać z wszystkich 
walorów wybranych produktów stolarki 
budowlanej, cieszyć się ich wieloletnim 
bezawaryjnym i bezpiecznym użytkowa-
niem, a  także gwarancją – należy zlecić 
montaż fachowcom. 

Aby jednak brama mogła zostać za-
montowana we właściwy sposób, należy 
starannie przygotować otwór. Montaż 
bramy można rozpocząć dopiero po za-
kończeniu wszelkich prac murarskich 
i tynkarskich, po wylaniu posadzki. 

OGÓLNE ZASADY DOBREGO MONTAŻU 
BRAMY GARAŻOWEJ
1. Do montażu bramy przystępuje się 

po zakończeniu wszystkich prac mu-
rarskich i  tynkarskich, kiedy wylana 
została już posadzka.

2. Staranne przygotowanie otworu. Po-
wierzchnie, do których mocowane 
będą elementy boczne ościeżnicy mu-
szą być idealnie pionowe, a posadzka 
dobrze wypoziomowana, tak by mię-
dzy nią a dołem bramy nie powstała 
szczelina.  

3. Dokładny pomiar otworu. Należy 
wymierzyć jego szerokość i  wyso-
kość, wysokość nadproża wewnątrz 
garażu – od krawędzi górnej otworu 
do stropu, a także wymiary tzw. wę-
garków – odległość bocznej krawę-
dzi otworu do ściany bocznej, która 
powinna wynosić co najmniej 10 cm. 
Rozmiar „zamówieniowy” powinien 
odpowiadać rozmiarowi otworu. 
Brama segmentowa powinna być 
zamontowana za otworem, czyli od 
środka garażu. 

Brama garażowa segmentowa z własnym nadrukiem

LISTA BŁĘDÓW, KTÓRYCH NIE NALEŻY 
POPEŁNIAĆ PRZY WYBORZE I MONTAŻU 

BRAMY I DRZWI DO GARAŻU:

�	jeżeli garaż położony jest od nasło-
necznionej strony, należy unikać bram 
w ciemnych kolorach, które szczególnie 
narażone są na skutki nagrzewania po-
wierzchni i efekt bimetaliczny. Im szersze 
bramy – tym bardziej mogą się wyginać, 
co prowadzić może do ich nieszczelności,

�	nie należy montować bramy przed 
wykończeniem garażu, bo to może 
powodować jej uszkodzenie lub trwałe 
zabrudzenie, np. podczas wylewania 
posadzki lub tynkowania,

�	błędem jest montaż bram i drzwi w bu-
dynku, w którym posadzki i tynki nie są 
wysuszone. Prowadzi to do skraplania 
się wody na chłodniejszych elemen-
tach metalowych bram i drzwi i może 
prowadzić do powstawania rdzy lub rdzy 
nalotowej, nawet na elementach ze stali 
szlachetnej.

4. Jeśli będzie montowana brama z na-
pędem, przed montażem do garażu 
należy doprowadzić zasilanie. Trzeba 
także uwzględnić przestrzeń na ele-
menty napędu. 

5. Szczegóły montażu zależą od typu 
bramy, dlatego należy stosować się do 
załączonej instrukcji.

6. Warto sprawdzić czy dostarczona 
brama zawiera wszystkie elementy, 
a jej wymiary są zgodne z wymiarami 
ościeża.

7. Podczas samego montażu najistotniej-
sze jest precyzyjne połączenie bramy 
ze ścianą budynku. Należy pamiętać, 
że bramę mocujemy do muru garażu, 
a nie np. do warstwy styropianu.

8. Ważne jest wykonanie solidnych od-
prowadzeń wody z  rejonu uszczelki 
progowej i  elementów ościeżnicy, 
a  także zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji.
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TEMAT NUMERU �  Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

Przez nieszczelne okna i  drzwi traci-
my nawet do 20% ciepła. Nowoczesne 
rozwiązania pozwalają uzyskać najwyż-
sze parametry izolacyjności termicznej 
złącza okiennego, co zapobiega mar-
notrawieniu energii w  domu. Teraz 
oszczędności mogą być jeszcze większe 
ze względu na galopujące ceny energii 
elektrycznej i  gazu. I  co najważniejsze, 
ulgę odczuje nie tylko kieszeń, lecz tak-
że… środowisko. W przypadku montażu 
czy wymiany stolarki otworowej inwe-
storzy zazwyczaj zwracają uwagę na jak 
najwyższą jakość i  najlepsze parametry 
związane z  energooszczędnością wy-
branej stolarki otworowej. Jednak same 
okna, nawet z  „najwyższej półki”, nie 
zagwarantują komfortu termicznego we 
wnętrzu. Równie ważny, a  nawet waż-
niejszy jest profesjonalny montaż. Jeżeli 
okna o najlepszych parametrach energo-
oszczędnych zostaną niedokładnie lub 
nieodpowiednio zainstalowane, wtedy 
nie tylko nie spełnią wymaganych para-
metrów, ale mogą wpływać na zwiększo-
ne straty ciepła w domu. 

„CIEPŁY MONTAŻ”  
CZYLI JAK PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNĄ BUDYNKU?
Jaki jest jeden z  najczęściej popełnia-
nych błędów przez inwestorów? Wybór 
okien i  drzwi o  najlepszych parame-
trach związanych z  energooszczędnoś-
cią i  nie zadbanie o  ich odpowiedni 
montaż. A  niestety w  tym przypadku 
bardzo łatwo o  powstanie tzw. most-
ków termicznych, które powodują, że 

MICHAŁ SAWICKI – kierownik działu technicznego SOUDAL

Ciepły montaż okien  
– sposób na rosnące 
koszty energii

O ile jeszcze do niedawna energooszczędne materiały budowlane były przede wszystkim 
indywidualnym wyborem inwestora, o tyle chyba nikt nie ma już wątpliwości, że obecnie 
stały się absolutnym „must have”. Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu stawiają całkiem 
nowe wyzwania przed osobami decydującymi się na budowę domu. Rozwiązaniem  
są innowacyjne technologie, które pozwalają na znaczne zmniejszenie strat ciepła zarówno 
w przypadku montażu nowych okien, jak i od niedawna… wymiany starych.

ciepło będzie uciekać z  domu. Co wię-
cej – znalezienie takich miejsc na eta-
pie późniejszej eksploatacji domu jest 
możliwe tylko za pomocą skompliko-
wanych badań, za pomocą np. kamer 
termowizyjnych. Doskonałym rozwią-
zaniem, które pomaga zmniejszyć do 
minimum ryzyko związane z  ucieczką 
ciepła z wnętrza domu jest trójwarstwo-
wy montaż stolarki okiennej, który 
pozwala uzyskać najwyższe parametry 
izolacyjności termicznej złącza okien- 
nego. System ten polega na zastoso-
waniu trzech stref o  ściśle określonych 

właściwościach. Warstwę środkową 
stanowi poliuretanowa pianka montażo- 
wa o  doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych. Szczelnie wypełnia 
ona wolne przestrzenie, zapobiegając 
utracie ciepła przez szczelinę wokół 
okna lub drzwi. Jednak tylko sucha  
warstwa pianki nie ulega degradacji  
i  zapewnia długotrwałą ochronę przed 
zimnem. Dlatego do prawidłowego 
montażu niezbędna jest ochrona war-
stwy środkowej przed zawilgoceniem. 
Rolę ochronną spełniają taśmy paroizo-
lacyjne. 

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziałowujące na stolarkę otworową
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  � TEMAT NUMERU  Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

Taśmy paroizolacyjne

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 
MONTAŻOWE:

�	montaż stolarki otworowej bez wyko-
rzystania taśm paroizolacyjnych lub 
płynnych membran do zabezpieczenia 
piany montażowej (warstwy termoizola-
cyjnej w miejscu styku muru z ościeżni-
cą) przed wnikaniem wilgoci,  

�	nieprzygotowanie ościeża do montażu 
warstwowego z zastosowaniem taśm – 
brak wyrównania powierzchni,

�	aplikacja piany w niewłaściwym kierun-
ku, od góry do dołu, 

�	ugniatanie utwardzonej pianki, 
�	nieodpowiednie zabezpieczenie łączni-

ków mechanicznych (kotew) lub brak 
ich zabezpieczenia, 

�	pomylenie kolorów taśm – prawidłowy 
jest montaż czerwonej taśmy wewnątrz, 
białej na zewnątrz. 

Przekrój trójwarstwowego montażu okna

Taśma paroprzepuszczalna tworzy 
wierzchnią warstwę i  chroni piankę 
przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz 
budynku, taśma paroszczelna zabezpie-
cza natomiast przed wnikaniem wilgoci 
z  wewnątrz obiektu. Połączenie trzech 
warstw – taśmy paroszczelnej, pianki 
montażowej i  taśmy paroprzepuszczal-
nej, odnosi się do zasady „szczelniej 
wewnątrz niż na zewnątrz”. Co oznacza, 

lnej w budynku, a to z kolei oznacza… 
znacznie mniejsze rachunki za ogrze-
wanie. Jest to rozwiązanie stosowane 
obecnie głównie przy montażu nowych 
okien i drzwi, rzadziej przy wymianie.

„CIEPŁA” WYMIANA OKIEN
Do wykonywania uszczelnień styku 
okna z  murem warto zastosować płyn-
ne membrany – zwłaszcza podczas wy-
miany stolarki okiennej. To rozwiązanie 
pozwala na zastosowanie warstwowego 
montażu w wielu sytuacjach, w których 
wcześniej nie można było wykorzystać 
tej metody. Ich zastosowanie znacznie 
skraca czas prac montażowych, ponie-
waż są wygodne i  proste w  aplikacji. 

Łatwo nakłada się je również na bar-
dzo nierówne podłoża, z  którymi czę-
sto mamy do czynienia przy wymianie 
stolarki okiennej w  starych, a  nawet 
zabytkowych budynkach, podczas ich 
gruntownej renowacji. Zastosowanie 
takiego rozwiązania może przyczynić 
się do znacznego skrócenia czasu prac 
montażowych. Stosując płynne memb-
rany przy wymianie okien i drzwi wyko-
nawcy są w stanie szybko wykonać pra-
ce bez znacznego nakładu czasowego. 
A dodatkowo – koszty dla inwestora są 
naprawdę niewielkie. Co ważne w przy-
padku trudnych podłoży – powłoki są 
wysoce elastyczne, nie wymagają grun-
towania podłoża i  mogą być stosowane 
nawet na wilgotnych lub nieznacznie za-
pylonych powierzchniach.

że to pianka montażowa jest szczelnie 
chroniona przed wnikaniem wilgoci wy-
twarzanej przez mieszkańców podczas 
codziennych czynności domowych. Na-
tomiast wilgoć, która jednak dostanie się 
do warstwy izolacji, odprowadzana jest 
na zewnątrz przez taśmę paroprzepusz-
czalną. Chroni ona jednocześnie przed 
wnikaniem wilgoci z otoczenia budynku. 
Tylko trójwarstwowy montaż stolarki ot-
worowej zapewnia trwałe zabezpieczenie 
i  uszczelnienie złącza okiennego, niwe-
luje niebezpieczeństwo powstawania 
mostków termicznych wokół okna i sku-
tecznie chroni przed utratą energii ciep- Uszczelnienie paroszczelne złącza okiennego z użyciem płynnej membrany
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TEMAT NUMERU �  Okna, rolety, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN KROK PO KROKU

1. Szczelny montaż okna należy po-
przedzić przygotowaniem podłoża. 
Prawidłowe przyleganie taśm bę-
dzie możliwe tylko wtedy, gdy oście-
ża będą równe i  stabilne – należy je 
wyrównać zaprawą murarską, a  po-
tem wzmocnić podłoże podkładem 
gruntującym. Montaż taśmy do 
ramy można przeprowadzić zarówno 
przed, jak i po montażu stolarki, jed-
nak ze względów praktycznych zale-
cana jest opcja przed montażem.

2. Podczas klejenia taśmy do ramy sto-
larki należy zdjąć folię zabezpieczają-
cą z węższego paska klejącego i przy-
kleić taśmę po obwodzie do ramy od 
strony szczeliny. Taśma wewnętrzna 
(paroszczelna) jest czerwona, a  ze-
wnętrzna (paroprzepuszczalna) – 
biała. Pasek klejący należy przyklejać 
stopniowo wzdłuż ramy, odpowied-
nio usuwając pasek zabezpieczający 
klej przed zabrudzeniem. W  naroż-
nikach należy pozostawić zakład ok. 
40  mm, a taśmę skleić paskiem kleju.

3. Po przyklejeniu taśm do ramy należy 
ustawić ościeżnicę w  otworze okien-
nym i  zamontować ją mechanicznie 
zgodnie z instrukcją producenta. 

4. Kolejnym bardzo istotnym elemen-
tem szczelnego montażu jest przy-
klejenie taśmy paroprzepuszczalnej 

do ościeża na zewnątrz. W  tym celu 
należy usunąć osłonę warstwy kleją-
cej i  przykleić taśmę równomiernie 
(bez naciągania) do muru wygładza-
jąc ją przy pomocy wałka, co pozwoli 
uzyskać gładką powierzchnię ściśle 
przylegającą do podłoża. Taśma pa-
roprzepuszczalna powinna zostać 
wyklejana tak, aby umożliwić ewen-
tualny spływ wody opadowej i  unie-
możliwić przedostanie się wody pod 
taśmę. W tym celu należy rozpocząć 

montaż od dolnej części stolarki 
w miejscu podparapetowym. Następ-
nie należy wykleić obie taśmy w pio-
nie oraz taśmę w  części górnej nad-
proża.

5. Uwaga! Taśmy powinny zostać za-
bezpieczone (tynkiem lub zaprawą) 
przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych i  promieniowania 
UV nie później, niż do 3 miesięcy od 
montażu (a wersji z filtrem UV – do 
9 miesięcy). W przypadku naklejania 
taśm do zamontowanego wcześniej 
okna rekomenduje się niezwłoczne 
zabezpieczenie. 

6. Do uszczelnienia szczeliny pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą najlepiej nada-
ją się pianki poliuretanowe. 

7. Pianką należy wypełnić tylko część 
przestrzeni, ponieważ preparat ten 

rozpręża się podczas utwardzania. 
Przyjmuje się, że warstwa pianki nie 
powinna przekraczać 70 mm głębo-
kości i 30 mm szerokości. Po utwar-
dzeniu pianki, jej naddatki należy 
obciąć ostrym nożem, nie należy jej 
ugniatać i  odrywać – uszkadza to 
strukturę oraz pogarsza właściwo-
ści mechaniczne i  izolacyjne pianki. 
Aby przyspieszyć proces polimeryza-
cji piany warto przed jej nałożeniem 
zwilżyć podłoże (w  temperaturze 
dodatniej). Dzięki temu polepszy się 
także jej struktura komórkowa. 

8. Teraz można już przykleić taśmę 
czerwoną, czyli paroszczelną, do 
ościeża od wewnątrz. Robi się to 
podobnie, jak w  przypadku taśmy 
przyklejanej na zewnątrz. A  zatem 
najpierw zdejmuje się białą osłonkę 
zabezpieczającą, a  następnie przy-
kleja się taśmę do zagruntowanego, 
suchego ościeża, po czym pasek bu-
tylu należy docisnąć gumowym wał-
kiem. 

9. Widoczne fragmenty łączników me-
chanicznych (kotwy) należy dodat-
kowo doszczelnić – w  tym celu na- 
leży dociąć odpowiednie odcinki 
tej samej taśmy, która została użyta 
i  okleić wystające części kotwy, na-
klejając uprzednio przygotowane 
odcinki taśmy na wyklejoną wcześ-
niej taśmę. 

 1. Montaż taśmy paroszczelnej do ramy okiennej

 4. Prawidłowy montaż taśmy zewnętrznej (paroprzepuszczalnej)  3. Uszczelnienie paroprzepuszczalne złącza okiennego z użyciem płynnej 
      membrany

 2. Aplikacja pianki poliuretanowej
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Przedstawiamy rewolucyjne 
rozwiązanie w zamocowa-
niach lekkich: zaawansowa-
ny kołek ramowy pracujący 
w szerokim zakresie podłoży 
na zredukowanej głębokości 
kotwienia. Dzięki niemu 
możesz zredukować czas 
montażu fasad wentylo-
wanych, stolarki okiennej 
czy balustrad nawet o 40%, 
jednocześnie zachowując 
najwyższe nośności.
Nie będzie dużą przesadą twierdzić, że 
bez zamocowań lekkich szeroko rozu-
miana branża budownictwa byłaby jak 
bez ręki. W  zasadzie nie ma takiego 
sektora, w  którym prace oparte są na 
lekkich i średnich obciążeniach, w któ-
rych te produkty nie byłyby wykorzy-
stywane. Nie ma specjalisty od wykań-
czania wnętrz, który w  podstawowym 
wyposażeniu swojego miejsca pracy  
nie ma kołków rozporowych, wbija-
nych, mocowań zabudowy gipsowo-
-kartonowej czy mocowań ramowych. 
Zarówno w  budownictwie profesjonal-
nym jak i indywidualnym zamocowania 
lekkie to po prostu codzienność, od któ-
rych wymaga się wyjątkowej uniwersal-
ności.

UNIWERSALNY KOŁEK RAMOWY R-FFS
R-FFS to uniwersalny kołek ramowy 
umożliwiający szybki montaż dzięki 
dwóm zredukowanym głębokościom 
kotwienia. Unikalna strefa rozporu 
zapewnia optymalną głębokość zako-
twienia gwarantując najwyższą noś-
ność łącznika. Szybki montaż jest za-
pewniony dzięki płytkiemu kotwieniu 
– tylko 40  mm w betonie i cegle pełnej1 

KOŁEK RAMOWY R-FFS Z NAJKRÓTSZĄ  
STREFĄ ROZPORU – SPECJALISTA  
WŚRÓD ZAMOCOWAŃ UNIWERSALNYCH 

i 50  mm w innych materiałach. Łączniki  
R-FFS mogą być stosowane również na 
zewnątrz pod warunkiem, że pokryte 
zostaną dodatkową warstwą mieszanki 
olejowo-bitumicznej, co jest potwier-
dzone w  ocenie technicznej ETA. Kołki  
R-FFS mają średnicę 10 mm i dostępne 
są w pięciu wariantach długości, od 50 
do 120 mm (długość wkrętów wynosi 
odpowiednio od 59 do 129 mm). 
Choć kołki ramowe R-FFS zostały stwo-
rzone do montażu w betonie, ich wyjąt-
kowa konstrukcja pozwala na uzyskanie 
bardzo wysokich parametrów we wszyst-
kich podłożach kategorii A, B, C i D! 

TYPOWE ZASTOSOWANIA  
KOŁKÓW R-FFS
�	Fasady wentylowane
 Wysoka nośność, kotwienie na 40 mm, 

materiały podłoża, klasyfikacja ognio-
wa A1 i odporność ogniowa R90 spra-
wiają, że kołki ramowe R-FFS są ide-
alne przy mocowaniu elewacji. Szybka 
instalacja dzięki zastosowaniu pobija-
ka w gazobetonie znacznie przyspiesza 
i ułatwia pracę.

�	Stolarka okienna
 Dzięki szybkiej i łatwej instalacji, kołki 

te sprawdzą się w montażu ram okien-
nych.

�	Drzwi przeciwpożarowe
 Dzięki potwierdzonym w  ETA para-

metrom technicznym, klasyfikacji og-
niowej A1 i odporności ogniowej R90, 
kołki R-FFS są odpowiednie do moco-
wania drzwi przeciwpożarowych.

�	Balustrady i poręcze
 Wysoka nośność i zastosowanie sta-

li klasy 6.8 sprawiają, że kołki R-FFS 
nadają się do lekkich konstrukcji sta-
lowych, takich jak np. balustrady, po-
ręcze i porte-fenêtre.

�	Bramy garażowe
 R-FFS są idealne do montażu bram 

garażowych dzięki wysokim parame-
trom wytrzymałościowym.

�	Ościeżnice
 Zastosowanie łącznika z najkrótszą 

strefą zakotwienia zapewnia najszyb-
sze osadzenie ościeżnic. 

�	Konstrukcje drewniane
 Nadaje się do mocowania elementów o 

grubości do 80 mm (długości łączni-
ków od 50 mm do 120 mm).

�	Lekkie konstrukcje
 Jeśli montujesz antenę satelitarną, 

uchwyt na wiszący telewizor lub półkę, 
nie musisz się zastanawiać, jakie jest 
podłoże – kołki R-FFS są idealne do 
majsterkowania.

–––––––––––––
1 cegła pełna w oparciu o dane RAD, wg danych 
w ETA kotwienie na 50 mm
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Krok 1: Wykonaj otwór w betonie o odpowiedniej głębokości za 
pomocą wiertła Rawlplug RT-SDSA lub RT-SDSR lub ich odpowiednika. 

 

Krok 2: Przedmuchaj otwór za pomocą pompki.  

Krok 3: Przyłóż element mocowany i przetknij kołek przez otwór.   

Krok 4: Włóż wkręt i dokręć z użyciem właściwego momentu  
instalacyjnego.

Krok 1: Wykonaj otwór w betonie o odpowiedniej głębokości za po-
mocą  wiertła  Rawlplug  RT-SDSA lub RT- SDSR w betonie i cegłach 
pełnych (podłoża A i B) oraz za pomocą wiertła RT-SDSB w pusta-
kach i gazobetonie (podłoża C i D). W gazobetonie masz również 
możliwość użycia specjalnego pobijaka.

Krok 2: Użyj pobijaka do wykonania otworu.

Krok 3: Przetknij kołek przez otwór w elemencie mocowanym.  

Krok 4: Włóż wkręt i dokręć z użyciem właściwego momentu insta-
lacyjnego.

40% czasu mniej

Kołek R-FFS zamontowany w gazobetonieKołek R-FFS zamontowany w betonie

TECHNOLOGIE I PRODUKTY

Sposób montażu kołków R-FFS w betonie Sposób montażu kołków R-FFS w gazobetonie

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
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OPTYMALNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA
Pogrubiony tworzywowy kołnierz wy-
klucza korozję stykową pomiędzy mate-
riałem wkręta a mocowaną konstrukcją 
(aluminium lub stal). Co do samego 
wkręta, najlepszą ochronę przed korozją 
zapewnia stal nierdzewna. Wkręt może 
być również w powłoce ZF o zwiększo-
nej odporności na korozję lub w standar-
dowej powłoce ocynku galwanicznego 
ZP. Ponadto, niezależnie od wariantu 
powłoki antykorozyjnej, łącznik może 
być stosowany w warunkach zewnętrz-
nych przy użyciu dodatkowej powłoki, 
np. bitumiczno-olejowej, co pozwala na 
zmniejszenie kosztów zakupu łączników.

 https://r-ffs.rawlplug.com/pl 

Linia kołków ramowych R-FFS to:
Szybkość +40% 
Najkrótsza głębokość kotwienia kołka 
ograniczona do 40 mm w  materiałach 
pełnych, zapewnia skrócenie czasu wier-
cenia otworu oraz efektywność kosztową 
ze względu na skrócenie długości sa-
mych wierteł niezbędnych do wykonania 
wiercenia. Dodatkowo możliwość użycia 
pobijaka zapewnia skrócenie czasu mon-
tażu o 40%. 

Uniwersalność 
Nowatorski projekt stref rozporu umoż-
liwia pracę we wszystkich typowych 
podłożach. Pozwala to na zastosowanie 
jednego kołka do montażu podkonstruk-
cji fasad wentylowanych niezależnie od 
miejsca dokonywania aplikacji – zarów-
no w konstrukcji żelbetowej jak i wypeł-
nieniach ścian z  bloczków pełnych lub 
otworowych. 

Bezpieczeństwo 
Nowy kołek ramowy R-FFS Rawlplug 
spełnia nie tylko wszelkie wymaga-
nia testów laboratoryjnych, lecz także 
sprawdzi się w  najcięższych warunkach 
budowlanych. Dzięki potwierdzonym 
w  ETA parametrom technicznym oraz 
odporności ogniowej R90 jest rozwiąza-
niem rekomendowanym do najbardziej 
wymagających połączeń budowlanych. 

Wytrzymałość 
Dzięki pogrubieniu i  zastosowaniu stali 
klasy 6.8 kołek posiada niezwykle wy-
soką wytrzymałość na ścinanie. Jest to 
szczególnie istotne przy montażu ele-
wacji wentylowanych oraz innych kon-
strukcji, które są narażone na siły ścina-
jące.

KOŁEK RAMOWY R-FF1 R-FFS

Głębokość zakotwienia hef [mm] 50, 70 40, 50

Wiertło 10 10

Zakres średnic  [mm] 8, 10, 14 10

Zakres długości  [mm] 80 – 300 50 – 120

Podłoże A, B, C, D A, B, C, D

Materiał  koszulki Poliamid Poliamid

Materiał  wkręta ZP, ZF, A4 ZP, ZF, A4

Klasa stali węglowej 5.8, 8.8 6,8

Typ łba Kołnierz, Stożek Kołnierz

Średnica otworu w elemencie mocowanym [mm] 10,5 12,5

Maksymalna grubość elementu mocowanego [mm] 250 mm 80 mm

Nośność charakterystyczna beton ≥ C16/20  [kN] 8,5 (hnom =70 mm) 4 (hnom =40 mm)

PORÓWNANIE ŁĄCZNIKÓW RAMOWYCH RAWLPLUG: R-FF1 VS R-FFS

Pisząc o kołku R-FFS nie sposób nie 
wspomnieć i innym, flagowym zamo-
cowaniu ramowym Rawlplug – kołku 
R-FF1. To także niezwykle uniwersalny 
produkt, który może być stosowany we 
wszystkich kategoriach podłoży według 
ETAG 020: A, B, C oraz D z oczekiwa-
niem zapewnienia analogicznych nośno-
ści, jakie gwarantuje zastosowanie kotew 
wklejanych czy mechanicznych. Czym 
więc kierować się przy wyborze kołka ra-
mowego dla siebie?

Wśród dzisiejszych trendów konsumen-
ckich, na szczycie listy jest specjalizacja 
– co dotyczy także segmentu zamocowań 
budowlanych. Im wyższa specjalizacja, 
tym większe dopasowanie  i  odpowiedź  
na  potrzeby  konkretnej aplikacji – od 
podłoży, przez zakres i sposób montażu 
po warianty w zakresie parametry tech-
niczne. Porównajmy zatem parametry 
zamocowań ramowych Rawlplug:
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ŁAZIENKA – MIEJSCE RELAKSU  
I WYPOCZYNKU O SZCZEGÓLNYCH 
WYMAGANIACH
Obecnie mamy szerokie możliwo-
ści w  aranżacji łazienki. Czy to w  no-
wym mieszkaniu czy podczas remontu, 
w pierwszej chwili koncentrujemy się na 
tym co widać: wybieramy płytki, zlew, 
kabinę bądź wannę. Jednak w tym przy-
padku, szczególne znaczenie ma war-
stwa, która nie jest widoczna – uszczel-
nienie podpłytkowe i  produkty, które 
wchodzą w skład uszczelnienia.

FOLIA W PŁYNIE PCI  
LASTOGUM – SKUTECZNE  
USZCZELNIENIE ŁAZIENKI
�	wyjątkowo szybki czas schnięcia. 

W  temperaturze pokojowej (ok. 
+20ºC) już po 1 godzinie od nałożenia 
pierwszej warstwy można nakładać 
drugą warstwę, a  po kolejnych 2 go-
dzinach druga warstwa nadaje się do 
przyklejania płytek.

PEWNA, SZYBKA I ELASTYCZNA PRACA 
W SYSTEMIE
PCI oferuje perfekcyjnie dopasowane do 
siebie produkty, tworzące razem nieza-
wodny system. PCI Gisogrund zapew-
nia bezpieczne i  szybkie zagruntowanie 
podłoża. Uszczelnienie PCI Lastogum 
z taśmą PCI Pecitape Objekt oraz naroż-
nikami i manszetami chronią skutecznie 
przed wilgocią i stanowią idealne podło-
że dla okładziny płytkowej.

zacyjnych i  wokół odpływów wkleić na 
PCI Lastogum manszety PCI Pecitape 
42,5 x 42,5 cm, w  których wycięto ot-
wór, dopasowany do średnicy przejścia 
rurowego czy odpływu podłogowego.  
Po naklejeniu taśm i manszet należy tak-
że przesmarować ich krawędzie masą 
PCI Lastogum.
3. Pierwsza warstwa uszczelnienia
Przy pomocy wałka lub pędzla nanieść 
na całą przeznaczoną do zaizolowania 
powierzchnię pierwszą warstwę uszczel-
nienia PCI Lastogum (szarego). Nało-
żona warstwa powinna być możliwie jak 
najcieńsza, ale musi całkowicie kryć po-
wierzchnię (kolor podłoża nie powinien 
przez nią prześwitywać). Orientacyjne 
zużycie: 550–600 g/m2.
4. Druga warstwa uszczelnienia
Już po godzinie można położyć drugą 
warstwę PCI Lastogum (białego). Nale-
ży nią pokryć także krawędzie wbudowa-
nych w uszczelnienie taśm i manszet. Po 
całkowitym wyschnięciu uszczelnienia 
można zamontować wanny i  brodzi-
ki. Po ok. 1–2 godzinach od nałożenia 
drugiej warstwy PCI Lastogum można 
przystąpić do wyklejania płytek. Zuży-
cie produktu w drugiej warstwie to także  
ok. 550–600 g/m2.
5. Wyklejanie płytek
Zależnie od formatu i  materiału, z  któ-
rego wykonano płytki, zaleca się użycie 
do ich przyklejenia odpowiedniego kleju 
PCI, np.: PCI Pericol Extra, PCI Pericol 
Flex, PCI Nanolight lub PCI FT Extra.
6. Fugowanie
Możemy wybrać dwa rodzaje fug: ce-
mentową PCI Nanofug Premium oraz 
epoksydową – PCI Durapox Premium. 
7. Uszczelnienie elastyczne
W  wewnętrznych narożach ścian, na 
styku ścian i posadzki, przy przejściach 
instalacyjnych oraz w  miejscu styku 
okładziny płytkowej ze stolarką i  wbu-
dowanymi elementami wyposażenia 
należy wykonać spoinowanie elastycz- 
ne uszczelniaczem silikonowym PCI 
Silcofug E. 

www.pci-polska.pl         www.youtube.com/watch?v=rTVJmisteDA

ZALETY FOLII W PŁYNIE PCI LASTOGUM:
�	gotowa do użycia,
�	dostępna w  dwóch kontrastowych 

kolorach – szarym i białym – w celu 
łatwej optycznej kontroli pokrycia  
izolowanej powierzchni,

�	biały kolor drugiej warstwy zapo-
biega negatywnym efektom kolory-
stycznym w przypadku okładzin prze-
zroczystych, np. mozaiki lub płytek 
szklanych,

�	bardzo wysoka elastyczność – most-
kuje ewentualne wtórne rysy w podło-
żu o rozwartości min. 0,75 mm,

�	brak rozpuszczalników czy innych 
substancji toksycznych – produkt 
ekologiczny, przyjazny dla środowiska 
i bezpieczny dla zdrowia zarówno wy-
konawcy uszczelnienia jak i użytkow-
nika,

�	minimalizacja odpadów dzięki op-
tymalnemu zróżnicowaniu wielkości 
opakowań: 4, 8 i 25 kg,

SYSTEM ŁAZIENKOWY PCI KROK  
PO KROKU
1. Gruntowanie
Podłoże musi być suche, mocne, czyste 
i  pozbawione warstw zmniejszających 
przyczepność.
Na podłoża chłonne najlepiej nadaje się 
PCI Gisogrund. Na podłożach cemen-
towych i cementowo-wapiennych należy 
rozcieńczyć go wodą w proporcji 1:1 do 
1:2. Podłoża gipsowe i płyty kartonowo-
-gipsowe gruntować bez rozcieńczania. 
2. Uszczelnienie narożników, połączeń 
i przejść instalacyjnych
W  narożach ściana/ściana i  ściana/po-
sadzka należy przy użyciu PCI Lasto-
gum wkleić taśmy PCI Pecitape Objekt. 
Przejścia króćców rur wodociągowych 
uszczelnić manszetami PCI Pecitape  
10 x 10 cm, także wklejonymi na PCI 
Lastogum. W  przejściach rur kanali-
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Czym wyróżnia się idealny klej 
montażowy? Bezkonkurencyjną wy- 
trzymałością, błyskawicznym dzia-
łaniem, trwałą elastycznością i  eks-
tremalnie wysoką siłą spojenia po-
czątkowego. To zalety, które łączy 
w sobie nowy klej montażowy firmy 
Soudal – T-REX Gold, produkt nie-
zbędny podczas remontu czy „pod 
ręką” każdego wykonawcy. Z jego po-
mocą sprawnie i  trwale przymocuje 
się nawet bardzo ciężkie elementy do 
praktycznie każdego podłoża i to bez 
konieczności podpierania klejonego 
przedmiotu. 

KLEJ MONTAŻOWY T-REX GOLD 
„MUST HAVE” KAŻDEGO  
WYKONAWCY  
niskiej jakości nie zagwarantuje spodzie-
wanych efektów, a w niektórych przypad-
kach narazi na dodatkowe koszty, jakie 
wiążą się z  niezbędnymi poprawkami. 
Dzięki zastosowaniu kleju T-REX Gold 
marki Soudal, który został opracowany 
przy wykorzystaniu nowoczesnej tech-
nologii polimerów hybrydowych SMX, 
uniknie się niepotrzebnych błędów. 

CZYM T-REX GOLD WYRÓŻNIA  
SIĘ SPOŚRÓD INNYCH KLEJÓW  
MONTAŻOWYCH? 
Przede wszystkim wyjątkowo mocnym 
chwytem początkowym – do 400 kg/m² 
już w pierwszej sekundzie od dociśnięcia 
klejonego elementu do podłoża. Cecha 
ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, 
gdy mocuje się ciężki przedmiot i  nie 
ma możliwości jego mechanicznego 
podparcia do momentu utwardzenia 
spoiny. Co istotne, T-REX Gold klei 
niemal wszystkie materiały budowlane 
i  konstrukcyjne. Ma doskonałą przy-
czepność zarówno do podłoży porowa-
tych, jak i  gładkich, w  tym do drewna, 
sklejki, płyt MDF i OSB, cegły, kamienia, 
metali, szkła, ceramiki, a  także wielu 
tworzyw sztucznych. Ponieważ nie za-
wiera rozpuszczalników, ani silikonów, 
jest bezwonny i  całkowicie bezpieczny 
dla materiałów dekoracyjnych. Cechuje 
się ponadto wysoką elastycznością, nie 
kruszy się i nie pęka.
Dodatkowo klej montażowy T-REX 
Gold ma bardzo szerokie spektrum 
zastosowań. Wykazuje niewrażliwość 
na szeroki zakres temperatur i  skraj-
ne warunki atmosferyczne, dzięki cze-
mu doskonale sprawdzi się nie tylko 
podczas prac prowadzonych wewnątrz 
pomieszczeń, ale również na zewnątrz 
budynku. Ze względu na wodoodporne 
i  wodoszczelne właściwości zda egza-
min nawet na wilgotnych podłożach. 
Za pomocą kleju T-REX Gold solidnie 
przymocuje się wszelkiego rodzaju ma-
teriały wykończeniowe i dekoracyjne do 
ściany, podłogi lub sufitu, przyklei się 
osłony krawędzi schodów, listwy oścież-
nicowe, płyty podłogowe czy panele 

ścienne. Z powodzeniem można go użyć 
do montażu luster – jest neutralny che-
micznie i nie niszczy warstwy srebrzan-
kowej. Klej ten zalecany jest również do 
awaryjnego klejenia materiałów dekar-
skich i rynien, a także do mocowania od-
pornych na wilgoć i wibracje elementów 
konstrukcyjnych w  pracach warsztato-
wych i szkutniczych.

www.soudal.pl

Dodatkową zaletą uniwersalnego kleju 
montażowego T-REX Gold jest łatwa 
aplikacja. Nakłada się go przy pomocy 
standardowego pistoletu na dokładnie 
oczyszczone i  odtłuszczone podłoże. 
Specjalnie wyprofilowana dysza po-
zwala uzyskać odpowiedni kształt 
spoiny, a  gęstość preparatu sprawia, 
że jego wyciśnięcie nie stanowi proble-
mu. Czas otwarty T-REX Gold wynosi 
ok. 4 minut, co umożliwia korektę poło-
żenia klejonych elementów. Użytkownik 
nie musi też wymieniać kartusza w  pi-
stolecie w  przypadku klejenia różnych 
materiałów – w  efekcie prace postępują 
bardzo szybko. 

Podczas prac remontowo-wykończenio- 
wych często pojawia się potrzeba szyb-
kiego montażu różnego rodzaju elemen-
tów. Zamiast tradycyjnych gwoździ, 
śrub czy wkrętów, można użyć kleju 
montażowego, który zdecydowanie uła-
twi realizację zadania, a także zminima-
lizuje ryzyko uszkodzenia podłoża. Sku-
teczność tej metody uwarunkowana jest 
jednak właściwościami kleju. Preparat 
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PODSUMOWANIE ROKU 2021 
ORAZ PROGNOZA NA 2022 ROK

W numerze pierwszym „Głosu PSB” 
każdego roku publikujemy pod-

sumowanie minionego roku oraz przed-
stawiamy ogólną prognozę na nadcho-
dzący sezon. 
Za nami kolejny trudny rok. Trwała 
pandemia. Pojawiła się wysoka inflacja.  
Zaczęło rosnąć oprocentowanie kre-
dytów hipotecznych. Doszły zawiro-
wania na rynku budowlanym – skoki 
cen i  problemy z  dostępnością różnych 
materiałów budowlano-remontowych. 
Dodatkowo podwyżki cen energii elek-
trycznej, gazu, paliw, wzrost kosztów 
pracy oraz kursy walut istotnie wpływa-
ły na dostępność i kolejne podwyżki cen 
materiałów.
Ze względu na powyższe aspekty trud-
no prognozować, czego możemy spo-
dziewać się w  bieżącym roku. Zanim 
jednak sformułujemy prognozy jaki  
będzie sezon 2022, przedstawimy naj-
pierw to, co działo się przez ostatnie 12 
miesięcy. 

JAKIE BYŁY PRZYCHODY SIECI PSB 
ORAZ JAK KSZTAŁTOWAŁ SIĘ POPYT  
NA KRAJOWYM RYNKU?
Na koniec 2021 r. Grupę PSB tworzy-
ło 410 firm handlowych, które łącznie 
dysponowały 291 składami materia-
łów budowlanych, 343 sklepami PSB 
Mrówka oraz 72 placówkami PSB Profi. 
W  omawianym okresie sieć detaliczna 
powiększyła się aż o  33 markety, poza 
tym 2 hurtownie zostały przekształcone 
w nowoczesne centra budownictwa PSB 
Profi.
Wstępnie szacowane, skumulowane 
przychody ze sprzedaży materiałów 
budowlanych całej Grupy PSB osiągnę-
ły w 2021 r. historyczny pułap 9 mld zł  
– ponad 18% wzrost w stosunku do wy-
ników osiągniętych w  roku poprzed-
nim. Jest to efekt dwóch czynników: po 
pierwsze wzrostu inwestycji budowla-
nych, a po drugie wzrostu cen materiałów. 

Przeciętna firma zwiększyła swoje przy-
chody o  17%. Generalnie 91% firm od-
notowało wzrosty, a 9% spadki przycho-
dów. W roku 2020 proporcje te wynosiły: 
67/33. 
W  styczniu i  w  lutym 2021 r. nastąpił 
wzrost popytu tylko w nowoczesnym ka-
nale dystrybucji detalicznej (sklepy PSB 
Mrówka). Natomiast od marca utrzymy-
wała się dodatnia dynamika sprzeda-
ży w obu kanałach, przy czym w hurcie 
znacznie wyższa niż w  detalu. I  tak wy-
niosła ona odpowiednio (rok do roku): 
w kanale tradycyjnym z przewagą hurtu 
+20%, a zaś w kanale detalicznym +10%.

Główną składową dodatnich dynamik 
(obok popytu) jest duża inflacja. Ceny 
materiałów budowlano-remontowych 
wzrosły średnio o 12%.  

DYNAMIKA SPRZEDAŻY I ZMIANY  
CEN W GRUPACH PRODUKTOWYCH 
Przychody Grupy PSB Handel S.A. 
(centrali) ze sprzedaży materiałów 
dla budownictwa oraz domu i  ogrodu 
w  2021 r. osiągnęły poziom 3,8 mld zł 
i  były wyższe o  18% od osiągniętych 
w analogicznym okresie roku poprzed-
niego, w  tym efekt wzrostu cen stano-
wił aż 12%.
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WYKRES 2. DYNAMIKI PRZYCHODÓW W KANAŁACH DYSTRYBUCJI PSB 2021/2020 
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Odnotowano wzrosty we wszystkich 
20 analizowanych przez centralę PSB 
grupach produktowych – zarówno po 
stronie sprzedaży jak i  po stronie cen. 
Przy czym w maju, lipcu, wrześniu, paź-
dzierniku i grudniu wzrost cen materia-
łów budowlanych był wyższy niż wzrost 
sprzedaży.

Ranking sprzedaży otwiera po raz kolej-
ny grupa ogród i hobby, która odnotowa-
ła 30% wzrost sprzedaży przy ponad 7% 
wzroście cen. Kolejne trzy grupy uzyska-
ły wynik bliki 30%. I tak, wicelider – izo-
lacje termiczne – zanotował 29,9% przy-
rost, ale przy wzroście cen o ponad 32%. 
Kolejna grupa – motoryzacja – osiągnęła 

29,8% (wzrost cen 6,6%), zaś płyty OSB 
uzyskały 28,2% wzrost sprzedaży, ale 
przy aż 56% przyroście cen.
Sprzedaż kolejnych siedmiu grup wzro-
sła od 20 do 26%, a  wzrost następnych 
pięciu grup wahał się w  przedziale od 
13 do 19%. Nie zmieniła się tylko sprze-
daż w grupie cement, wapno, tutaj ceny 
wzrosły o 5%.
Najwyższą, dwucyfrową dynamikę ce-
nową odnotowały płyty OSB +56%, izo-
lacje termiczne +32%, sucha zabudowa 
+29%, dachy, rynny +14% oraz instala-
cje, ogrzewanie +12%. Najmniej wzrosły 
ceny w grupach: dekoracje +3%, ściany, 
kominy +4%, farby, lakiery prawie +5% 
oraz cement, wapno +5% – wykres 3.
W  2021 r. ce ny produktów hurtowych 
zwiększyły się o 15%, zaś z sektora de-
talicznego (dom i ogród) o 9%. 
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WYKRES 3. DYNAMIKA SPRZEDAŻY I CEN GRUPY PSB (CENTRALI) 
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1. W  2021 r. odnotowano wzrost cen ma-
teriałów budowlano-remontowych śred-
nio o  12%. Przy czym ceny produktów 
tzw. ciężkiej budowlanki wzrosły o 15%, 
z  kolei produkty służące do utrzymania 
domów i ogrodów zdrożały o 9%. 

2. Wzrosty cen materiałów budowlano-re-
montowych były efektem wielu składo-
wych, m.in.: gwałtownego popytu oraz 
niewystarczającej podaży wywołanej 
zaburzeniami  na różnych etapach trady-
cyjnego łańcucha wytwarzania i  dostaw 
w branży budowlanej (surowce, kompo-
nenty, logistyka – w  tym frachty mor-
skie). 

3. W  minionym roku, przeciętna firma 
partnera Grupy PSB zwiększyła swoje 
przychody ze sprzedaży na potrzeby bu-
downictwa o 17% (w 2020 r. ze względu 
na pandemię wzrosty sięgnęły tylko 3%). 

4. Od marca utrzymuje się dodatnia dyna-
mika sprzedaży w obu kanałach dystry-
bucji, przy czym w hurcie była znacznie 
wyższa niż w detalu: w kanale tradycyj-
nym wyniosła +20%, a w kanale detalicz-
nym +10%. 

5. W  2021 r., według GUS, budownictwo 
mieszkaniowe w  kategorii pozwoleń na 
budowę wykazało (rdr) w budownictwie 
indywidualnym wzrost o  ponad 21%, 
a w budownictwie na sprzedaż/wynajem 
o niemal 24%. W kategorii mieszkań roz-

  PODSUMOWANIE ROKU 2021

poczętych wzrosty wyniosły odpowied-
nio: bud. indywidualne o 17,5%, a bud. 
na sprzedaż/wynajem niemal 28%. Za-
razem oddano do użytkowania o ponad 
19% więcej mieszkań w bud. indywidu-
alnym, natomiast w  bud. na sprzedaż/
wynajem miał miejsce spadek o 0,7%.

6. Wg Biura Informacji Kredytowej 
(w  okresie I–XI 2021 r.) banki udzieli-
ły 251 tys. kredytów mieszkaniowych 
(wzrost rok do roku o ponad 26%) o war-
tości ponad 81 mld zł (wzrost rdr +41%).

7. Pandemia ograniczyła wydatki w  bu-
dżetach rodzinnych na m.in. na kultu-
rę i  turystykę, jednocześnie wywołała 
nieplanowany wcześniej, ale znaczący 
wzrost wydatków remontowych.

8. Pod koniec roku referencyjna stopa 
procentowa wzrosła z  1,25% do 1,75%. 
Jeszcze mocniej wzrosły notowania 
WIBOR-u  (częsty składnik  oprocento-
wania  kredytów  hipotecznych) – z  po-
ziomu 0,24% we wrześniu do 2,54% 
na koniec 2021 r.

9. Głównymi barierami wskazywanymi 
przez wykonawców były: koszty ma-
teriałów, koszty zatrudnienia, ograni-
czenia w  dostępności wyrobów (m.in. 
termoizolacyjnych, ściennych, spoiw 
budowlanych), niedobór wykwalifiko-
wanych pracowników oraz niepewność 
ogólnej sytuacji gospodarczej.

Marzena Mysior-Syczuk

1. Dane GUS dot. wydanych pozwo-
leń na budowę oraz rozpoczętych 
inwestycji w  2021 r. powinny być 
dobrą prognozą na sezon budowlany 
w 2022 r. 

2. Według BIK ilość i  wartość udzie-
lonych kredytów mieszkaniowych 
w ubiegłym roku też zapowiada op-
tymizm w naszej branży.

3. Ze względu na wysoką inflację, 
wzrost cen materiałów i  usług bu-
dowlanych, wyższe oprocentowanie 
kredytów hipotecznych, wyższe ceny 
prądu i gazu, zmniejszą się budżety 
rodzinne na inwestycję, co zapewne 
wydłuży okres już rozpoczętych bu-
dów.

4. W  dalszym ciągu Polska buduje za 
mało mieszkań na tle europejskich 
krajów. A  potrzeby mieszkaniowe 
Polaków są niezaspokojone.

5. Polacy powinni, w  dalszym ciągu, 
w obliczu wysokiej inflacji i niskiego 
oprocentowania lokat, lokować swo-
je oszczędności w  zakup ziemi czy 
nieruchomości.

6. Na tle powyższych przesłanek moż-
na szacować, iż tegoroczny popyt na 
materiały w budownictwie mieszka-
niowym będzie porównywalny z po-
przednim rokiem.

7. Grupa PSB planuje w 2022 r. otwar-
cie ponad 20 sklepów detalicznych 
PSB Mrówka.

JAKI BĘDZIE SEZON 2022 DLA HANDLU 
MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI?
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IMPONUJĄCA STATYSTYKA
Według danych GUS w 2021 r. oddano w Polsce do użytku ogó-
łem niemal 235 tys. mieszkań (wzrost w porównaniu z rokiem 
poprzednim o  niemal 14 tys.), rozpoczęto budowę 277,4  tys. 
mieszkań (wzrost o 53,6 tys.) i wydano pozwolenia na budowę 
340,6 tys. mieszkań (wzrost o 74,7 tys.). 
Wykres 1 dowodzi, że trend wzrostowy liczby mieszkań od-
dawanych i  rozpoczętych oraz pozwoleń na budowę nowych 
mieszkań utrzymuje się od lat. A ubiegłoroczne przyspieszenie 
w pozwoleniach i mieszkaniach rozpoczętych musi imponować 
i w normalnych warunkach powinno dobrze rokować na sezon 
budowlany roku 2022. Patrząc jednak w przyszłość nawet z du-
żym optymizmem zaległości, jakie mamy wobec większości 
państw Europy, nie nadrobimy.

złotych. Trudno precyzyjnie oszacować oszczędności, jakie 
angażujemy w  nowe budowy i  remonty, natomiast dysponu-
jemy dostateczną wiedzą na temat kredytów mieszkaniowych. 
W  2021 r. ich wartość zbliżyła się do 90 miliardów złotych 
(o około 25 mld zł więcej niż rok wcześniej), zawarto łącznie 
około 270 tysięcy umów na kredyty hipoteczne (wzrost wobec 
roku poprzedniego o ponad 50 tysięcy). 
Dominuje popyt na kredyty pozwalające budować lokale, 
w których inwestor chce zamieszkać, ale często chodzi o inwe-
stycje na wynajem, generalnie biorąc zabezpieczające zgroma-
dzone zasoby finansowe przed inflacją.
Kogo stać na inwestowanie w mieszkania w dobie inflacji? Na 
pewno ludzi już bogatych, ale często też takich, którzy z racji 
dobrych perspektyw w pracy, czy własnym biznesie, czują się 
materialnie pewnie, uważają, że podołają ratom kredytowym. 
Świadczą o tym dane Biura Informacji Kredytowej. W okresie 
styczeń – listopad 2021 r. ponad połowa (57,1%) wartości udzie-
lonych kredytów mieszkaniowych to kredyty z przedziału kwoto-
wego powyżej 350 tys. zł. Same kredyty powyżej 500 tys. zł stano-
wią 27,9% łącznej akcji kredytowej i udział ten co miesiąc rośnie.
To, że inflację należało w 2021 r. traktować jako czynnik pobu-
dzający rynek mieszkaniowy dokumentuje wykres 2.
Jeszcze w  grudniu 2020 r. średnia kwota wnioskowanego 
kredytu mieszkaniowego wyniosła według BIK 305,9 tys. zł 
i była o 6,7% wyższa niż w grudniu 2019 r. Rok później sięg-
nęła 340,7 tys. zł. (wzrost o  11,4% wobec grudnia 2020 r.).  

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
W SEZONIE 2022

Znaki zapytania

Rok temu tweet odpowiadający na pytanie o przypuszczalny rozwój rynku mieszkaniowe-
go w Polsce eksponował dwa słowa: „COVID-19” i „inflacja”. W roku 2022 trzeba dodać 
zwrot: „potencjalne zagrożenia zewnętrzne i możliwe komplikacje w sytuacji politycznej  
w Polsce”. Chodzi przede wszystkim o to, co może wydarzyć się za naszą wschodnią granicą 
– nie sposób przewidzieć konkretnych scenariuszy, na które zresztą Polska nie ma znaczące-
go wpływu. A sytuacja w Polsce… Poziom emocji jest taki, że mogą zaciążyć również  
na całej gospodarce, także mieszkaniowej.
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WYKRES 1. MIESZKANIA ODDANE, ROZPOCZĘTE 
I POZWOLENIA OGÓŁEM W LATACH 2015–2021
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WYKRES 2. KREDYTY MIESZKANIOWE 
 – ŚREDNIA KWOTA I DYNAMIKA W PORÓWNANIU Z INFLACJĄ 

Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego (w tys. zł.)  – lewa oś
Dynamika wzrostu średniej kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego 
(grudzień 2020 r. = 100)  – prawa oś
Wzrost in�acji (grudzień 2020 r. = 100)  – prawa oś
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Wynik nieco ponad 380 mieszkań, którymi dysponujemy 
na tysiąc mieszkańców, wobec średniej europejskiej ok. 480 
mieszkań, mówi o skali zapóźnienia. Budujemy wciąż o wiele 
za mało. Czego brakuje, żeby budować więcej? Pieniędzy? Ma-
teriałów budowlanych? Odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
wykonawczej? Wolnych terenów? Listę pytań można wydłużać. 
Na przykład o takie: czy budowę mieszkań odpowiednio wspie-
ra Polskie Państwo? 

DLA SIEBIE I NA WYNAJEM
Nakłady ponoszone przez Polaków na budowę mieszkań ros-
ną znacząco i systematycznie, przekraczając w ostatnich latach 
w każdym sezonie coraz bardziej zdecydowanie sto miliardów 
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Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK komentował 
wówczas: …rekordowy wzrost średniej kwoty kredytu miesz-
kaniowego to bezpośredni efekt dalszego wzrostu cen nieru-
chomości. Kolejne miesiące będą bardzo ciekawe na rynku 
kredytów mieszkaniowych, bowiem na wartość akcji kredy-
towej będą oddziaływać dwa przeciwstawne zjawiska. Z jed-
nej strony wysoce prawdopodobna jest kontynuacja trendu 
wzrostowego cen nieruchomości. Przy rosnącej inflacji i braku 
alternatyw inwestycyjnych przy akceptowalnym poziomie ry-
zyka, coraz więcej osób może chcieć zainwestować posiadane 
oszczędności na rynku nieruchomości. Wyższe ceny nierucho-
mości w konsekwencji będą skutkowały koniecznością zacią-
gania kredytów na jeszcze wyższe kwoty. To może jednak być 
utrudnione z uwagi na dwa czynniki negatywnie wpływające 
na zdolność kredytową. Pierwszym z nich są wyższe, po paź-
dziernikowej, listopadowej oraz grudniowej podwyżce, stopy 
procentowe*. Drugim zaś ograniczenie zgodnie z Rekomenda-
cją KNF okresu kredytowania do 25 lat na potrzeby szacowa-
nia zdolności kredytowej. W konsekwencji może to oznaczać 
brak zdolności kredytowej na tak wysokie kwoty dla części 
kredytobiorców. Jeżeli dodamy do tego konieczność wzrostu 
wysokości wkładu własnego – niewątpliwie wpłynie to na 
ograniczenie dostępności kredytu dla części kredytobiorców.
Na marginesie ogólnych rozważań, zwrócimy uwagę, że dane 
BIK pozwalają zorientować się w przestrzennym zróżnicowa-
niu dynamiki wzrostu średniej wartości kredytu mieszkaniowe-
go. Najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów zaciągniętych przez 
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (20,4%), 
łódzkiego (17,0%) oraz zachodnio-pomorskiego (16,4%).

stóp w bieżącym roku. Do jakiego poziomu? To dobre pytanie, 
zwłaszcza jeśli pamiętamy, że szef NBP w ostatnich miesiącach 
często zmieniał zdanie. Co stanie się z ratami kredytów przy in-
flacji dwucyfrowej (żeby taką się stała wystarczy odczyt 10%)? 
Można spotkać się z  szacunkami, że prawdopodobny jest ich 
wzrost nawet o kilkadziesiąt procent… Jak zachowa się w takiej 
sytuacji rynek budowlany? Co z cenami nieruchomości, jakie 
będą warunki udzielania kredytów, czy będą na nie chętni – py-
tania można mnożyć. Nie znając odpowiedzi wypada zwrócić 
się do realistycznie na ogół oceniających sytuację wykonawców 
budowlanych**. Niestety, znamy tylko ich odpowiedzi na py-
tania z ankiety GUS sprzed ogłoszenia programu Polski Ład… 
Wykres 3 oddaje dużą dynamikę głównych barier wskazywa-
nych przez wykonawców w okresie XII 2019 r. – XII 2021 r. 

Najmniej wzrosła dynamika średniej wartości kredytu w  wo-
jewództwie świętokrzyskim (zaledwie o  1,2%), lubelskim 
(10,1%), kujawsko-pomorskim (10,8%), śląskim (11,1%) i ma-
zowieckim (11,6%).

BARIERY WSKAZYWANE PRZEZ WYKONAWCÓW
Na ile krzywa inflacji może zmienić się w  2022 r.? Prezes  
Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział  
21 stycznia 2022 r., że stopy procentowe powinny wzros-
nąć mocniej, niż obecnie oczekuje rynek. Jak podaje Agencja 
Bloomberg, Glapiński będzie przekonywał Radę Polityki 
Pieniężnej do konieczności wydłużenia cyklu podwyżek 

––––––––––––––––
* Stopy procentowe podniesione zostały również w  styczniu 2022 r.  
– przyp. M.Z.
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WYKRES 3. BARIERY DZIAŁALNOŚCI FIRM BUDOWLANYCH

niedostateczny popyt niedobór wykw. pracowników
koszty zatrudnienia koszty materiałów
niejasne... przepisy prawne niepewność ogólnej sytuacji gosp.

Mająca do zimy 2020 r. marginalne znaczenie bariera niedo-
statecznego popytu (zaledwie kilkanaście punktów procento-
wych), w maju tegoż roku przebiła pułap 30% by w drugiej po-
łowie 2021 r. opaść do poziomu poniżej 20%. Po gwałtownych 
spadkach wiosną 2020 r. rok później zaczęła rosnąć uciążliwość 
barier kosztów zatrudnienia i  niedoboru wykwalifikowa-
nych pracowników. Krzywe „startujących” na przełomie lat 
2019–2020 z tego samego punktu barier niepewności ogólnej 
sytuacji gospodarczej i  kosztów materiałów długo „biegły” 
różnie, by z końcem 2021 r. osiągnąć zbliżony wysoki poziom. 
Wreszcie bariera niejasnych przepisów prawnych. Bez-
sprzecznie w ostatnich latach urosła. A za sprawą niejasności 
związanych z Polskim Ładem już w najbliższych odczytach an-
kiet GUS może wzrosnąć wręcz spektakularnie.

CZY NAPRAWDĘ STRACH SIĘ BAĆ?
Czy można wykluczyć gwałtowną destabilizację za naszymi 
wschodnimi granicami? NIE! Czy można być pewnym, że 
w 2022 r. COVID-19 ustąpi? NIE! Czy można przyjąć z wystar-
czająco dużą dozą prawdopodobieństwa, że uda się w najbliż-
szych miesiącach opanować inflację? NIE! A przy tym, jak wia-
domo, nieszczęścia mogą chodzić parami. 
Czy wobec tego przewidywania mają tyle sensu co wróżby? 
Niekoniecznie. Świat już wie, że Polacy potrafią zachowywać 
się, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, racjonalnie. Prędzej 
czy później ogromne środki z UE do nas trafią. Obywatele na-
szego Państwa też wierzą w siebie. 
Zachowajmy optymizm.

––––––––––––––––
** Od wielu lat co miesiąc ankietę GUS wypełnia ponad 4 tys. firm 
wykonawstwa budowlanego.

DYNAMIKA ŚREDNIEJ KWOTY KREDYTU MIESZKANIOWEGO  
09.2021 R./03.2020 R.

Mirosław Ziach
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Z ŻYCIA GRUPY PSB

Firma rodzima FIMAL założona została 
w  1981 r. w  Słupsku jako niewielki za-
kład produkcji gwoździ. W latach 90-tych 
została przekształcona w  duże przedsię-
biorstwo handlowe, a  w  nowe milenium 
weszła już jako członek Polskich Składów 
Budowlanych.
Kolejne dekady przyniosły rosnący w tem-
pie geometrycznym rozwój, a firma stała 
się jednym z  najważniejszych punktów 
na mapie regionu słupskiego, zaopatrując 
klientów inwestycyjnych i detalicznych we 

wszelkie niezbędne materiały budowlane, 
remontowe, narzędzia, akcesoria kuchen-
ne, elementy wystroju wnętrz, stolarkę 
oraz fotowoltaikę. Obecnie firma posiada 
na terenie Słupska obiekty o powierzchni 
przekraczającej 90 tysięcy metrów i  za-
trudnia ponad 200 pracowników. Główna 
siedziba znajduje się przy ul. Bartyckiej 
oraz oddział przy ul. Zielonej.

FIMAL PSB stawia przede wszystkim na 
kompleksową obsługę klienta, zapewnia-

jąc wsparcie i usługi już w fazie planowa-
nia remontu czy budowy. Profesjonalni 
doradcy określają oczekiwania i  gust.  
Personel przygotowuje transport, dowo-
żąc na miejsce wszystkie artykuły, a  so-
lidni, działający z  polecenia fachowcy 
zajmują się realizacją zleceń.
Więcej na ten temat można przeczytać na 
www:
www.grupapsb.com.pl/centrum-praso-
we/aktualnosci/aktulanosc/40-lecie-fir-
my-fimal-psb-z-slupska.html

40-LECIE FIRMY FIMAL PSB Z SŁUPSKA
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Z ŻYCIA GRUPY PSB

W okresie XI–XII 2021 r. zostały otwarte cztery sklepy PSB Mrówka w:  
Czechowicach-Dziedzicach, Myśliborzu, Sanoku i Sierakowicach.
Tym samym na koniec roku sieć Mrówek liczyła 343 placówki w Polsce.  
W 2021 roku powstało ich 33.

Inwestycje Nowe sklepy PSB Mrówka 

Kolejne tragi Grupy PSB odbyły się  
w formie on-line, ze względu na 
trwającą pandemię.
Podczas 4 Targów Ogrodowych,  
23–24 listopada 2021 r., partnerzy 
Grupy PSB nie ruszając się z biura 
zawarli ponad 4100 kontraktów bi-
znesowych na kwotę 81 mln zł. 

4 Targi Ogród Grupy PSB w formie on-line

Kolejna ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły” dobiegła końca. Wzięło w niej udział 30 sklepów, które od września 
do końca 2021 r. przeszkoliły 5472 wychowanków z 79 szkół. Pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią jest to bardzo 
dobry wynik, a dzięki tym działaniom uczniowie rozpoczynający naukę poznali zasady poruszania się w ruchu drogowym.

 AKCJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2021 – zakończona

MYŚLIBÓRZ (woj. zachodniopomorskie)
– otwarcie sklepu Mrówka obyło się 6.12.2021 r.,
– inwestorem jest firma INVEST-DOM,
– powierzchnia handlowa stanowi 1250 m2  
 + ogród zewnętrzny 300 m2,
– w markecie pracuje 20 osób.

SIERAKOWICE 
(woj. pomorskie)
– otwarcie marketu 
 Mrówka odbyło się 
 24.11.2021 r.,
– właścicielem jest 
 rodzinna firma BAT,
– powierzchnia sprzedaży
 sklepu wynosi 1650 m2  
 + ogrodu 300 m2,
– w markecie usługi  
 świadczy 27-osobowy  
 zespół.

SANOK 
(woj. podkarpackie)
– sklep Mrówka otwarto 
  4.12.2021 r.,
– inwestorem jest rodzinna 
  firma EL-BUD,
– powierzchnia handlowa 
  liczy 2000 m2 + ogród  
 zewnętrzny 800 m2 ,
– do dyspozycji klientów  
 jest 20-osobowa załoga.

CZECHOWICE-DZIEDZICE (woj. śląskie)
– market Mrówka otwarto 10.12.2021 r.,
– właścicielem markeru jest firma CYROŃ,
– powierzchnia handlowa sklepu wynosi  
 2200 m2 + ogrodu zewnętrznego 800 m2, 
– klientów obsługuje 27-osobowy zespół.



 

OGLĄDALNOŚĆ SERWISÓW 
INTERNETOWYCH PSB  
ORAZ PUBLIKACJE W MEDIACH O GRUPIE  
W 2021 ROKU

ANALIZA RYNKU

® 

SERWISY INTERNETOWE SIECI PSB
Po pandemicznym roku 2020, skutkującym gwałtownym przeniesieniem budżetów marketingowych do strefy on-line,  
rok 2021 okazał się okresem spokojniejszego i  stabilnego wzrostu popularności serwisów www.mrowka.com.pl oraz  
www.grupapsb.com.pl.

Liczba sesji dla serwisu Mrówka wyniosła 12,3 miliona (+6% vs 2020), zaś dla Grupy ponad 3 miliony (+22% vs 2020). 
Z  kolei liczba użytkowników odwiedzających te strony wyniosła odpowiednio prawie 7,9 miliona (+10% vs 2020) oraz  
2,4 miliona (+24% vs 2020).

Odwiedzający stronę www.mrowka.com.pl w  przeważającej części przeglądali działy z  produktami (51% sesji), zaś  
odwiedzający www.grupapsb.com.pl strony z poradami (35%) oraz prezentujące oferty dostawców (25%).

Rok 2021 upłynął pod znakiem rozwoju funkcjonalności e-commerce już dostępnych na stronie: możliwości sprawdze-
nia dostępności produktów (z  której korzystało ponad 300 placówek sieci PSB) oraz zamówienia produktów w  systemie  
„click&collect”, czyli rezerwacji na stronie i odbioru z płatnością w sklepie (co oferowało 60 placówek PSB). 

Na początku 2022 roku, będzie oddana do użytku po całkowitej przebudowie strona www.mrowka.com.pl, oferując użytkow-
nikom możliwość zakupów on-line (z płatnością poprzez stronę i dostawą kurierem) w wybranych placówkach realizujących 
tą usługę.

PUBLIKACJE O GRUPIE PSB 
W 2021 r. ukazało się prawie 14 tys. publikacji związanych z PSB (wzrost o 14% w stosunku do 2020 r.). 
W minionym roku ze względu na dynamiczne zmiany cen materiałów budowlanych, Grupa PSB dostarczała do mediów licz-
ne analizy i komentarze i stała się jedną z najbardziej opiniotwórczych firm na rynku. Wśród opublikowanych przez me-
dia ogólnokrajowe jak i regionalne najwięcej było publikacji z wypowiedziami i opiniami ekspertów z centrali Grupy PSB  
m.in. na temat: trendów zmian cen materiałów budowlano-remontowych i ich dostępności na rynku, wyników sprzedaży czy 
sytuacji rynkowej wynikającej m.in. z wysokiej inflacji, wzrostów cen energii, gazu, paliw czy wzrostu kosztów pracy.
Szczegółowych danych dostarcza Grupie monitoring mediów dot. aktywności w prasie oraz w serwisach internetowo-społecz-
nościowych, których udział rośnie najszybciej.

(mms)

GŁÓWNI DOSTAWCY HANDLOWI GRUPY PSB




