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Awans 
Grupy PSB

14 kwietnia 2015 r. minęło 17 lat od założenia Grupy Polskie Składy Budowlane. 
Wówczas Grupę tworzyło 49 partnerów, którzy prowadzili handel materiałami bu-
dowlanymi w 92 placówkach, zatrudniając ponad 1000 osób. Ich łączne przychody 
wynosiły 570 mln zł. Po 17 latach do Grupy należy 352 partnerów, którzy razem po-
siadają 425 składów budowlanych, 40 placówek PSB-Profi  i 196 sklepów PSB-Mrów-
ka. W całej sieci pracuje niemal 12 tys. osób. W 2014 r. ich przychody ze sprzeda-
ży materiałów budowlanych wyniosły 5 mld zł. Przychody zaś samej centrali (Grupy 
PSB S.A.) w 2014  r. wyniosły 2,1 mld zł, co uplasowała Grupę PSB w rankingu dziennika 
Rzeczpospolita na 152 miejscu największych firm w całym kraju. Grupa PSB awanso-
wała o 23 pozycje w stosunku do ubiegłego roku.

W tym numerze polecam artykuł o materiałach do pokryć dachowych oraz systemy 
rynnowe. O ich rodzajach, doborze, prawidłowym montażu przedstawiają w „Temacie 
numeru” specjaliści z firmy: Blachy Pruszyński, Braas, Icopal i Wavin (str. 4–14).

O nowościach rynkowych oferowanych przez dostawców PSB oraz o ich poradach 
dt. wykonania tarasu, zbudowania funkcjonalnego garażu czy też wybudowania domu 
z betonu komórkowego można przeczytać na str. 21–41. 

Reporter Grupy PSB w swoich fotoreportażach opisuje program spełnionych marzeń 
„Ich nowy dom” (str. 43-45) oraz pisze o rozwoju fi rmy PHU Bezak ze Świebodzina
(str. 46–48). Przedstawia również sytuację szkolnictwa zawodowego w branży budow-
lanej (str. 49–50).  

Co roku wiosną, intensywnie rośnie sieć sklepów PSB-Mrówka, placówki Grupy organi-
zują festyny, imprezy, śniadania dla wykonawców oraz biorą udział w akcjach charyta-
tywnych. O wydarzeniach partnerów PSB możecie przeczytać na str. 50–55. 

Na koniec numeru (str. 56) zapraszam do rozwiązania „Krzyżówki budowlanej” 
nr 3/2015. Dziękuję wszystkim osobom, które licznie nad syłają rozwiązania krzyżó-
wek.  

Nagroda rzeczowa w „Krzyżówce 
budowlanej”
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Panelowe pokrycia dachowe, które pojawiły się w ofertach polskich produ-
centów sprowokowały pytanie, co wybrać – blachodachówkę panelową, czy 
tradycyjną, ciętą na wymiar?

Blachodachówki panelowe nie powstały 
dlatego, by zastąpić pokrycia produko-
wane na wymiar, które stały się „nie-
modne” lub technologicznie przesta-
rzałe. Był to wymóg rynku, który ze 
swej natury zawsze szuka najlep-
szych rozwiązań dla pojawiających się 
wyzwań. 

NA KAŻDY DACH
Pokrycia tradycyjne, produkowane na 
wymiar, sprawdzają się doskonale na pro-

stych połaciach – montaż na takim dachu 
jest błyskawiczny, a  odpad minimalny. 
Wyzwanie stanowią  jednak budynki 
o skomplikowanych dachach, gdzie dłu-
gie arkusze tracą swoje zalety monta-
żowe. Rozwiązaniem tego problemu stały 
się panele dachowe i  blachodachówki 
modułowe. Niewielkie arkusze pako-
wane w paczkach bezpośrednio na pale-
tach, ułatwiają transport i rozładowanie. 
Dach natomiast składa się z  jednako-
wych jedno- bądź dwumodułowych ele-

mentów, układanych i, w razie potrzeby, 
docinanych na miejscu. Takie rozwiąza-
nie sprawdza się nawet na najbardziej 
skomplikowanej połaci, oszczędzając 
czas i  pieniądze inwestora. Problem 
może pojawić się jedynie przy wybo-
rze kształtu. U większości producentów 
przetłoczenia pokryć panelowych różnią 
się kształtem od blachodachówek trady-
cyjnych. Jednym z takich przykładów są, 
cieszące się coraz większą popularno-
ścią, panele gontopodobne. 

Dach wieńczy dom. Pełni nie tylko funkcję ochronną, ale także 
dekoracyjną. Dlatego, tak ważny jest odpowiedni dobór dachówki
i orynnowania. Ofertę rynkową i prawidłowy systemowy montaż 
omawiają specjaliści z firm: BLACHY PRUSZYŃSKI, BRAAS, ICOPAL
i WAVIN. 

RAFAŁ KUCZYŃSKI – dyrektor handlowy, Blachy Pruszyński

Blachodachówka 
panelowa

Fot. Blachy Pruszyński

POKRYCIA DACHOWE, RYNNY

Materiały do pokryć 
dachowych oraz 
systemy rynnowe 
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PANELE BEZ POSYPKI
W ubiegłym roku na polskim rynku poja-
wiły się kolejne panele dachowe przy-
pominające gont. Innowacyjność tego 
produktu polega na tym, że w  przeci-
wieństwie do konkurencyjnych pokryć, 
jego powierzchnia nie jest wykończona 
posypką mineralną. Zamiast posypki 
zastosowano powłoki poliuretanowe 
Purlak i Purmat, które charakteryzują się 
odpornością na korozję i promieniowa-
nie ultrafi oletowe. Co więcej, rozwiąza-
nie to niesie szereg korzyści, z  których 
najważniejszą jest atrakcyjna cena. Niski 
profi l, a więc i szeroka powierzchnia kry-
cia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) 
czynią wybór paneli bez posypki jesz-
cze bardziej ekonomicznym. Pakowanie 
paneli na paletach rozwiązuje kwestię 
transportu – odbiorca nie musi posiadać 
samochodu ciężarowego, by odebrać 
zamówiony towar. Panele z  powłokami 
Purlak i Purmat montuje się za pomocą 
wkrętów lub przy użyciu specjalnych, 
powlekanych gwoździ. Cały proces mon-
tażu jest szybki i  nieskomplikowany, 
a  producent zapewnia pełen asorty-
ment niezbędnych akcesoriów: wkręty, 
obróbki blacharskie, taśmy uszczelnia-
jące, farby zaprawkowe oraz blachy pła-
skie do nietypowych obróbek dekarskich.
W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat 

pokrycie to ma szanse stać się popular-
nym rozwiązaniem. Przede wszystkim na 
Podhalu i Podkarpaciu, czyli w tych regio-
nach Polski, w  których obecnie często 
stosuje się pokrycia drewniane lub kon-
kurencyjne blachodachówki z posypką. 
Panele z poliuretanową powłoką o drob-
nych, nieregularnych falach projekto-
wane były głównie z myślą o budynkach 
drewnianych i  domach o  architekturze 
w stylu zakopiańskim. Zamysł ten rozsze-
rzyli jednak sami klienci, którzy dostrze-
gli w  nich niesztampowe pokrycie na 
swoje nowoczesne domy. 

NIESKOMPLIKOWANY MONTAŻ
Przygotowanie połaci pod montaż paneli 
nie różni się od przygotowań czynio-
nych przed instalacją innych pokryć ze 
stali: również i w tym przypadku montaż 
odbywa się na łatach i  wymagane jest 
wstępne krycie membraną lub papą. 
W  newralgicznych miejscach, takich 
jak kominy, okna połaciowe, okap czy 
rynna koszowa, zaleca się mocowanie 
paneli za pomocą wkrętów. Umożli-
wia to ewentualne korekty w  trak-
cie montażu. Pozostałe panele mogą 
być instalowane przy użyciu gwoździ 
– co skróci cały proces do minimum. 
W  sposobie układania, bardzo ważną 
sprawą jest, by na prostych połaciach, 
szczytowe panele były różnej szeroko-
ści, co pomoże uzyskać efekt przesunię-
cia połączeń. Kolejną istotną sprawą jest, 
by panele od strony wiatrownicy podgiąć 
w  taki sposób, aby stworzyły zakładkę 
uniemożliwiającą przedostawanie się 
wody i zanieczyszczeń pod wiatrownicę. 
W  kwestii estetyki, przód wiatrownicy 
można wykończyć blachą płaską lub 

odpowiednio przyciętymi do wysokości 
deski panelami. Pewnym ułatwieniem dla 
dekarzy jest również to, że w odróżnieniu 
od paneli z posypką, powlekane poliure-
tanem można ciąć niblerem bez ryzyka 
ich uszkodzenia. Szerokie zastosowanie, 
atrakcyjny wygląd i prostota montażu to 
cechy, które składają się na sukces pro-
duktu. Dzisiaj, od nowości rynkowych 
oczekuje się nie tylko dobrej jakości 
i atrakcyjnej ceny, ale także nowatorskich 
rozwiązań i oryginalności. 

Panele dachowe bez posypki można ciąć 
niblerem, bez ryzyka ich uszkodzenia

Pojedynczy panel dachowy

Sposób układania paneli na dachu

Wykonanie przodu wiatrownicy z przyciętych 
paneli, zamiast z blachy płaskiej

Montaż panelu okapowego na wkręty umożli-
wia ewentualne prace serwisowe
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DARIUSZ SMOLIS – koordynator produktu dachówka Braas

System dachowy. 
Dachówki ceramiczne 
i cementowe 

Pokrycia wykonane z dachówek, cenione za trwałość, dają ogromne pole do 
popisu osobom, którym zależy na indywidualnym charakterze budynku. Duży 
wybór modeli i bogata paleta kolorów zaspokoją nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. 

na kształt i  kolor dachówki. Wprawdzie 
pod względem estetyki, są to elementy 
bardzo ważne, niemniej nie one decy-
dują o skuteczności rozwiązań. Zintegro-
wane rozwiązania przy profesjonalnym 

DACH JAKO CAŁOŚĆ
Dach to nie tylko dachówki, ale także sze-
reg innych elementów, często niesłusz-
nie pomijanych i  traktowanych nieco 
po macoszemu. Inwestorzy najczęściej 
w  pierwszej kolejności zwracają uwagę 

montażu pozwalają na uniknięcie przy-
krych niespodzianek w postaci mostków 
termicznych, zawilgoceń czy zbytniego 
nagrzewania się poddasza. Na system 
dachowy, oprócz dachówek, składają się 
elementy wykończeniowe. Do nich nale-
żą: dachówki szczytowe, wentylacyjne, 
gąsiory, kosze, obróbka komina, systemy 
przeciwśniegowe. Nie można nie wspo-
mnieć o elementach wentylacji pokrycia 
dachowego, systemie komunikacji da-
chowej czy izolacjach nakrokwiowych. 
Co ważne, wszystkie elementy komplet-
nego systemu dachowego muszą być do 
siebie dopasowane nie tylko pod wzglę-
dem estetycznym, ale i technicznym.

DLACZEGO DACHÓWKA
Dachówki, zarówno ceramiczne jak i be-
tonowe, to materiały przede wszystkim 
trwałe. Ich żywotność ocenia się na oko-
ło 100 lat, ale nierzadko można spotkać 
budynki jeszcze starsze, którym trudno 
zarzucić brak szczelności dachu. To je-
den z  najstarszych rodzajów pokrycia, 
od wieków doskonale wkomponowujący 
się w krajobraz. Oprócz tego, ich odpo-
wiedni montaż zapewnia prawidłową 
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wentylację dachu, a w przypadku jakich-
kolwiek usterek tego małoformatowego 
pokrycia, łatwo wymienić lub naprawić 
uszkodzony element. Ponadto, mają bar-
dzo dobre właściwości akustyczne – le-
piej niż inne pokrycia chronią przed 
dźwiękami z  zewnątrz. Przeprowadzone 
badania wykazały, że dachówki betono-
we wyciszają dźwięki zewnętrzne o oko-
ło 7 decybeli w stosunku do pokryć bla-
szanych, co daje lepszą ochronę przed 
nieustannie rosnącym hałasem. Reduk-
cja hałasu o 10 decybeli odczuwana jest 
przez nasze ucho jako zmniejszenie ha-
łasu o połowę.

BETONOWA A CERAMICZNA
Wbrew opiniom pojawiającym się, co 
jakiś czas w  Internecie, ale niestety 
i  w  branży, dachówki betonowe i  cera-
miczne są do siebie podobne. Jeden 
z  najważniejszych parametrów – czyli 
żywotność, jest niemal identyczny. Jed-

Dachówka betonowa

Dachówka ceramiczna Dachówka betonowa

Drewniana konstrukcja dachu – więźby i krokwie

Montaż warstwy wstępnego krycia

Montaż łat i kontrłat

Układanie dachówki

ne i  drugie świetnie spełniają swoje 
funkcje przez dziesiątki lat. Podobnie 
jest z  nasiąkliwością i  mrozoodporno-
ścią, wokół czego narosło także wiele mi-
tów. Mimo, że niektórzy dekarze podają 
nawet liczby dwucyfrowe, to oba typy 
dachówek nasiąkają w  2–4 proc. Nie 
stanowi to zagrożenia ani dla konstruk-
cji dachu (ciężar spowodowany ulewami 
nie nadwyręża zbytnio więźby), ani dla 
usterek spowodowanych niskimi tempe-
raturami (wysoka mrozoodporność). 

MONTAŻ KROK PO KROKU
Prace dekarskie przedstawiają się nastę-
pująco:

 Rozmierzenie połaci od okapu do ka-
lenicy, aby uniknąć cięcia dachówki, 
na przykład pod kalenicą;

 Szczelne wykonanie warstwy wstęp-
nego krycia;

 Montaż kontrłat i łat;
 Montaż elementów w okapie i  syste-

mie rynnowym;
 Montaż koszy;
 Ułożenie dachówek;
 Montaż taśm na kalenicach i narożach 

oraz montaż gąsiorów;
 Obróbki kominów.

MONTAŻ ZGODNY 
Z INSTRUKCJĄ

Dachówki zakładkowe zarówno cera-
miczne, jak i betonowe układa się w za-
sadzie w  podobny sposób. Pierwsze 
posiadają zamki boczne i  górne, nato-
miast drugie jedynie zamki boczne. Co 
to oznacza dla dekarza? Dachówki be-
tonowe mają większą tolerancję nasu-
wu jednej na drugą, przez co pomagają 
zniwelować „niedoskonałość” konstruk-
cji więźby. Z kolei dachówki ceramiczne 
wymagają od dekarza bardziej precy-
zyjnego łatowania. Pokrycie wykonane 
z  dachówek wymaga odpowiedniego 
rozplanowania połaci. Jeśli dobrze roz-
planowaliśmy rozkład, samo układanie 
nie jest czynnością wymagającą tężyzny 
fi zycznej. Waga pojedynczej dachówki 
najczęściej nie przekracza 5 kg, a  po-
ręczność produktu sprawia, że może być 
on układany nawet przez jedną osobę.
Najczęstszym błędem montażowym jest 
nieprzestrzeganie instrukcji montażowej 
i zaleceń producenta. Instrukcje monta-
żu oparte są na wieloletnim doświad-
czeniu i  podają najbardziej optymalne 
zalecenia dla danego produktu. 

WYGLĄD DACHÓWEK
W obu kategoriach znajdziemy dachów-
ki płaskie i profi lowane. Dachówka cera-
miczna zakładkowa to przeważnie jedna 
fala na dachówce (z  małym wyjątkiem), 
a  dachówka betonowa to zazwyczaj 
dwie fale. Firmy coraz chętniej sięgają 
po zdobycze techniki oraz kładą nacisk 
na dobór produktów, z których powstaje 
dachówka (odpowiednie frakcje piasku, 
trwałe barwniki, nowoczesne maszyny 
i  technologie produkcji). Przykładem 
tu mogą być dachówki produkowane 
w  technologii Cisar. Rozpoznanie z  bli-
ska samej powierzchni dachówki beto-
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na pewno: do wyboru między dachówką 
betonową, a ceramiczną należy podejść 
świadomie. Zastanowić się, czy wolimy 
produkt w  bardziej przystępnej cenie, 
czy nie ma to znaczenia. Czy chcemy, 
aby dach błyszczał, czy wolimy jednak 
lekko matową połać. Być może zale-
ży nam na konkretnym kolorze, profi lu 
albo właściwościach takich, jak ochro-
na przed nagrzewaniem się poddasza? 
Wtedy, całkowicie pewni własnych racji 
i  świadomi wyboru, na pewno cieszyć 
się będziemy przez lata wymarzonym 
dachem. 

SPRAWDZENI FACHOWCY
Konkurencja na rynku materiałów bu-
dowlanych zmusza fi rmy do dbania 
o  każdy detal. Producenci pokryć da-
chowych wzbogacają dachówki o inno-
wacyjne rozwiązania, takie jak nowo-
czesne zamki czy powłoki odbijające 
promieniowanie podczerwone. Jednak 
każdy, nawet najwyższej jakości pro-
dukt, niewłaściwie zamontowany, nie 
będzie spełniał prawidłowo swojej 
funkcji. 
Wielu inwestorów zetknęło się z  – de-
likatnie rzecz ujmując – mało pro-
fesjonalną pracą ekip dekarskich. 
W niektórych przypadkach, brakuje nie 
tylko przygotowania merytorycznego, 
ale również zwykłej, ludzkiej wyobraź-
ni. Często błędy są powielane przez 
lata. W dobie szkoleń czy samodosko-
nalenia trudno wytłumaczyć niewie-
dzę. A pomyłki mogą stanowić niemały 
koszt dla inwestora. W  wyniku błędów 
wykonawczych, w nieodległej przy-
szłości dach może wymagać rozbiórki 
i ponownego montażu poszczególnych 
elementów. Przy okazji może wystąpić 
zalanie ścian lub poważne naruszenie 
konstrukcji dachu, a  nawet całego bu-
dynku.
Warto zatem sięgać po sprawdzonych 
fachowców. Wielu producentów mate-
riałów budowlanych, którym zależy na 
zadowoleniu klienta, a  także rozwoju 
branży, prowadzi liczne szkolenia, jak 
również certyfi kację dekarzy. Dzięki ta-
kim działaniom zyskujemy pewność, że 
produkt jest używany zgodnie z zalece-
niem i  będzie funkcjonował wzorowo. 
Z  kolei inwestor, wybierając certyfi ko-
wanego dekarza, ma gwarancję, że nie 
naraża się na niepotrzebne remonty i … 
ma pewny dach nad głową. 

Układanie dachówki szczytowej Montaż gąsiorów na kalenicy

Komunikacja dachowa wpleciona w połać

Grzebienie są elementem zapewniającym 
prawidłowe funkcjonowanie wentylacji podpo-
łaciowej, a jednocześnie zabezpieczają przed 
dostaniem się zanieczyszczeń pod połać.

nowej produkowanej w  tej technologii 
oraz ceramicznej angoby jest zadaniem 
trudnym. 

CENA A JAKOŚĆ
Wszelkie dywagacje na temat trwałości, 
odporności na warunki atmosferyczne, 

czy estetyki niemal zawsze doprowadza-
ją do momentu, w  którym rozważa się 
również cenę. Dla inwestorów, co zresztą 
zrozumiałe, nadal jest to jedno z ważniej-
szych kryteriów przy wyborze pokrycia. 
Ceny dachówek betonowych i ceramicz-
nych są… różne. Dachówki betonowe 
generalnie są tańsze od ceramicznych. 
Wynika to z procesu produkcji. Dachówki 
ceramiczne wypalane są w temperaturze 
około 1000 stopni Celsjusza. Dachówki 
betonowe zaś, dojrzewają w specjalnych 
komorach w temperaturze do 60 stopni 
Celsjusza, co oznacza, że fabryka zużywa 
mniej energii podczas wyrobu dachówek 
betonowych, niż przy produkcji dachó-
wek ceramicznych. Dla klienta oznacza 
to niższą cenę produktu.

BETONOWA 
CZY CERAMICZNA?

Oczywiście na to pytanie nie znajdziemy 
jednoznacznej, zadowalającej wszyst-
kich odpowiedzi. Jedno nie zmienia się 
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Gonty papowe, jako materiał budowlany, 
to w zasadzie papa bitumiczna z asfaltu 
oksydowanego lub modyfi kowanego na 
osnowie najczęściej z welonu szklanego. 
Pocięta na paski o  charakterystycznym 
wyglądzie, najczęściej imituje dachów-
kę, z  ciekawym kolorowym wykończe-
niem zewnętrznej strony. To właśnie 
różnorodna kolorystycznie oferta gon-
tów papowych wpływa na popularność 
tego pokrycia. To bardzo trwały materiał 
pokryciowy. Jego żywotność sięga 30 
lat. Może być stosowany w  bardzo róż-
nych klimatach, od polarnego do tropi-
kalnego. Ułożenia gontu może się podjąć 
każdy, bo nie wymaga specjalistycznego 
sprzętu i, co bardzo ważne, jest pokry-
ciem niskobudżetowym. 
Do innych istotnych zalet gontów pa-
powych należą:
 gwarantowana szczelność pokrycia,
 niski ciężar pokrycia dachu, nie obcią-
żający połaci,

GRZEGORZ GŁADKIEWICZ – doradca techniczny Icopal S.A. 

Gonty papowe

Gonty bitumiczne, znane na rynkach światowych od dziesięcioleci, nadal pozo-
stają jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych. Te estetyczne, lekkie 
i ekonomiczne pokrycia mają, również w naszym kraju, wielu zwolenników.

 modułowa budowa gontów – pokry-
cie jest niewrażliwe na ruchy podłoża 
i nie pęka,

 minimalna ilość obróbek blacharskich 
konieczna do prawidłowego wykoń-
czenia dachu,

 łatwy transport i przechowywanie,
 odporność na ekstremalne warunki 

atmosferyczne,
 elastyczność,
 mała ilość materiału odpadowego 

w trakcie montażu,
 szeroka gama kolorów i  kształtów – 

harmonijne dopasowanie dachu do 
charakteru budynku i otoczenia,

 połać pokryta gontami papowymi jest 
cicha, tłumi hałas np. opady deszczu.

Różne kształty i kolory gontów papowych. Wierzchnia strona może być pokryta posypką mineral-
ną, bądź innymi materiałami np. blachą miedzianą.
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SZCZELNY DACH
Gonty papowe mogą być stosowane na 
dachach skośnych o  kącie nachylenia 
połaci od 12o do 75o o pełnym poszyciu 
wykonanym z  desek lub płyt drewno-
pochodnych. Im bardziej płaskie pod-
łoże, tym korzystniejszy efekt wizualny 
ostatecznego pokrycia dachu. Dlatego 
też, w  przypadku podłoża deskowane-
go właściwe byłoby jego wykonanie 
z desek na wpust i pióro, w celu zniwe-
lowania ewentualnego klawiszowania 
desek. Wiele fi rm producenckich zaleca 
układanie pod poszycie z gontów papo-
wych jednej warstwy papy, której zada-
niem jest wyrównanie połaci dachowej 
szczególnie, jeśli poszyciem dachu są 
stare deski. Im mniejsze nachylenie da-
chu, tym stosowanie papy podkładowej 

ducenci chętnie stosują wzmacniany 
welon szklany, który lepiej stabilizuje 
strukturę gontów i  decyduje o lepszych 
parametrach odporności mechanicznej. 
Gonty papowe mogą być wykonane z as-
faltu oksydowanego bądź modyfi kowa-
nego. Gonty oksydowane wykazują nie-
wielką elastyczność i niską odporność na 
wysokie temperatury oraz promieniowa-
nie UV, a co za tym idzie posiadają niższą 
żywotność użytkową. Dzięki zastosowa-
niu modyfi kacji asfaltu syntetycznym 
kauczukiem SBS, uzyskuje się wysoką 
elastyczność gontów oraz odporność na 
starzenie. Elastyczność jest szczególnie 
ważna podczas montażu gontów, przybi-
jania gwoździ, wykonywania obróbek na 
dachu, w  czasie montażu w  okresie ni-
skich temperatur, kiedy montaż zwykłych 
gontów jest niemożliwy.

ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIE 
POWIERZCHNI

Zewnętrzna strona gontów papowych 
pokryta jest wyselekcjonowaną po-
sypką mineralną zazwyczaj w  kolorze 
naturalnego łupka mineralnego lub bar-
wiona trwałymi metodami, w  celu za-
chowania kolorystyki pokrycia w długim 
okresie czasu. Zewnętrzna powierzch-
nia gontów papowych może również 
zawierać substancje uniemożliwiające 
osadzanie się i bytowanie alg i glonów, 
co jest częstym zjawiskiem, szczególnie 
na połaciach zacienionych. Im bardziej 
posypka mineralna wprasowana jest 
w  strukturę bitumu, tym lepiej będzie 
się trzymać podłoża i  tym mniej po-
sypki będzie się osypywać do rynien. 
Zastosowanie posypki granulowanej 
o jednolitej strukturze daje najbardziej 
intensywne efekty kolorystyczne i  za-
pewnia największą trwałość posypki na 
podłożu.

ŁATWY MONTAŻ
Wykonanie pokrycia dachowego z gon-
tów bitumicznych jest proste i  nie 
wymaga użycia specjalistycznych na-
rzędzi. Gonty bitumiczne ujawniają 
swoje szczególne zalety na dachach 
o  skomplikowanej budowie, gdzie za-
stosowanie innych pokryć dachowych 
jest często bardzo trudne lub niemoż-
liwe technicznie do wykonania. Dzięki 
modułowej budowie gontów mamy 
możliwość bardzo ekonomicznego wy-
korzystania wszystkich elementów. Do 

jest bardziej wskazane, szczególnie 
z  uwagi na możliwość wnikania wody 
opadowej pod pokrycie z  gontów pod-
czas intensywnych opadów atmosferycz-
nych połączonych z  silnymi wiatrami. 
Nowe typy gontów papowych są już po-
kryciami całkowicie szczelnymi, dzięki 
zastosowaniu na spodniej stronie du-
żych powierzchni warstw z  samokleją-
cego asfaltu, które pod wpływem pro-
mieniowania słonecznego sklejają się 
ze sobą na dużej powierzchni, tworząc 
szczelne pokrycie. W  niektórych mniej 
zaawansowanych gontach występują 
paski wulkanizujące na ich zewnętrz-
nej powierzchni. W  obu przypadkach, 
asfalt ten jest specjalnie przygotowaną 
masą bitumiczną, która pod wpływem 
ciepła ulega samowulkanizacji i  trwale 
łączy gonty między sobą po ich przybi-
ciu do połaci dachowej. Dzięki warstwie 
klejącej na spodniej stronie gontów, 
zminimalizowana została możliwość 
podwiewania śniegu lub deszczu pod 
pokrycie dachowe. Gonty są też wyjąt-
kowo wytrzymałe na oddziaływanie bar-
dzo silnego wiatru. Jest to jedna z cech, 
dzięki której gonty są bardzo popularne 
w  wymagającym klimacie Norwegii czy 
Finlandii.

ODPORNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Osnową w przypadku większości gontów 
bitumicznych jest welon szklany o  gra-
maturze powyżej ok. 100–120  g/ m2. 
Sam welon szklany jest nośnikiem sto-
sunkowo kruchym i  mało wytrzymałym 
mechanicznie, a przy tym posiadającym 
niewielką rozciągliwość. Dlatego pro-

Gonty umożliwiają pokrycie bardzo nietypo-
wych kształtów dachu.

Gonty papowe na osiedlu Tęcza w Łomiankach.
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minimum ograniczona zostaje także 
ilość odpadów. Gonty papowe moco-
wane są do połaci dachowej gwoździa-
mi papowymi. Sposób mocowania gon-
tów papowych, przygotowania podłoża, 
miejsca wbijania gwoździ, sposobu wy-
konania kalenicy, krawędzi koszowych, 
okapu i  innych miejsc są zazwyczaj 
precyzyjnie opisywane w instrukcjach, 
które dostarczają fi rmy producenckie. 
Warstwa samoklejącego asfaltu zabez-
pieczona jest specjalną silikonowa-
ną folią antyadhezyjną, którą należy 
oderwać podczas montażu gontów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
prawidłową wentylację pokrycia dachu 
skośnego. Nieodzownymi elementami 
pokrycia dachu są akcesoria dachowe, 
w  tym wywietrzaki połaciowe, kaleni-
cowe bądź sanitarne. 

CIĘŻAR POKRYCIA
Gonty papowe charakteryzują się niskim 
ciężarem pokrycia. Umożliwia to stoso-
wanie więźby dachowej o  oszczędnych 
przekrojach krokwi. Większość gontów 
papowych, dzięki specyfi cznemu ukła-
daniu na połaci, kryje połać dachu dwu-

warstwowo. Do wyjątków należą gonty 
heksagonalne, które po ułożeniu na 
dachu stanowią pokrycie w  części jed-
nowarstwowe. Ciężar większości typów 
gontów papowych, po ich ułożeniu na 
dachu, wynosi od 8,5 do 12 kg/m2. Do 
ostatecznego ciężaru pokrycia należy 
doliczyć ewentualną warstwę papy pod-
kładowej, o ile taki jest wymóg instrukcji 
układania. 

ZGODNIE Z NORMĄ 
EUROPEJSKĄ

Gonty papowe powinny być produ-
kowane zgodnie z  Normą Europejską 
PN EN 544 i  posiadać oznaczenie CE 
uprawniające do sprzedaży na tere-
nie całej Unii Europejskiej. Zgodnie 
z  wyżej wskazaną normą, kluczowym 
parametrem decydującym o  jakości 
gontów jest zawartość asfaltu, któ-
rego minimalna ilość może wynosić 
1300  g/m2. W  gontach papowych lep-
szej jakości zawartość asfaltu utrzy-
mywana jest na ponadnormatywnym 
poziomie 1450 g/m2. Zapewnia to 
wysokie standardy hydroizolacyjności 
i trwałości gontów. 

BUDOWA GONTU BITUMICZNEGO 
O KSZTAŁCIE HEKSAGONALNYM:

AGNIESZKA WRZESIŃSKA – menedżer produktu Wavin Polska SA.

Jak poprawnie 
dobrać i zamontować 
orynnowanie

Systemy rynnowe powinny nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim chro-
nić budynek przed opadami. Bardzo istotnym parametrem systemów rynnowych 
jest wysoka efektywność odprowadzania wody deszczowej.

Właściwy dobór systemu rynnowego 
pozwala na odwadnianie dachu mniej-
szą ilością rur spustowych, co wpływa 
znacząco na poprawę estetyki budynku. 
Zmniejszenie szerokości rynny oraz ilo-
ści rur spustowych pozwala ograniczyć 
koszty orynnowania. 
W celu zaprojektowania odpowiedniego 
systemu rynnowego dla danej powierzch-

ni dachu, należy wziąć pod uwagę nastę-
pujące czynniki: efektywną powierzchnię 
dachu, z  której ma być odprowadzona 
woda deszczowa, przepustowość rynien, 
rozmieszczenie lejów spustowych i  ich 
odległość od narożników. 
Efektywną powierzchnię dachu (w  me-
trach kwadratowych) można obliczyć za 
pomocą wzoru:

EPD = (B + C/2) x długość dachu
w którym:
B –  odległość w poziomie 
 od narożnika do 
 kalenicy,
C –  wysokość 
 dachu,

                               C 

             B 

1. Większość powierzchni spodniej gontów 
pokryta jest samowulkanizującą się war-
stwą bitumiczną modyfi kowaną kauczukiem 
SBS. Warstwa ta po zwulkanizowaniu się 
pod wpływem ciepła słonecznego eliminuje 
ryzyko podwiewania śniegu i  deszczu pod 
gonty.

2. Warstwa asfaltu na spodniej stronie gontów 
wyposażona jest w  folię antyadhezyjną za-
bezpieczającą przed sklejaniem się gontów 
w  paczce oraz przed zabrudzeniem warstwy 
klejącej pyłem i luźną posypką mineralną. Fo-
lię należy oderwać w trakcie montażu gontów. 

3. Posypka mineralna nadaje pokryciu gon-
towemu charakterystycznej kolorystyki. 
Posypka wtapiana jest na gorąco w masę bi-
tumiczną/bitumiczno-kauczukową SBS sta-
nowiąc ochronę przed destrukcyjnym dzia-
łaniem promieniowania UV.

4. Warstwa masy bitumicznej oksydowanej 
bądź bitumiczno-kauczukowej SBS o grama-
turze najczęściej 1300–1450  g/ m2 (PN EN
544) zapewnia elastyczność i  żywotność 
gontów papowych.

5. Osnowa ze zbrojonego welonu szklanego 
o  gramaturze 100–110  g/m2 zapewnia od-
porność mechaniczną na zerwanie. 

Zdjęcia dostarczyła fi rma ICOPAL S.A.



12 nr 3/2015  www.glospsb.com.pl

POKRYCIA DACHOWE, RYNNY

  Przykładowe maksymalne powierzchnie dachu, które można odwodnić za pomocą jednej rury spustowej

* spadek rynny 3 ‰ (3 mm na 1 mb rynny); * intensywność opadów 75 mm/h

ROZMIESZCZENIE LEJÓW 
SPUSTOWYCH

Ich rozplanowanie uzależnione jest od 
powierzchni dachu, jaka ma być od-
wadniana jedną rurą spustową – wydaj-
ność hydrauliczna systemu jest większa 
w przypadku, gdy spływ wody następu-
je z  dwóch stron leja. Należy pamiętać 
o  zachowaniu właściwych proporcji, 
które wpływają na odbiór estetyczny 
budynku. W tym przypadku istotna jest 
szerokość rynny w stosunku do wielko-
ści obiektu. 
Rynny instalujemy z  określonym spad-
kiem w kierunku leja spustowego – za-
zwyczaj jest to około 3 mm na 1 mb ryn-
ny. Oczywiście, wydajność hydrauliczna 
systemu wzrasta wraz ze zwiększeniem 

spadku rynny w  kierunku leja, jednak 
nie możemy w  tym miejscu zapominać 
o właściwym usytuowaniu rynny w sto-
sunku do krawędzi dachu.
W  przypadku małych daszków (wiata, 
altana) możemy również instalować ryn-
ny bez spadku, ale maksymalny odcinek 
rynny zakończony lejem spustowym nie 
powinien w  takim przypadku przekra-
czać 9 m. Trzeba w tej sytuacji uwzględ-
nić także znaczący spadek wydajności 
hydraulicznej układu. Kolejną rzeczą jest 
uwzględnienie miejsc o  zwiększonym 
przepływie, takich jak kosze powstałe 
z połączenia dwóch połaci dachu. Woda 
spływając z  dużą prędkością trafi a pro-
sto do narożnika i  aby nie doszło do 
przelania przez rynnę, w  jego pobliżu 

należy umieścić lej spustowy. Narożnik 
budynku jest również idealnym miej-
scem na swojego rodzaju „ukrycie” pio-
nu spustowego, który nie rzuca się tak 
w oczy, jak w przypadku, gdy umieścimy 
go centralnie na płaszczyźnie elewacji. 
W przypadku obiektów przemysłowych, 
magazynowych itp. wymagania dotyczą-
ce estetyki są nieco inne. Tutaj mamy do 
czynienia z  dużymi powierzchniami da-
chów i  wydajność oraz poprawne funk-
cjonowanie systemu stanowią priorytet. 

MONTAŻ SYSTEMU
Następnym krokiem jest wybór sposo-
bu montażu rynny do konstrukcji dachu 
i  rury do ściany budynku oraz określe-
nie ilości poszczególnych elementów 
niezbędnych do zmontowania pełnego 
systemu na budynku. Montaż uchwy-
tów rynnowych różni się, w  zależności 
od konstrukcji dachu i  rodzaju zasto-
sowanych uchwytów. Uchwyty proste 
mocujemy bezpośrednio do krokwi lub 
deski okapowej, uchwyty doczołowe – 
do deski czołowej. W  drugim przypad-

Maksymalna powierzchnia 
dachu (m2)

Rynna 75* / 
rura 50*

Rynna  100* / 
rura 75*

Rynna 130* / 
rura 90 mm

Rynna 130* / 
rura 110*

Rynna 160* / 
rura 110*

Lej na końcu 36 66 123 140 189

Lej w środku 72 132 246 280 378

Narożnik 
oddalony od leja 
dalej niż 2 m 

Powierzchnia dachu pomniejszona o 5%

Narożnik 
oddalony od leja 
bliżej niż 2 m

Powierzchnia dachu pomniejszona o 10%

* wymiar w milimetrach mm)
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ku, do ustawienia właściwego spadku 
w  kierunku leja używa się najczęściej 
sznurka rozpiętego między pierwszym, 
a  ostatnim uchwytem. W  przypadku 
uchwytów stalowych prostych należy 
wyznaczyć miejsca gięcia kolejnych 
uchwytów, pamiętając aby przednia 
część uchwytu była niżej od jego tylnej 
części o około 10 mm. Rozstaw uchwy-
tów rynny determinuje kilka czynników: 
 sztywność profi lu, 
 rodzaj materiału pokryciowego,
 warunki klimatyczne
 konstrukcja okapu. 
Zaleca się montaż uchwytów w  odstę-
pach maksymalnie 70 cm, natomiast 
w  rejonach o  obfi tych opadach śniegu 
odległość tę należy zmniejszyć do 50 
cm. Warto także pamiętać o  instalacji 
płotków przeciwśnieżnych. Samo obcią-
żenie śniegiem nie jest niebezpieczne, 
groźniejsze są zsuwające się z  dachu 
bryły lodowe, które spadając, przy nie-
właściwym montażu rynny, mogą uszko-
dzić profi l. W tym miejscu należy wrócić 

do kwestii instalacji rynny na odpowied-
niej wysokości w stosunku do połaci da-
chu. Rynny nie powinny wystawać poza 
płaszczyznę, która stanowi przedłużenie 
dachu, wychodząc poza zakończenie po-
łaci dachowej w  taki sposób, aby spły-
wająca woda zawsze trafi ała do rynny.

MONTAŻ RYNIEN
W  zależności od konstrukcji okapu do 
wykonania pozostaje pas nad- i  pod-
rynnowy, który najczęściej wykonywa-
ny jest bezpośrednio na budowie przez 
dekarzy. Po zamontowaniu uchwytów 
umieszczamy na nich rynny. Profi l rynny 
należy ciąć pod kątem prostym np. piłą 
do metalu o drobnych zębach. Wszelkie 
wióry i  pozostałości po cięciu należy 
usunąć. Poszczególne elementy łączy 
się ze sobą na wcisk. Kształtki rynnowe 
wyposażone w  uszczelki zapewniają 
szczelność w  trakcie kompensacji wy-
dłużeń termicznych przez cały okres 
eksploatacji systemu. Kompensację na 
rynnie zapewnia odpowiedni montaż 

w złączce: między łączonymi odcinkami 
rynny pozostawiamy w  złączkach od-
stęp wyznaczony przez zamieszczone 
znaczniki. Złączki rynny wyposażone są 
dodatkowo we wkładki gwarantujące 
sztywność połączenia i  eliminujące za-
kłócenie przepływu i  gromadzenie za-
nieczyszczeń, co zdarza się w złączkach 
bez wkładek. W ten sposób, konserwacja 
systemu ograniczona jest do minimum. 
Dzięki poprawieniu hydrauliki przepły-
wu system rynnowy ulega praktycznie 
samooczyszczaniu. 
Jedyne elementy, które są klejone to 
denka zewnętrzne, stanowiące zakoń-
czenie profi lu rynnowego. Takie rozwią-
zanie zapewnia trwałość połączenia, 
eliminując ryzyko wypchnięcia denka 
przez np. zalegający śnieg. Prostota ele-
mentów oraz jednoznaczność ich prze-
znaczenia gwarantują nieskomplikowa-
ny i szybki montaż.
Podczas montażu może pojawić się 
konieczność zabezpieczenia konstrukcji 
dachu przed przedostawaniem się do 

Uchwyty stalowe doczołowe Montaż uchwytów stalowych prostych

Montaż leja spustowego

Uchwyty tworzywowe

Montaż złączki rynny

Odprowadzenie wody za pomocą kolana jedno-
kielichowego

Cięcie rynny

Odprowadzenie wody do systemu kanalizacyj-
nego za pomoca wpustu

Montaż rury spustowej za pomocą dwóch kolan 
i odcinka rury
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jego wnętrza „nieproszonych gości”, czyli 
np. małych ptaków lub gryzoni. W tym 
celu instalujemy tzw. wróblówkę – pas 
w  kształcie grzebienia, który uszczelni 
czoło konstrukcji dachu, zapewniając 
przy tym prawidłową jego wentylację.

INSTALACJA PIONÓW 
SPUSTOWYCH

Po zamontowaniu systemu rynnowego 
pozostaje nam instalacja pionów spu-
stowych. Lej spustowy możemy połączyć 
bezpośrednio z rurą za pomocą złączki 
rury. Najczęściej jednak do wykonania 
pozostaje odsadzka. Jeżeli odległość 
w  poziomie pomiędzy króćcem leja, 
a  rurą nie przekracza 10 cm, odsadzkę 
można wykonać za pomocą kolana jed-
nokielichowego, który zakładamy na kró-
ciec leja i kolana dwukielichowego, a  ten 
montujemy na koniec kolana jednokie-
lichowego, podwójnym kołnierzem ku 
dołowi. Dzięki występowaniu w ofercie 
kolan jedno- i dwukielichowych nie ma 
konieczności dodatkowego stosowania 
złączki rury, co również poprawia este-
tykę systemu i  zmniejsza ilość wyko-
rzystywanych elementów. Gdy odle-
głość między krawędzią okapu, a ścianą 
budynku przekracza 10 cm, odsadzkę 
należy wykonać za pomocą dwóch kolan 
dwukielichowych połączonych odcin-
kiem rury dociętym do właściwej długo-
ści. W kołnierzu kolana dwukielichowego 
pozostawiamy około 10 mm luzu ze 
względu na rozszerzalność termiczną rur. 
Bezpośrednio pod kolanem montujemy 

obejmę rury. Łączenie rur odbywa się za 
pomocą złączek, w których, podobnie jak 
w  przypadku kolan dwukielichowych, 
w  podwójnym kołnierzu (skierowanym 
zawsze ku dołowi) pozostawiamy około 
10 mm luzu, a pod złączką montujemy 
obejmę. Maksymalny rozstaw obejm 
mocujących rury spustowe nie powinien 
przekraczać 2 m. Mając do czynienia ze 
ścianą murowaną do montażu obejmy 
stosujemy wkręty dwugwintowe, o dłu-
gości dobranej odpowiednio do grubości 
zastosowanego materiału izolacyjnego. 
W  przypadku ścian drewnianych lub 
metalowych (altany, hale produkcyjne 
lub magazynowe) wykorzystujemy łapkę 
stalową. 

ODPROWADZENIE 
DESZCZÓWKI

Ostatnią czynnością jest zapewnienie 
odpowiedniego odprowadzenia wody 
deszczowej odbieranej przez system 
rynnowy. Zadecydować powinniśmy 
o  tym już na etapie określenia wszyst-
kich niezbędnych elementów komple-
towanych do montażu. Najprostszym 
rozwiązaniem jest odprowadzenie wody 
deszczowej na przylegający teren, za po-
mocą kolana jednokielichowego, które 
może być przycięte tak, aby jego wylot 
był równoległy do rury, tworząc kolano-
-wylewkę. Kolano montujemy na rurze 
spustowej około 20 cm nad ziemią. Na-
leży je przykleić do rury w sposób unie-
możliwiający wypychanie wody z kolana 
rury, podczas obfi tych opadów. Popular-

nym rozwiązaniem jest włączenie pionu 
spustowego do instalacji odzyskiwania 
wody deszczowej lub układów reten-
cyjno-rozsączających. W takim przypad-
ku, należy pamiętać o  zamontowaniu 
na pionach tzw. czyszczaków z  kratką, 
na której zatrzymają się liście i większe 
zanieczyszczenia. Nie przedostaną się 
wówczas do studzienki osadnikowej lub 
do zbiornika. Należy pamiętać o zamon-
towaniu uchwytu pod czyszczakiem. 
Istnieje także możliwość bezpośred-
niego połączenia systemu rynnowego 
z  siecią kanalizacyjną. Funkcję fi ltra 
zgrubnego oczyszczania stanowi siatka 
do rynny lub koszyczek do leja spusto-
wego. Siatka układana wewnątrz profi lu 
rynnowego uniemożliwia wpadanie do 
jego wnętrza liści i  może być polecana 
w  przypadku obiektów usytuowanych 
pośród drzewostanu. Drobnym, ale istot-
nym szczegółem jest zagięcie końcówek 
siatki do wewnątrz profi lu rynnowego na 
końcach odcinków, tak aby pod siatkę 
nie dostawały się wspomniani wcześniej 
„nieproszeni goście” – ptaki i  małe gry-
zonie, które mogą zakładać również tu 
swoje gniazda.
Dobrze dobrany i zamontowany system 
to gwarancja długotrwałej eksploata-
cji. Rynnowe systemy tworzywowe są 
odporne na działanie promieni UV, nie 
występuje tu zajawisko korozji, nie ma 
też problemów z  powstawaniem rys na 
powierzchni. Zyskujemy zatem system 
praktycznie niezawodny, estetyczny i ła-
twy w montażu i eksploatacji.

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci pokryć dachowych i rynien
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Dla profesjonalistów. Dla Ciebie.

IDEALNA do montażu, 
uszczelniania i wygłuszania!

RPP-45-K FX
Całoroczna poliuretanowa 
piana pistoletowa

Kołek szybkiego montażu 
pozwalający na szybki, łatwy 
i efektywny kosztowo montaż w podłożu

 Idealna do montażu, 
uszczelniania i wygłuszania

 Wykazuje doskonałe parametry 
dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

 Wyjątkowo szybka możliwość 
obróbki, nawet po 40 minutach 
od prawidłowo wykonanej aplikacji

 Szybka instalacja z użyciem młotka 
skraca czas i pozwala na montaż 
seryjny

 Połączenie końcówki typu PZ2 
i gwintu śrubowego umożliwia 
usuwanie gwoździa w razie potrzeby 
ułatwiając demontaż

 Szeroka gama produktów, 
długości średnic i typów 
końcówek gwarantuje dostępność 
prawidłowego zamocowania 
dla każdej potrzeby montażu

 Zaprojektowany 
do instalacji przelotowych

Aprobaty: ETA-13/0088
AT-15-4237/2013

KOELNER POLSKA SP Z O.O., ul. KWIDZYŃSKA 6c, 51-416 WROCŁAW
tel. +48 (0) 71 32 60 100, fax +48 (0) 71 37 26 111; e-mail: info@koelner.pl, www.koelner.pl

Podłoża

. . . . . . .

. . . . . . .

Aprobata: AT-15-5723/2010     

Podłoża

. . . . . . .

Szybka instalacja SKRACA CZAS 
i pozwala na montaż seryjny!





 

 
 

 

  

  



REKLAMY

nowa linia pił tarczowych

www.irwin.pl



REKLAMY

PRODUKUJEMY   SPRZEDAJEMY   DORADZAMY   SZKOLIMY

www.izolex.pl

Masy KMB
Nowy sezon z nowymi produktami

Ekologiczne, niezawierające rozpuszczalników, 
dwuskładnikowe grubowarstwowe powłoki 
bitumiczne modyfikowane polimerami 
do hydroizolacji ciężkich elementów 
betonowych stykających się z gruntem.

SAME PLUSY MALOWANIA



REKLAMY

Od 1 kwietnia 2015 r. fi rma Alpol Gips wprowadziła do swojej 
oferty tynki nanosilikonowe SWING, służące do wykonywa-
nia wysoce odpornych na zabrudzenia i korozję biologiczną, 
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń 
ALPOL EKO PLUS). Tynki o strukturze baranka można nakła-
dać zarówno ręcznie jak i metodą natrysku mechanicznego. 
Parametry aplikacyjne tynku ALPOL AT 380 (baranek 1 mm) 
zoptymalizowano specjalnie do nakładania mechanicznego 
przy użyciu pistoletów natryskowych.
Obok nowego tynku nanosilikonowego SWING, wprowadzono 
do oferty farbę nanosilikonową SALSA ALPOL AF 680, słu-
żącą do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych elewacyj-
nych powłok malarskich zarówno na powierzchniach nowych 
jak i  odnawianych. Farba jest zalecana do renowacyjnego 
malowania obiektów zabytkowych oraz jako powłoka koń-
cowa w systemach ociepleń ALPOL EKO PLUS z zastosowa-
niem styropianu i  ALPOL EKO PLUS WM z  zastosowaniem 

wełny mineralnej. Farba tworzy paroprzepuszczalną, trwałą 
i  elastyczną, matową powłokę o  wysokiej odporności na 
zabrudzenia oraz na negatywny wpływ czynników atmosfe-
rycznych (opady, promieniowanie słoneczne, wahania tem-
peratury, wietrzenie).
W  obydwu tych produktach zastosowano szczelną 
wewnętrzną mikrostrukturę pozwalającą na skuteczne 
i równomierne samooczyszczanie powierzchni tynku i farby 
pod wpływem opadów deszczu, ograniczając jednocześnie 
powstawanie zacieków. Pasywno-aktywna formuła ochronna 
NanoBioResistant łączy antybakteryjne i  antygrzybiczne 
właściwości nanocząsteczek (ochrona pasywna) i najnowszej 
generacji kapsułkowanych biocydów powłokowych (ochrona 
aktywna), zapewniając kompleksową i długotrwałą odporność 
na korozję biologiczną.
Produkty dostępne są według palety barw ALPOL COLOR, 
która została poszerzona o  30 nowych kolorów w  grupie 
VULCANO.

www.alpol.pl

Tynki i farby nanosilikonowe
z innowacyjną formułą NanoBioResistant

NOWOŚCI RYNKOWE
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Nowa generacja 11 małych szlifie-
rek kątowych Bosch dla profesjona-
listów umożliwia znacznie szybsze 
tempo pracy dzięki wyższej mocy – 
1300  W lub 1700 W. Nowe szlifi erki 
posiadają szereg zoptymalizowanych 
funkcji i cechują się dłuższą żywotno-
ścią – konstrukcja szczelin wentyla-
cyjnych została zmodyfi kowana w taki 
sposób, aby pomimo bardziej kompak-
towych wymiarów zapewnić optymalne 

Dostępne są także modele z inteligent-
nym systemem hamowania (Intelligent 
Brake System). Aby użytkownicy mogli 
w  komfortowy sposób wykonać każdą 
pracę, nowe szlifierki kątowe oferują 
sprawdzone funkcje, m.in. przestawianą 
beznarzędziowo osłonę tarczy, ergo-
nomiczną rękojeść o  małym obwodzie 
i  duży przycisk blokady wrzeciona, 
dzięki której wymiana osprzętu jest łatwa 
i szybka. 
Nowe szlifierki kątowe są w  sprze-
daży od stycznia 2015. Do nowych 
modeli szlifi erek kątowych Bosch ofe-
ruje także obszerny program osprzętu. 
W jego skład wchodzą np. tarcze tnące, 
tarcze listkowe, diamentowe i ścierne, 
szczotki, diamentowe koronki wiertni-
cze i pokrywy odsysające.

www.bosch.pl

Małe szlifierki 
kątowe Bosch 
dla profesjonalistów
chłodzenie. Wentylacja chroni silnik 
przed pyłem i  gwarantuje skuteczne 
jego chłodzenie. Przeprowadzone 
testy potwierdzają dłuższą – o prawie 
50% – żywotność szczotek węglo-
wych w porównaniu do konkurencyj-
nych modeli. W związku z tym szczotki 
węglowe wymagają rzadszej wymiany, 
co pozwala użytkownikom oszczędzić 
czas i pieniądze.

OPTYMALNE PRZYGOTOWANIE 
DO WZROSTU WYMAGAŃ BHP
Małe szlifi erki kątowe Bosch spełniają też 
wysokie wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Wyposażone są 
w szereg opcji bezpieczeństwa – system 
Vibration Control, blokadę Kick Back 
Stop, łagodny rozruch i  zabezpiecze-
nie przed ponownym uruchomieniem. 

  MASY REPERACYJNE

www.semin.com.pl

Firma SEMIN specjalizująca się w produkcji wysokiej jako-
ści gładzi szpachlowych, klejów, produktów cementowych 
oraz dystrybucji tapet z włókna szklanego oferuje Państwu 
masy reperacyjne FIBRELASTIC i SEM LIGHT – doskonały 
sposób na popękane ściany. Nasza dewiza BEZ PĘKNIĘĆ 
i POPRAWEK obrazuje jakość i niezawodność naszych wy-
robów.

FIBRELASTIC to gotowa do użycia elastyczna masa 
szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego 
mająca szczególne zastosowanie we wszystkich typach 

prac renowacyjnych wewnątrz i na zewnątrz. Jej stała ela-
styczność pozwala dopasować się do tzw. żywych pęknięć 
podłoża bez tworzenia dodatkowych pęknięć  (bez zasto-
sowania taśmy wzmacniającej). 

SEM-LIGHT jest ultra lekką, wodoodporną, masą szpa-
chlową, gotową do użycia przy pracach renowacyjnych 
ścian i sufi tów oraz szpachlowaniu drobnych szczelin, 
dziur i pęknięć, wewnątrz pomieszczeń. Po wyschnięciu 
przy wbijaniu gwoździ nie powstają pęknięcia ani odpryski 
na powierzchni. 

Najlepszy sposób na popękane ściany
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Wysokiej jakości biała gładź szpachlowa 
Baumit FinoFinish S to znakomita propo-
zycja dla profesjonalistów, dla których 
znaczenie mają wygoda i  wydajność 
pracy oraz wysoka jakość wykonanych 
powierzchni. Znajduje ona zastosowanie 
jako warstwa start i  fi nisz, co oznacza, 
że można jej użyć zarówno do przygo-
towania podłoża pod ostateczną war-
stwę gładzi – zaszpachlować drobne 
ubytki, wyrównać wstępnie podłoże, 
jak również wykorzystać do całopo-
wierzchniowego wyrównania i  wygła-
dzenia ścian i sufi tów przed malowaniem 
lub tapetowaniem. Baumit FinoFinish S 
może być aplikowana bezpośrednio na 
wszelkiego rodzaju podłoża takie jak 
tynki cementowo-wapienne i  gipsowe, 
powierzchnie wykonane z  płyt G-K 
i  betonu, jak również na czyste 
i  stabilne tynki żywiczne, powierzchnie 
lakierowane (lamperie), malowane far-
bami czy wykończone np. tapetą 
z  włókna szklanego. Po pełnym wy-
schnięciu powierzchnia wykończona 
masą szpachlową FinoFinish S charak-

NA GOTOWO 
– gotowa gładź szpachlowa 
Baumit FinoFinish S

Aktualne standardy wykończenia pomieszczeń, zarówno nowych, jak i remontowa-
nych, często przewidują wykonanie na ścianach i sufitach gładzi. Głównym celem 
prac jest uzyskanie idealnie równej i gładkiej powierzchni pod dalsze prace deko-
racyjne. Trwałą i estetyczną bazę pod malowanie, bądź tapetowanie, pozwoli uzy-
skać gotowa do użycia, gładź szpachlowa polimerowa biała – Baumit FinoFinish S.

teryzuje się bowiem wysokim stopniem 
bieli i  gładkości, stanowiąc doskonały 
punkt wyjścia do dalszych prac dekora-
cyjnych. Zawarta w składzie żywica po-
limerowa w znacznym stopniu poprawia 
parametry wytrzymałościowe produktu 
i  decyduje o  doskonałej przyczepności 
gładzi szpachlowej do podłoża, eliminu-
jąc przy tym konieczność jego wcześniej-
szego gruntowania nośnych powierzchni  
i  ponoszenia związanych z  tym dodat-
kowych kosztów. Wykonawcy docenią 
łatwość aplikacji, rozprowadzania, oraz 
odpowiednio długi czas roboczy, pozwa-
lający na precyzyjne wyprowadzenie 
gładkiej i równej powierzchni. Właściwie 
dobrane komponenty w  połączeniu ze 
specjalnymi wypełniaczami sprawiają, 
że końcowa obróbka, jaką jest szlifowa-
nie, jest wyjątkowo łatwa.  Sama masa 
twardnieje nieodwracalnie poprzez od-
parowanie wody, czyli schnięcie, uzy-
skując bardzo dobre parametry wytrzy-
małościowe, dzięki czemu ściany i sufi ty 
są trwałe w eksploatacji. 
Gotowa masa szpachlowa Baumit Fino-
Finish S stanowi doskonałe rozszerzenie 
dotychczasowej oferty gładzi i  szpachli 
gipsowych sygnowanych marką Baumit. 
Na inwestorów i  wykonawców czekają 
więc już trzy wysokiej jakości produk-
ty, z pomocą których z łatwością można 
uzyskać efekt równych i  gładkich ścian 
wewnątrz pomieszczeń. Przed rozpo-
częciem prac warto jednak zawsze 

skontrolować podłoże, pamiętając przy 
tym, że użycie materiałów w  postaci 
suchych mieszanek jak Baumit FinoFill 
czy Baumit FinoBello wymaga wcześniej-
szego gruntowania, celem ograniczenia 
i wyrównania chłonności podłoża. W tej 
roli doskonale sprawdzi się preparat 
gruntujący Baumit InteriorPrimer, który 
nie tylko bardzo dobrze wnika w  pod-
łoże, zmniejsza jego chłonność i  wiąże 
luźne ziarna kruszywa na powierzchni, 
nie zwiększając parametrów wytrzy-
małościowych, ale również umożliwia 
oddychanie ścian i  ułatwia nanoszenie 
kolejnych warstw, np. farb.

www.baumit.plGotowa do użycia gładź szpachlowa polimero-
wa biała Baumit FinoFinish S, fot. Baumit
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O TECHNOLOGII
Dachówki betonowe produkowane 
w  technologii CISAR to nadal niedości-
gniony wzór w  tym segmencie rynku 
pokryć dachowych. Pierwsza dachówka 
CISAR została wyprodukowana w  2004 
roku w fabryce Monier BRAAS w Płońsku, 
która posiada jedną z najnowocześniej-
szych linii produkcyjnych w Europie. In-
nowacyjność technologii polega na tym, 
że oprócz najwyższej jakości składników, 
dachówki CISAR posiadają trzy warstwy:
Nośna – czyli barwiony w masie beton,
Wygładzająca – drobnoziarnista warstwa 
redukująca chropowatość powierzchni,
Uszlachetniająca – dzięki niej dachówki 
CISAR są bardzo gładkie i mają delikatny 
połysk.
Trzy warstwy zapewniają najważniejsze 
cechy dachówki idealnej – trwałość i in-
tensywny kolor, odporność na wszelkie-
go rodzaju warunki atmosferyczne oraz 
wyjątkową estetykę, która zadowoli każ-
dego. Dodatkowo warstwa uszlachetnia-
jąca zabezpiecza przed niekorzystnym 
wpływem promieni UV, dzięki czemu 
dachówki nie ulegają przebarwieniom. 

CISAR – nowoczesna 
technologia

Postęp technologiczny dotyka wielu branż gospodarki, w tym budownictwa.  
Nowe trendy, mody oraz oczekiwania klientów skłaniają producentów mate-
riałów budowlanych, architektów i konstruktorów do szukania innowacyjnych 
rozwiązań. Jednym z nich są nowoczesne technologie produkcji dachówek.

FRANKFURTER-ROMAŃSKA
Pierwszą dachówką wyprodukowaną 
w Polsce była Romańska BRAAS, niegdyś 
występująca pod nazwą Frankfurter. Jest 
to model z długą historią i tradycją, która 
sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. To od 
niej zaczęła się istna rewolucja na ryn-
ku pokryć dachowych – Romańska była 
prekursorką betonowych dachówek za-
kładkowych, których łatwy montaż oraz 
atrakcyjna cena znacząco wpłynęły na 
rozpowszechnienie tego typu pokry-
cia. Od tamtej pory charakterystyczny, 
fi ligranowy kształt Romańskiej można 
spotkać na dachach w  całej Europie. 
Swoje powodzenie wśród inwestorów 
Romańska zawdzięcza uniwersalnej es-
tetyce – sprawdza się świetnie zarówno 

DACHÓWKI NA FALI
Innym przykładem dachówki betonowej 
CISAR jest Bałtycka. To jedna z chętniej 
wybieranych dachówek, nie tylko ze 
względu na atrakcyjną cenę, ale przede 
wszystkim interesujący kształt. Jej asy-
metryczna fala wprowadza ciekawą 
grę świateł na połaci. Inwestorzy cenią 
wyrazisty charakter dachówki oraz jej 
uniwersalność – wykorzystywana jest 

w  klasycznym, jak i  nowoczesnym bu-
downictwie. Nie bez wpływu na popular-
ność pozostaje fakt, ze od 2004 roku da-
chówka produkowana jest w technologii 
CISAR. Dzięki temu jest trwała, długo 
zachowuje intensywny kolor, a przy tym 
jej gładka powierzchnia delikatnie lśni, 
co zaspokaja gusta nawet najbardziej 
wybrednych inwestorów. 

zarówno w nowych budynkach, jak i re-
montowanych. Intensywny, żywy kolor 
oraz widoczny na powierzchni delikatny 
połysk są wynikiem zastosowania pod-
czas produkcji innowacyjnej technologii 
CISAR. Bałtycka, tak jak w przypadku ca-
łej oferty BRAAS, to nie tylko dachówka 
podstawowa, ale duży wybór dachówek 
kształtowych oraz elementów systemu 
dachowego optymalnie dostosowanych 
pod kątem funkcjonalności, formy, bar-
wy i  materiału. W  związku z  ogromną 
popularnością modelu oraz w  zgodzie 
z trendami, jakie obserwujemy na rynku 
pokryć dachowych, w  tym roku Monier 
BRAAS wprowadził do sprzedaży nowy 
kolor – Bałtycka czarna. 

www.monier.pl
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Najnowsze trendy w  budownictwie 
energooszczędnym spowodowały, że 
normą są okna, w  których wartość Uw 
wynosi mniej niż 0,7 W  /(m2K). Musi-
my jednak pamiętać i  tym samym edu-
kować sektor – zarówno wykonawców 
jak i  klientów końcowych, że produkt 
o najwyższej jakości, nie będzie spełniał 
oczekiwanych parametrów w momencie 
nieprawidłowej instalacji, czy zignoro-
waniu sugerowanych przez producen-
tów produktów komplementarnych.
W przypadku poprawnego montażu sys-
temu warstwowego, istotą będzie odpo-
wiednie połączenie okna z  murem, na 
które składać się będą trzy warstwy: 
zewnętrzna, środkowa i wewnętrzna.
Pierwsza zewnętrza – taśma paraprze-
puszczalna, której zadaniem jest ochro-
na łączenia przed trudnymi warunkami 
atmosferycznymi, a  także odprowadze-
nie wilgoci na zewnątrz.
Niezwykle istotna, środkowa warstwa 
– to izolacja termiczna i  akustyczna 
– piana poliuretanowa. Jeżeli zale-

Tytan Professional ProEnergy 
System – energooszczędny 
montaż warstwowy

ży nam na wcześniej wspomnianym 
aspekcie energooszczędności, najle-
piej użyć pierwszej dostępnej na rynku 
piany montażowej, która pozwala zre-
dukować utratę ciepła nawet do 60% 
– TYTAN Professional Energy 2020. 
Produkt skutecznie i  trwale eliminuje 
mostki termiczne i  idealnie nadaje się 
dla inwestorów i  montażystów stolarki 
szukających profesjonalnych rozwią-
zań, gdzie istotne są bardzo wysokie 
parametry produktu, m.in. Uw 0,5 W  /
(m2k), a < 0,1 – współczynnik infi ltracji 
powietrza, klasa 4 przepuszczalności 
powietrza oraz wyjątkowa wodoszczel-
ność – E 1800.
Dopełnieniem całości energooszczęd-
nego systemu warstwowego, jest war-
stwa trzecia – taśma paroszczelna, któ-
ra chroni przed wnikaniem pary wodnej, 
zbierającej się w  pomieszczeniach. Do-
piero tak kompletny sposób montażu, 
pozwala na stałe zachowanie wszyst-
kich parametrów piany poliuretanowej 
TYTAN Professional Energy 2020, a  co 

Taśma okienna 
zewnętrzna 

Tytan Professional

Piana ENERGY 2020

Taśma okienna 
wewnętrzna 
Tytan Professional

Klej do 
styropianu

za tym idzie korzystanie z walorów ener-
gooszczędnego montażu.

Etapy montażu warstwowego:
 przygotowanie czystego i zagrun-

towanego otworu w murze, o po-
wierzchni związanej i jednorodnej,

 instalacja taśmy paroszczelnej do 
wewnętrznej krawędzi ościeżnicy,

 instalacja taśmy paroprzepuszczalnej 
do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy,

 wstawienie okna,
 szczelne przyklejenie taśmy ze-

wnętrznej do muru, a narożników ze 
szczególną uwagą,

 wypełnienie szczeliny między oknem 
a murem pianą TYTAN Professional 
Energy 2020, od dołu do góry oścież-
nicy,

 odcięcie ewentualnego nadmiaru 
piany, ale dopiero po jej rozprężeniu 
i całkowitym wyschnięciu,

 szczelne przyklejenie taśmy we-
wnętrznej.

www.tytan.pl

SCHEMAT MONTAŻU 
WARSTWOWEGO
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Kamień naturalny ma wiele zalet, 
przede wszystkim możemy wy-

bierać wśród różnych wymiarów, ko-
lorów, struktur i z pewnością dopasu-
jemy taki, który najlepiej odda klimat 
wymarzonego domu czy mieszkania. 
Kamień daje nam wiele możliwości 
aranżacyjnych, ponieważ możemy 
go łączyć w różnych stylach i z wsze-
lakimi materiałami. Klimatycznie 
i  nastrojowo oświetlony stworzy 
wyjątkowe efekty wizualne, wy-
raźne zaakcentuje reprezentacyjne 
części pomieszczeń i nada im tajem-
niczą wymowę, a  do naszego domu 
wniesie element prestiżu i  kreatyw-
ności. Natomiast kamienne schody 
czy taras skomponują się 
z  naturalnym otoczeniem. 
Kamienne okładziny poza 
luksusowym wyglądem ce-
nione są za trwałość i niepo-
wtarzalność. Aby osiągnąć 
wymarzony efekt wizualny 
musimy pomyśleć komplek-
sowo o  montażu okładziny. 
Wybór materiału okładzi-
nowego to jedno, natomiast 
gwarantem długowieczno-
ści i  nieskazitelnego wy-
glądu jest odpowiednia za-
prawa klejowa niezbędna 
do przyklejenia okładziny. Nowość 
w ofercie fi rmy Sopro – zaprawa kle-
jowa Sopro TR 280 – to rozwiązanie, 
które sprawdzi się w  całym szeregu 
zastosowań ściennych i  podłogo-
wych, zarówno w  pomieszczeniach, 
jak i na zewnątrz.

Szerokie zastosowanie
Sopro TR 280 to cementowa, biała, za-
wierająca tras średniowarstwowa zapra-
wa klejowa o  wysokiej przyczepności 
i  elastyczności, stosowana do warstw 
o  grubości od 5–20 mm. Odpowia-
da klasyfi kacji C2TE zgodnie z  normą 
PN-EN 12004 (przy użyciu kielni zęba-
tej 10 mm). Nadaje się do osadzania 
i  układania płyt z  betonu, gresu, płytek 
i  płyt ceramicznych, płyt Cotto, płytek 
ceglanych, ręcznie formowanych i  płyt 
z pianki sztywnej, a w szczególności do 
okładzin z  kamienia naturalnego. Nowy 
produkt w  ofercie Sopro przeznaczony 
jest zwłaszcza do wrażliwych na wykwi-
ty i przebarwienia płyt z wapienia (m.in. 

Solnhofer, marmur jurajski, 
trawertyn), granitu, bazal-
tu, kwarcytu, gnejsu i  płyt 
z  gliny łupkowej, także 
w wariantach wielkoforma-
towych, o mocno profi lowa-
nej spodniej powierzchni 
i  dużej tolerancji grubości. 
Doskonale nadaje się rów-
nież do mocowania kostki 
kamiennej, a  także wyko-
nywania kamiennych scho-
dów i  ścianek z  luksferów. 
Zaprawa znajdzie swoje 
zastosowanie w  pomiesz-

czeniach mieszkalnych, usługowych, 
miejscach wilgotnych i mokrych, a także 
na tarasach, balkonach czy elewacjach.

Skład gwarantujący sukces prac
Ze względu na specjalny skład, zapra-
wa Sopro TR 280 jest łatwa w obróbce, 
dzięki czemu można ją z  powodzeniem 
wykorzystać do szpachlowania nierów-
ności do 20 mm. Zawarty w  zaprawie 
biały cement sprawia, że produkt można 
bezpiecznie wykorzystywać w przypad-
ku kamieni naturalnych (w  tym także 
w  przypadku kamieni wrażliwych na 
przebarwienia). Zawartość trasu reń-
skiego minimalizuje ryzyko wystąpienia 
wykwitów wapiennych, które obniżają 
walory estetyczne okładzin szczególnie 
kamiennych. Tras wchodząc w  reakcję 

chemiczną z  wodorotlenkiem wapnia 
powstającym w trakcie wiązania spoiwa 
cementowego, przekształca go w  nie-
rozpuszczalny krzemian, który silnie 
zagęszcza strukturę kapilarną zaprawy, 
znacznie zmniejszając transport wody 
zarobowej na lico, nie utrudniając przy 
tym przepuszczalności pary wodnej. 
Utwardzona zaprawa Sopro TR 280 jest 
odporna na częste cykle zamrażania 
i rozmrażania, a także charakteryzuje się 
wysoką odkształcalnością, dzięki czemu 
nadaje się także do układania i mocowa-
nia okładzin na podłożach krytycznych. 
Sopro TR 280 odznacza się też niską 
zawartością chromianów zg. z Rozporzą-
dzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik 
XVII.

Wydajność zaprawy 
i możliwość kontynuacji prac
Możliwość chodzenia po powierzchni już 
po około 24 godzinach po stwardnieniu 
zaprawy. Obciążanie w  warunkach „do-
mowych” możliwe jest po 7 dniach, zaś 
w obiektach usługowych, w pomieszcze-
niach mokrych o  wysokim obciążeniu 
wodą oraz w  przypadku podłóg ogrze-
wanych – po 28 dniach. 
Zużycie materiału to tylko ok. 1,3 kg/ m2 

na 1 mm grubości warstwy.

NOWOŚĆ – zaprawa klejowa 
średniowarstwowa biała 
Sopro TR 280

www.sopro.pl
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W odróżnieniu od standardowych klejów montażowych na bazie wodnej czy kau-
czuków syntetycznych, serię nowych klejów T-REX fi rmy SOUDAL oparto na innowa-
cyjnej formule wzmocnionej włóknami syntetycznymi. Kleje T-REX charakteryzuje 
bardzo wysoka siła spojenia początkowego i doskonała przyczepność do większości 
rodzajów podłoży budowlanych. Brak zapachu, przebarwień i możliwość malowania 
powierzchni tuż po utwardzeniu, to dodatkowe atuty nowej gamy produktów z port-
folio SOUDAL. 

NOWOŚĆ SOUDAL 
Zrób to sam z klejami T-REX!

Supermocne, nadzwyczaj wytrzymałe i wielofunkcyj-
ne – to najważniejsze cechy nowych klejów monta-
żowych SOUDAL z serii T-REX. Wzmocnione włóknami 
syntetycznymi wykazują trwałość i siłę spojenia, po-
zwalając samodzielnie w szybki i komfortowy sposób 
przeprowadzić drobne prace remontowe bez po-
mocy fachowca. 

Dowiedz się więcej o klejach T-REX na:   www.t-rex.pro     www.soudal.pl

T-REX klej montażowy bły-
skawiczny jest wzmocniony
włóknami syntetycznymi kauczu-
kowy klej montażowy o wysokiej sile 
spojenia początkowego (>125 kg/m2). 
Doskonale spełnia swoją rolę w mo-
cowaniu obiektów do powierzchni 
porowatych i  nieporowatych wy-

konanych np. z  drewna, 
sklejki, MDF, OSB, wie-
lu tworzyw sztucznych, 
cegły, kamienia, metalu 
czy glazury. T-REX bły-
skawiczny zapewnia tak-
że ekspresowe, trwałe 
i  wodoodporne spojenie. 
To dobry wybór, jeśli 
w swoich planach remon-
towych przewidziałeś 
mocowanie listew, pane-
li, rozet, osłon krawędzi 
schodów czy płyt pod-

łogowych. Pamiętaj, że jego formuła 
zawiera rozpuszczalniki, dlatego nie 
powinieneś stosować go do klejenia 
styropianu, luster i  innych, wrażli-
wych chemicznie, podłoży.

®

T-REX klej montażowy bezbarwny to wzmocniony włókna-
mi syntetycznymi klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej, cha-
rakteryzujący się wysoką siłą spojenia początkowego (>125  kg / m2) 
i dużą wytrzymałością końcową. Po wyschnięciu staje się bezbarwny, 
doskonale sprawdza się więc w  łączeniu materiałów wymagających 
niewidocznego spojenia. Dzięki temu, że z  łatwością przymocujesz 
z jego pomocą elementy dekoracyjne wykonane m.in. z drewna, cegły, 
kamienia, metalu, glazury, styropianu, ceramiki, szkła czy korka, klej 
będzie niezastąpionym elementem wyposażenia w pracach wnętrzar-
skich i dekoratorskich. 

T-REX klej montażowy super mocny to wzmocniony włók-
nami syntetycznymi klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej. Od 
poprzednika odróżnia go ekstremalnie wysoka siła chwytu początko-
wego (>350   kg/m2) i wyjątkowo silne wiązanie po utwardzeniu. Ten 
uniwersalny klej pomoże ci w  błyskawicznym i  trwałym mocowaniu 
materiałów budowlanych i  dekoracyjnych takich ja: cegły, płyty ce-
ramiczne i  kamienne, elementy betonowe, płyty pilśniowe, MDF czy 
styropian. T-REX super mocny równie dobrze sprawdzi się w roli śrub, 
kołków i gwoździ, więc mocowanie ciężkich półek, wieszaków, uchwy-
tów i obrazów od tej pory nie będzie stanowiło dla ciebie najmniej-
szego problemu.

Proste i przyjemne? Dzięki innowacyjnym klejom T-REX poradzisz sobie bez pomocy fachowca w niemal każdej sytuacji!
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Na polskich poddaszach mamy bardzo 
wiele okien dachowych VELUX. Jednak 
nie każdy ich użytkownik wie, że w ła-
twy sposób można przerobić zwykłe 
okno VELUX na okno elektryczne i ope-
rować nim zdalnie za pomocą pilota. 

Doprowadź zasilanie do okna
Wyposażenie już zamontowanego okna 
dachowego w  automatykę wiąże się 
z  doprowadzeniem do niego zasilania. 
Bardzo często na etapie budowy nie 
przewidujemy takich rozwiązań i nieste-
ty później musimy liczyć się z  remon-
tem i  uszkadzaniem wnęki okiennej. 
Jeśli chcemy tego uniknąć, warto już 
na etapie prac montażowych lub przy 
okazji remontu, doprowadzić do okna 
przewód zasilający. Nie będzie to wiel-
ki wydatek, jedynie nakład pracy połą-
czony z ceną zwykłego przewodu elek-
trycznego. W związku z tym, że produkty 
elektryczne VELUX są niskonapięciowe 
(zasilane prądem 24 V DC) wystarczy 
przewód dwużyłowy (2 x 1,5 mm2). Drugi 
koniec przewodu musi być podłączony 
ze sterownikiem, dlatego dobrze wypro-
wadzić go do miejsca, w którym będzie 
on w przyszłości zamontowany.

Zainstaluj zestaw adaptacyjny
Gdy do okna obrotowego VELUX z  gór-
nym otwieraniem jest doprowadzone 
zasilanie, instalacja elektrycznego zesta-

wu adaptacyjnego KMX 110 jest szybka 
i prosta. Warto zwrócić uwagę na to czy 
nasze okno jest oknem Nowej Generacji, 
czy poprzedniej. Do tej pierwszej dedy-
kowany jest zestaw oznaczony literą K. 
Składa się on z trzech elementów: silnika 
KMG 100 z czujnikiem deszczu, sterow-
nika KUX 110 i dotykowego panelu ste-
rowania KLR 200. Silnik montuje się pod 
oblachowaniem i  pozostaje on niewi-
doczny, gdy okno jest zamknięte. Umoż-
liwia on uchylanie skrzydła na szerokość 
20 cm, a także otwieranie klapy wenty-
lacyjnej. Czujnik deszczu zamontowany 
na zewnętrznym oblachowaniu, w razie 
opadów zamknie okno automatycznie. 
Sterownik wielofunkcyjny umożliwia 
podłączenie innych elektrycznych ak-
cesoriów VELUX, takich jak markiza lub 
roleta zewnętrzna, a  także dowolna ro-
leta wewnętrzna. W  zestawie jest też 
dotykowy panel sterowania, który może 
obsługiwać aż 200 urządzeń i  ma dzie-
więć fabrycznie zainstalowanych progra-

mów użytkowych. Dzięki niemu można 
np. zaprogramować wietrzenie wnętrza 
o określonej godzinie lub automatyczne 
zamykanie rolet po zmroku, a odsłania-
nie o świcie. 
Po zamontowaniu sterowania elek-
trycznego okno można otwierać i zamy-
kać zdalnie. System sterowania VELUX 
INTEGRA® działa na zasadzie fal radio-
wych, dlatego oknem można operować 
z  dowolnego miejsca w domu. Protokół 
komunikacji io-homecontrol® umożliwia 
także współpracę z urządzeniami innych 
producentów np. Somfy. 

Testuj bez obaw
Jeśli zakupisz system sterowania VELUX 
INTEGRA® lub okno elektryczne do koń-
ca listopada 2015 roku – sprawdzisz 
ich funkcjonalność bez obaw o  to, czy 
rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania. 
Jeśli będziesz chciał zwrócić zestaw 
sterowania elektrycznego możesz to 
zrobić w  terminie od lipca 2016 roku 
do czerwca 2017 roku. Otrzymasz 100% 
zwrotu kosztów zakupu na podstawie 
rachunku. Aby skorzystać z  oferty wy-
starczy zarejestrować zakup na stronie 
www.velux.pl/integra do końca 2015  
roku.

Jak wyposażyć okno dachowe 
w sterowanie elektryczne?

www.velux.pl
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Zasady projektowania 
i prawidłowego wykonania 
tarasu

nosić 2%. Warstwa konstrukcyjna w nie-
których przypadkach posiada dylatacje 
konstrukcyjne, które muszą być przenie-
sione na wszystkie następne warstwy.

2. Izolacja główna. Wykonywana na 
warstwie spadkowej stanowiąca głów-
ne zabezpieczenie przeciwwodne 
pomieszczeń znajdujących się bez-
pośrednio pod tarasem. Musi być ona 
wywinięta na ściany oraz próg drzwi 
tarasowych zapewniając szczelność 
połączeń poziomych i  pionowych oraz 
musi spełniać wymagania izolacji prze-
ciwwodnych typu średniego (obcią-
żenie wodą nie wywierającą ciśnienia 
hydrostatycznego). Bardzo istotna jest 
wysokość progu, która powinna zapew-
nić swobodne wbudowanie wszystkich 
warstw, ale jednocześnie która pozwala 
na wyprowadzenie izolacji dostatecz-
nie wysoko do zapewnienia izolacyj-
ności przed np. zalegającym śniegiem 
(najlepiej żeby izolacja była wywinięta 
15 cm ponad warstwy fi nalne tarasu). 
W  przypadku tarasu nad pomieszcze-
niami stanowi ona jednocześnie war-
stwę paroizolacji czyli barierę przeciw 
przedostawaniu się pary wodnej z  po-
mieszczeń w  miejsce występowania 
punktu Rosy. Jest to niejednokrotnie 
przyczyna powstawania zawilgoceń 
w  pomieszczeniach znajdujących się 
bezpośrednio pod tarasem. Izolacje te 
są wykonywane z  membran samoprzy-
lepnych, pap termozgrzewalnych, po-
włokowych grubowarstwowych izolacji 
bitumicznych.

3. Warstwa drenażowa. Zapewnia od-
prowadzenie wody z ewentualnych nie-
szczelności izolacji górnej poza obrys 
tarasu bezpośrednio na obróbkę bla-
charską.

4. Izolacja termiczna.

5. Jastrych cementowy. Wykonywany 
jako wylewka samonośna o  minimalnej 

Tarasy to miejsca reprezentacyjne dla 
budynków wielorodzinnych, ale przede 
wszystkim miejsca wypoczynku przy 
budynkach jednorodzinnych. Nader 
często nie zdajemy sobie sprawy, że te 
otoczone zielenią części budynków są 
bardzo skomplikowanymi konstrukcja-
mi. Wystarczy jednak przeanalizować 
warunki w jakich pracuje taras, aby zro-
zumieć jak ważne jest jego prawidłowe 
zaprojektowanie oraz wykonanie.

1. Temperatura. Ze względu na klimat 
panujący u  nas w  kraju tarasy pracują 
w temperaturach od –300C do +700C. Do 
takich temperatur może się ochłodzić 
lub rozgrzać powierzchnia tarasu. Jest to 
więc przedział 1000C i naprężenia z nie-
go wynikające muszą być kompensowa-
ne przez wbudowane w  poszczególne 
warstwy materiały.

2. Opady atmosferyczne. Zimą zalega-
jący i topniejący śnieg, latem deszcz ob-
ciążają taras wieloma litrami wody. Taras 
musi być konstrukcją szczelną, blokującą 
możliwość migracji wody do pomiesz-
czeń znajdujących się pod nim. 

ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJE 
TARASY MOŻNA PODZIELIĆ NA:
1. Tarasy na gruncie. Łączą powierzchnię 
mieszkalną bezpośrednio z  ogrodem 
tworząc bardzo ciekawe rozwiązanie 

architektoniczne. Są to jednocześnie 
najmniej wymagające konstrukcje, mu-
szą jedynie zapewnić izolacyjność od 
wód opadowych oraz chronić warstwy 
przed kapilarnym podciąganiem wilgoci 
z podłoża.

2. Trasy nad pomieszczeniami ogrze-
wanymi i  nieogrzewanymi. W  tym 
przypadku przegroda musi zapewnić 
szczelność przed opadami atmosferycz-
nymi, ale również odpowiednią izolacyj-
ność termiczną oraz akustyczną.

Dla ostatecznego użytkownika waż-
ne jest aby taras wyglądał estetycznie 
i  mógł być użytkowany wiele lat. Wra-
żenie estetyczne zapewnia oczywi-
ście warstwa wykończeniowa, a  więc 
wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne, 
gresowe, kamienne układane na 
zaprawach klejowych, płytki układane 
na regulowanych wspornikach, kostka 
brukowa oraz drewniane deski. Aby za-
pewnić prawidłowe działanie i eksplo-
atację tarasu na etapie projektowania 
i  wykonawstwa należy przestrzegać 
następujących zasad:

1. Warstwa spadkowa. Stanowi ją naj-
częściej płyta konstrukcyjna. Wykształto-
wany spadek zapewnia właściwe odpro-
wadzenie wody wszystkim następnym 
warstwom izolacyjnym. Powinien on wy-
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grubości 4,5 cm i  parametrach wytrzy-
małościowych zgodnych z normą PN-EN 
13813:2003. Jastrych musi być dylato-
wany:
a) w  miejscach występowania dylatacji 

konstrukcyjnych budynków,
b) obwodowo oddzielając warstwy tara-

su od ścian, słupów, innych sztywno 
wbudowanych elementów,

c) konstrukcyjnie w  warstwie jastrychu 
z  zachowaniem proporcji boków pól 
dylatacyjnych w  stosunku 1:1, 1:1,5 
(maks. 1:2).

 Obliczenie odkształcenia termiczne-
go pola dylatacyjnego pozwala na 
ustalenie szerokości dylatacji. Wiel-
kość ta wynosi:

L  =   ´ LB ´ T

  – liniowy współczynnik rozsze-
rzalności termicznej dla betonu 
= 0,00001 (1/0C)

LB  –  długość boku pola dylatacyjnego 
(cm)

T –  gradient temperatury (0C)
L –  wydłużenie krawędzi pola dylata-

cyjnego.

6. Izolacja podpłytkowa. Zabezpiecza 
wszystkie znajdujące się poniżej war-
stwy tarasu przed penetracją wody. 
Wykonana jest najczęściej z  powłok 
mineralnych jedno- lub dwuskładni-
kowych. W  miejscach szczególnych ta-
kich jak: przejścia posadzka ściana, na 
dylatacjach, przy przejściu na obróbkę 
blacharską w  celu uciąglenia izolacji 
stosuje się taśmę izolacyjną wtapia-
ną pomiędzy dwie warstwy izolacji. 
W  miejscu połączenia z  obróbką bla-
charską obróbka musi być oddzielona 
warstwą żywicy epoksydowej z  posyp-
ką piaskową. Zabezpieczy to blachę 
przed działaniem agresywnego środo-
wiska alkalicznego.

7. Warstwa wykończeniowa. Jak opi-
sano powyżej może być wykonana 
z różnych materiałów. W przypadku sto-
sowania okładzin ceramicznych lub ka-
miennych montaż odbywa się z użyciem 
zapraw klejowych zgodnych z  normą 
PN-EN 12004:2012. Zaprawy klejowe 
powinny charakteryzować się podwyż-

szonymi parametrami określonymi w po-
wyższej normie. Podczas aplikacji zaleca 
się stosować tzw. metodę kombinowaną 
lub zaprawy klejące o konsystencji roz-
pływanej. Metoda kombinowana polega 
na naniesieniu na podłoże za pomocą 
pacy zębatej zaprawy klejowej i  jedno-
czesnym przeszpachlowaniu spodniej 
części płytki warstwą zaprawy klejowej 
grubości 1,0 mm. Czynność taka pozwa-
la na wypełnieniu przestrzeni między 
okładziną ceramiczną a podłożem zapra-
wą klejącą wartością zbliżoną do 100%. 
W  przypadku dostania się w  warstwy 
kleju wody, nie ma wolnej przestrzeni 
w  której woda zwiększając swoją obję-
tość pod wpływem ujemnych tempera-
tur, mogłaby powodować pęknięcia lub 
odspojenia okładziny ceramicznej. 
Płytki powinny być spoinowane:
a) zaprawą cementową do spoinowa-

nia zgodną z  normą PN-EN 13888 
o podwyższonych parametrach z wła-
ściwościami dodatkowymi takimi jak: 
zmniejszona absorpcja wody oraz 
podwyższona odporność na ścieranie,

Schemat przykładowego rozwiązania materiałowego tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym w  technologii PCI. Rozwiąza-
nia detali, miejsc szczególnych od których zależy prawidłowa praca tarasu można znaleźć w wydawnictwach oraz na stronie 
internetowej PCI.

 Płyta konstrukcyjna 

 Warstwa sczepna pod warstwę spadkową – PCI 
Repahaft

 Warstwa spadkowa – PCI Novoment M1 Plus/ Z3

 Warstwa paro- i hydroizolacji – grunt PCI Pecimor F, 
membrana samoprzylepna PCI Pecithene

 Warstwa drenażowa

 Warstwa izolacji termicznej

 Warstwa poślizgowa

1

2

3

4

5

6

7

 Dylatacja obwodowa

 Warstwa dociskowa – PCI Novoment M1Plus/ Z3

 Taśma uszczelniająca dylatacji obwodowej – PCI 
Pecitape Object

 Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral 1K/2K

 Zaprawa klejąca – PCI Pericol Flex

 Okładzina ceramiczna

 Spoina – PCI Nanofug Premium

  Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan 140

8

9

10

11

12

13

14

15
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www.pci-polska.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom klien-
tów fi rma BASF Polska sp. z o.o. opraco-
wała systemy tarasowe będące rozwią-
zaniami opartymi na bazie wieloletnich 
doświadczeń. W skład systemów wcho-
dzą produkty wzajemnie kompatybilne, 
których skuteczność działania została 
potwierdzona w praktyce. Zapewniają 
one wieloletnie bezawaryjne funkcjono-
wanie w trudnych warunkach, w jakich 
musi pracować taras. 

b) szczeliwami poliuretanowymi na 
podbudowie ze sznura dylatacyjne-
go w  miejscach dylatacji opisanych 
w punkcie 5.

8. Obróbki blacharskie. To bardzo istot-
ny element tarasu dzięki, któremu woda 
jest odprowadzana do rynien a następ-
nie rur spustowych lub bezpośrednio 
poza obrys budynku. Wykonywane są 
one z  blach stalowych ocynkowanych 
powlekanych, tytan – cynk, w  niektó-
rych przypadkach z  blachy kwasowej 
oraz systemowych obróbek aluminio-

 Brak zabezpieczenia blachy przed działaniem alkaliów spowodowało jej degradację w okresie 
dwóch lat od wykonania tarasu.

 Niewłaściwy montaż słupków balustrady 
wraz z nieuszczelnieniem połączeń spowodo-
wał powstanie przecieków do pomieszczenia 
znajdującego się poniżej oraz korozję stalowe-
go słupka.

 Brak spadku a nawet przeciwspadek powoduje zastoiny wody (odwodnienie tarasu za pomocą 
korytek odwodnienia liniowego).

 Klejenie płytek metodą „na placki”  na podłoże bitumiczne było bezpośrednim powodem odspo-
jenia się płytek ceramicznych z powierzchni tarasu.

 Brak hydroizolacji głównej spowodował 
występowanie przecieków do pomieszczeń 
znajdujących się poniżej.

wych. Blacha narażona jest na oddzia-
ływanie alkaliów występujących w wy-
robach na bazie cementu, dlatego tak 
bardzo istotne jest dokładne jej zabez-
pieczenie.

Balustrady. To przede wszystkim ele-
ment zabezpieczający przed wypadnię-
ciem z  tarasu. Ze względu na sposób 
montażu (słupki kotwione są w  płycie 
nośnej przechodząc przez wszystkie 
warstwy) jest to bardzo newralgiczne 
miejsce. Bardzo istotne jest tutaj więc 
prawidłowe doszczelnienie połączenia 

słupków z  warstwami izolacji oraz do-
kładne obrobienie połączenia z płytkami 
ceramicznymi za pomocą szczeliwa po-
liuretanowego. Ze względu na proble-
matyczność uszczelnienia tego miejsca 
zaleca się mocowanie balustrad do czoła 
tarasu.

Opisane powyżej zasady konstruowa-
nia i  wykonania tarasu gwarantują jego 
prawidłową eksploatację. Bezawaryjne 
użytkowanie tarasów to przede wszyst-
kim dbałość o  detale, które nastręczają 
bardzo wiele problemów.
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USYTUOWANIE GARAŻU 
Garaż może być usytuowany w  bryle 
budynku, połączony z  nią lub stano-
wić osobną budowlę. Ze względu na 
oszczędność energii, najlepiej gdy garaż 
i pomieszczenia mieszkalne są rozdzie-
lone termicznie, gdyż mieszkania mają 
zwykle wyższą temperaturę. Ogrzewa-
nie garażu mija się z  celem, ponieważ 
przy otwarciu bramy ogrzane powietrze 
ucieka na zewnątrz. 
Tam, gdzie na działce brakuje miejsca, 
garaż może być usytuowany w  bryle 
budynku, ale na poziomie piwnicy, czyli 
poziomie niższym niż poziom gruntu. 
Na małych działkach może to okazać 
się jedynym rozwiązaniem. Aby jed-
nak zapobiec ucieczce ciepła z  domu 
i  garażu, należy odizolować termicznie 

sufit garażu. Warto też pamiętać, że 
wjazd do takiego garażu będzie zawsze 
utrudniony. Im bardziej stromy będzie 
podjazd, tym bardziej utrudniony 
będzie wjazd i wyjazd z garażu. Montaż 
elektrycznego ogrzewania podjazdu – 
pozwoli jednak zimą uniknąć oblodze-
nia na nim i swobodnie parkować auto 
w garażu. 
Bezproblemowy wjazd zapewni nato-
miast garaż na poziomie parteru.

WYBÓR BRAMY 
1. Segmentowa, rolowana 
czy uchylna
To, na jaką bramę garażową się zdecy-
dujemy, zależy od sytuacji montażowej, 
usytuowania garażu i  sposobu korzy-
stania z niego. Najpopularniejsze bramy 

segmentowe, których segmenty poru-
szają się w  pionowych prowadnicach 
i  są chowane pod stropem, to idealne 
rozwiązanie w  garażach usytuowanych 
blisko ulicy. Pozwalają bowiem na par-
kowanie samochodu bezpośrednio przed 
garażem, zostawiają też sporo miejsca 
wewnątrz. Co ważne, ich zastosowa-
nie pozwala zachować całą szerokość 
wjazdu – w stosunku do popularnych kie-
dyś bram uchylnych to o 14 cm więcej. 
Zaletą bram segmentowych jest również 
możliwość dopasowania ich do garaży 
z  półokrągłym, łukowym czy skośnym 
otworem na bramę. 
W tych garażach, gdzie miejsce pod sufi -
tem ma być wykorzystane na przecho-
wywanie dużych przedmiotów, jak na 
przykład bagażniki samochodowe czy 

JAK ZBUDOWAĆ 
wygodny i funkcjonalny garaż?
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deski surfi ngowe, najlepiej sprawdzą się 
bramy rolowane lub bramy segmen-
towe boczne. Profi le bram rolowanych 
nawijane są na wał umieszczony nad 
otworem bramy; w  garażach z  niskim 
nadprożem i/lub małą ilością miejsca 
po bokach stosuje się bramy rolowane 
na zewnątrz. Segmenty bram bocznych 
przesuwają się na bok, wzdłuż ściany. 
Boczne bramy segmentowe są także 
doskonałym rozwiązaniem w  sytuacji, 
gdy brama stanowi jedyne wejście do 
garażu, a garaż służy jako miejsce prze-
chowywania często używanych rowe-
rów czy motocykli. Markowe bramy 
boczne, takie jak brama HST fi rmy Hör-
mann, posiadają bowiem funkcję drzwi 
przejściowych, która pozwala na tylko 
częściowe ich otwarcie – np. w sam raz 
na szerokość umożliwiającą wygodne 
wyprowadzenie jednośladu.  

2. Pojedyncza czy podwójna
W domach jednorodzinnych coraz czę-
ściej projektuje się garaże dwustanowi-
skowe. Od decyzji właścicieli zależy, czy 
do ich zamknięcia posłużą dwie pojedyn-
cze bramy, czy jedna podwójna. Pojedyn-
cze bramy garażowe dla samochodów 
osobowych nie powinny być węższe niż 
2,3 m i niższe niż 2 m (w świetle otworu). 
Standardowe wymiary bram do garaży 
pojedynczych to 2,5 m szerokości i 2,1  m 
wysokości. 
Szerokość bramy do podwójnego garażu 
powinna wynosić co najmniej 5 m. Takie 
też są standardowe bramy podwójne – 
mają 5 m szerokości i 2,1 m wysokości. 
Jeżeli wymiary garażu na to pozwa-
lają, warto jednak zamówić większą 
bramę, na przykład o  szerokości 6 m; 
korzystanie z  niej będzie znacznie 
wygodniejsze. 

Co się bardziej opłaca
Finansowo bardziej opłacalne będzie 
kupno jednej dużej bramy. Nie musimy 
płacić wtedy za drugą parę prowadnic 
i  drugi napęd. A  nawet jeśli uwzględ-
nimy, że napęd do bramy podwójnej 
musi mieć większą moc, i tak będzie on 
tańszy niż dwa słabsze. Decydując się na 
jedną dużą bramę, oszczędzamy także 
na kosztach robocizny – montaż bramy 
liczony jest bowiem „od sztuki”, a nie za 
łączną powierzchnię bramy. 
Jeżeli zdecydujemy się na jedną bramę 
podwójną – najkorzystniejszym cenowo 

rozwiązaniem będzie brama segmen-
towa.
Jeśli chodzi o koszty ogrzewania garażu 
– sprawa nie jest jednoznaczna. Z jednej 
strony bardziej opłacalna jest dobrze 
ocieplona brama podwójna. Nie mamy tu 
bowiem słupka pośrodku otworu wjazdo-
wego i jest tylko jedna ościeżnica – taka 
brama posiada zatem mniej miejsc, które 
mogłyby stać się mostkami termicz-
nymi. Ale z  drugiej strony …za każdym 
razem, kiedy otwieramy szerszą bramę 
podwójną, na zewnątrz ucieka z garażu 
więcej ogrzanego powietrza niż przez 
bramę pojedynczą.
Pod względem łatwości wjeżdżania do 
garażu i  manewrowania samochodem, 
lepiej wypada brama podwójna, po pod-
niesieniu której mamy wygodny, szeroki 
wjazd. Jest ona jednak cięższa, więc jej 
otwieranie trwa dłużej niż bramy poje-
dynczej. 
Podsumowując: zawsze korzystniej-
sze będzie zastosowanie jednej dużej 
bramy podwójnej niż dwóch bram poje-
dynczych. 

3. Ocieplana czy nieocieplana 
Jeżeli garaż nie jest połączony z domem 
- wystarczy brama nieocieplana, uchylna 
lub segmentowa. Doświadczenie poka-
zuje, że przy codziennym używaniu 
samochodu nagrzany silnik podnosi 
temperaturę tak, że nawet w największe 
mrozy w nieocieplanym garażu woda nie 
zamarza. 
Gdy garaż umieszczony jest w  bryle 
budynku konieczna jest brama ocie-
plana. Jeśli garaż przylega do części 
mieszkalnej, z  którą jest połączony 
drzwiami najważniejsze jest maksy-
malne ograniczenie strat ciepła, które 
nieuchronnie powstają podczas jego 
eksploatacji. W tym celu należy ocieplić 
przylegające do garażu ściany i sufi t oraz 
zamontować w nim dobrze uszczelnioną 
bramę segmentową o  współczynniku 
przenikania ciepła nie mniejszym niż 
1,3  W/(m2K) oraz szczelne drzwi. Dobrym 
rozwiązaniem jest brama LPU 40 fi rmy 
Hörmann zbudowana z  segmentów 
o grubości 42 mm, wypełnionych pianką 
poliuretanową i wyposażona w wysokiej 
jakości uszczelki między segmentami 
oraz na łączeniu blatu bramy z posadzką 
i ościeżnicą. 
Bo to właśnie dobre uszczelnienie decy-
duje o energooszczędności bramy, nato-
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miast zwiększanie jej grubości w niewiel-
kim stopniu może poprawić izolacyjność 
cieplną.
Źródłem największych strat ciepła są 
bowiem łączenia poszczególnych seg-
mentów bramy oraz strefa kontaktu 
bramy z  ościeżnicą i  ścianą budynku, 
a nie sam panel bramy. 
Stratom tym można jednak zapobiec, 
montując zestaw ThermoFrame fi rmy 
Hörmann, który znacząco poprawia izo-
lacyjność cieplną bramy. Składa się on ze 
specjalnego profi lu z tworzywa sztucz-
nego oraz dodatkowych uszczelek. Profi l 
ten oddziela ościeżnicę bramy od ścian 
garażu, niwelując powstający w  tym 
miejscu mostek termiczny, przez który 
wydostaje się cenna energia. Dodat-
kowe podwójne uszczelki wargowe 
umieszczone z obu stron bramy i w jej 
górnym obszarze poprawiają izolacyj-
ność połączenia płyty bramy z oścież-
nicą i  nadprożem. Zastosowanie tego 
rozwiązania może zwiększyć termoizo-
lacyjność bramy segmentowej nawet 
o 15%. 
Dobrze uszczelniona brama segmentowa 
powinna być też wyposażona w możliwie 
najszybszy napęd, taki jak np. SupraMatic 
fi rmy Hörmann. Im szybszy napęd – tym 

mniej ciepła ucieknie z garażu podczas 
jego otwierania i zamykania. 
 
4. Z napędem czy otwierana 
ręcznie
Brama z napędem to przede wszystkim 
komfort oraz bezpieczeństwo. 
Pełne bezpieczeństwo oraz wygodną 
obsługę bram marki Hörmann zapew-
niają napędy działające w  dwukierun-
kowym systemie sterowania radiowego 
BiSecur. Ten nowoczesny system zapew-
nia maksymalne zabezpieczenie wysy-
łanego sygnału przed skopiowaniem, 
działa bowiem w technologii 128 bitów. 
W napędach z 40-bitowym kodowaniem 
może dojść do skopiowania kodu przez 
niepowołane osoby, a wtedy, z uwagi na 
brak śladów włamania, trudno wyegze-
kwować od ubezpieczyciela odszkodo-
wanie.
Napędy z  systemem BiSecur zapew-
niającym bezpieczny przekaz sygnału 
z pilota do napędu i z napędu do pilota 
są też bardzo komfortowe. Dwukie-
runkowe działanie umożliwia nie tylko 
sterowanie bramą, ale także odczyt jej 
statusu (otwarta/zamknięta). Po naci-
śnięciu na odpowiedni przycisk nadaj-
nika dioda LED sygnalizuje położenie 

bramy odpowiednim kolorem. W  każ-
dej sytuacji można więc mieć pewność, 
że polecenie zostało wykonane, nawet 
gdy brama znajduje się poza zasięgiem 
wzroku.
Na jeszcze większy komfort obsługi 
pozwala bramka LAN/WLAN BiSecur 
firmy Hörmann z  aplikacją na smart-
fona i  tablet. Umożliwia ona kontrolę 
i obsługę bram garażowych i wjazdowych 
oraz drzwi zewnętrznych z  dowolnego 
miejsca na świecie. W domu lub na urlo-
pie, na rowerze czy w pociągu – w każ-
dej chwili można uruchomić aplikację, 
aby sprawdzić, czy brama garażowa lub 
wjazdowa jest otwarta czy zamknięta, 
i  w  razie potrzeby zamknąć ją jednym 
przyciskiem. Aplikacja pozwala też na 
sterowanie oświetleniem i innymi urzą-
dzeniami. Aby z  niej korzystać trzeba 
połączyć bramkę LAN/WLAN BiSecur 
z domowym routerem i bezpłatnie zare-
jestrować ją przez Internet.
Bramy z  napędem firmy Hörmann są 
także skutecznie zabezpieczone przed 
podważeniem, ponieważ podczas 
zamykania automatycznie ryglują się 
w szynie napędu. Ryglowanie to działa 
mechanicznie, a więc także w razie awa-
rii zasilania.

www.hormann.pl
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GROŹNA WODA
Woda penetrująca warstwy znajdujące 
się między posadzką, a izolacją uszkadza 
je, zwłaszcza w czasie cykli zamrażania 
i  odmrażania. Najczęściej przyczynami 
zniszczeń są:
 woda opadowa wnikająca w podłoże 

na skutek braku izolacji przeciwwilgo-
ciowej płyty tarasowej lub błędnego 
uszczelnienia cokołu;

Ratunek dla Twojego
BALKONU I TARASU

Wielu z nas marzy o pięknym i szczelnym balkonie lub tarasie. Wykonanie tego elemen-
tu z okładziną płytkarską jest bardzo trudną sztuką, która wymaga wsparcia innowa-
cyjnych technologii. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jest on jednym z najbardziej 
odpowiedzialnych elementów budynku. Podejmując się takiego zadania musimy pa-
miętać o spełnieniu warunków pełnej termoizolacyjności i hydroizolacyjności korzy-
stając ze sprawdzonych rozwiązań systemowych. Nieumiejętny wybór niesprawdzo-
nej technologii wykonania tarasu – nieuchronnie prowadzi do błędów, które w przecią-
gu roku zmuszą właściciela do kosztownego i pracochłonnego remontu.
Sika prezentuje rozwiązanie, które pomoże Ci pożegnać problemy ze szkodliwym dzia-
łaniem wody na balkonie, tarasie lub logii na lata!

 podatność materiałów budowlanych 
na wiązanie, pochłanianie wilgoci. 
Woda pochodzi z  pary wodnej znaj-
dującej się w powietrzu, wilgoci znaj-
dującej się w gruncie, rosy osadzającej 
się na powierzchni;

 przejścia ze stanu gazowego w ciecz 
lub ciało stałe;

 podciąganie wody z otoczenia przez 
materiały porowate.

SIKABOND®-T8 TO IZOLACJA 
I KLEJ DO PŁYTEK 
W JEDNYM PRODUKCIE!
Co robić jeśli taras, balkon czy loggia 
przeciekają? Sika, producent specja-
listycznych materiałów budowlanych, 
przedstawia możliwość rozwiązania pro-
blemu za pomocą odpowiedniej tech-
nologii – wystarczy zastosować materiał 
o nazwie SikaBond®-T8. 
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SikaBond®-T8 jest jednoskładnikowym 
materiałem na bazie poliuretanu posia-
dającym wszelkie właściwości wyma-
gane do wykonania doskonałej warstwy 
izolacji przeciwwodnej i do elastycznego 
przyklejenia płytek ceramicznych na 
tarasie, balkonie lub loggii. SikaBond®-
-T8 służy do wykonywania prac nie tylko 
przy remontach, lecz również przy budo-
wie nowych obiektów. Ponadto może 
być nakładany na wiele różnych podłoży, 
takich jak beton, zaprawa cementowa, 

drewno, płytki ceramiczne oraz metal. 
Przed aplikacją należy zacząć od spraw-
dzenia i przygotowania podłoża. Wszyst-
kie nieprawidłowo związane części „głu-
che” należy usunąć, a  ubytki wypełnić. 
Przed wykonaniem pierwszej warstwy 
należy odpowiednio przygotować równe 
i gładkie podłoże. Musi być suche, czyste, 
bez tłuszczu, oleju. 
Należy pamiętać, że pierwsza warstwa 
izolacji przeciwwodnej ma zaledwie 
około 1 mm grubości. Przy aplikacji 

powinno się zadbać, żeby rozłożona 
warstwa była ciągła, miała jednakową 
grubość oraz żeby unikać prześwi-
tów. Warstwę nanosimy pacą o  gład-
kiej krawędzi. Konsystencja materiału 
umożliwia jego sprawne nanoszenie na 
powierzchnię poziomą oraz na wykona-
nie ciągłej opaski wywiniętej na ściany. 
W miejscach, które nie są narażone na 
zachlapania, wystarczająca wysokość to 
10–15 cm – w zależności od wielkości 
płytek cokołowych. W każdym przypadku 

Przygotowanie suchego i równego 
podłoża

1 Oczyszczenie podłoża z luźnych związków 
i odpylenie powierzchni.
Gruntowanie jest niezalecane

2

Odtłuszczenie i gruntowanie obróbki
blacharskiej Sika® Primer-3 N

3

Aplikacja warstwy izolacji pacą gładką
na podłoże

6

Ułożenie płytek ceramicznych9

Przed aplikacją materiału polecamy
odznaczyć górną krawędź cokołu

4

Po utwardzeniu się warstwy izolacyjnej
(min. 20 godzin) należy nałożyć warstwę 
klejącą pacą grzebieniową

7

Wykonanie fugi z trwale elastycznego
materiału poliuretanowego Sikafl ex®-11FC+

10

Izolacja przejścia pionu z poziomem
materiałem SikaBond®-T8

5

Zużycie materiału to około 1 kg/m28

Szczelnie zabezpieczony taras przy użyciu 
izolacji i kleju do płytek SikaBond®-T8 oraz 
fudze Sikafl ex®-11FC+

11
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 przeciekanie wody przez taras do 
sąsiadujących pomieszczeń;

 odpadanie płytek tarasowych;
 pękanie i  wykruszanie się fug na 

tarasie;
 występowanie na fugach przebar-

wień w postaci białych wykwitów.

TAKICH ZNISZCZEŃ MOŻESZ UNIKNĄĆ

ten szczegół ma być wykonany tak, aby 
woda ściekająca po ścianie nie mogła 
dostać się pod izolację. Należy również 
wykonać wodoszczelne połączenie słup-
ków balustrad oraz obróbek blacharskich 
(„fartuchów”), jeżeli są, z warstwą izolacji 
przeciwwodnej SikaBond®-T8. 
Po wykonaniu pierwszej warstwy należy 
poczekać około 20 godzin na jej związanie. 
Elastyczność materiału jest większa niż 
taśm narożnikowych. Dlatego dodatkowe 
wzmocnienie taśmą połączenia w narożu 
między podłogą, a  ścianą jest niewska-

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY 
WYSTĘPUJĄCE NA TARASIE, 
BALKONIE I LOGGI:

zane. Warstwa izolacji jest tak mocna 
i  elastyczna, że jej zerwanie następuje 
dopiero przy wydłużeniu o ponad 400%, 
co pozwala na przenoszenie odkształceń 
podłoża – nawet popękanego. 
Druga warstwa SikaBond®-T8 jest nano-
szona pacą zębatą o  wymiarze zębów 
co najmniej 4 x 4 mm, do której od razu 
przyklejane są płytki. Szczelinę między 
płytkami w połączeniu podłogi ze ścia-
nami należy wypełnić kitem elastycz-
nym Sikafl ex®-11FC, który jest również 
zalecany do fugowania między płyt-

 wyjątkowa przyczepność do wielu 
materiałów;

 łatwa i szybka aplikacja;
 nie wymaga gruntowania podłoża;
 odkształcalny i odporny na mróz;
 kryje spękania i rysy podłoża;
 tłumi odgłosy kroków;
 nie wymaga stosowania taśm narożni-

kowych.
Zużycie: około 2–2,5 kg/m2 przy dwóch 
warstwach.
Temperatura eksploatacji: od –50oC do 
+90oC.

Sika jako światowy lider w  hydroizola-
cjach od piwnicy aż po dach stale wzbo-
gaca swoją ofertę o dodatkowe rozwią-
zania, które mają na celu dostarczanie 
klientom innowacyjnych i sprawdzonych 
technologii budowlanych. Wybierając 
system SikaBond®-T8 decydujesz się 
na solidną technologię, która zapewnia 
trwałość i komfort pracy. 

www.sika.pl

kami. Całość prac, jeżeli nie ma zasad-
niczych napraw podłoża, wykonywana 
jest w  ciągu dwóch dni. Dodatkową 
zaletą systemu jest fakt, że podwyższe-
nie poziomu posadzki jest tylko o gru-
bość płytek + około 3 mm, czyli, że nie 
powstaje kolizja z progami, dolnymi kra-
wędziami drzwi i schodami. 
Niezawodna technologia SikaBond®-T8 
nie ma sobie równych co do łatwości 
i  szybkości aplikacji. Jest doskonałym 
rozwiązaniem w  trudnych zagadnie-
niach wodoszczelnego zabezpieczenia 
tarasów, balkonów i  loggi. Nie zapomi-
najmy, że podobne problemy wystę-
pują w łazienkach, kuchniach, pralniach 
i  innych pomieszczeniach zalewanych 
wodą, a prezentowany produkt jest sku-
tecznym rozwiązaniem problemów ze 
szkodliwym działaniem wody.

PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU:
 skuteczna izolacja przeciwwodna oraz 

elastyczny klej do płytek w  jednym 
produkcie;

PAMIĘTAJ!

Aby system działał prawidłowo należy 
pamiętać o błędach na etapach: 
 projektowania (zastosowanie materia-
łów nieodpowiednich do obciążeń); 

 wykonawstwa (oszczędność na tań-
szych rozwiązaniach materiałowych 
spoza systemu);

 eksploatacji (przeciążenie konstrukcji 
balkonu). 

W prezentowanym rozwiązaniu najczę-
ściej spotykamy się z nie zastosowaniem 
się do zaleceń technicznych związanych 
z zachowaniem odpowiedniej tempera-
tury podłoża oraz otoczenia w momen-
cie aplikacji materiału. Często fachowcy 
popełniają karygodny błąd nakładając 
produkty izolacyjne i  klejące na wil-
gotne podłoże. Pamiętajmy aby przed 
rozpoczęciem prac precyzyjnie określić 
funkcje tarasu lub balkonu w przyszłości 
i w razie wątpliwości skorzystać z bez-
płatnych konsultacji doświadczonych 
doradców fi rmy Sika.
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Współcześnie wznoszonym budynkom 
stawia się coraz większe wymagania. 
Ich przegrody zewnętrze, w tym ściany, 
muszą być m.in. trwałe, powinny zapew-
niać odpowiedni mikroklimat wnętrz 
i charakteryzować się możliwie wysoką 
izolacyjnością termiczną. Realizację 

System SOLBET 
– nowoczesne podejście do budowy domu

tych założeń zapewnia dobór odpowied-
nich materiałów budowlanych, które 
w największym stopniu odpowiadają za 
ochronę cieplną budynku, jego wytrzy-
małość oraz panujące wewnątrz warunki. 
Beton komórkowy spełnia wszystkie te 
wymagania. Jest jednym z  najcieplej-

szych materiałów budowlanych. Ściany 
zewnętrze wymurowane z  bloczków 
z  betonu komórkowego skutecznie 
zatrzymują ciepło wewnątrz budynku 
i pozwalają tym samym ograniczyć koszty 
jego utrzymania. Swą bardzo dobrą izola-
cyjność termiczną materiał ten zawdzię-

Gwarancję zgodnego ze sztuką budowlaną, szybkiego wykonania poszcze-
gólnych elementów domu oraz zmniejszone ryzyko popełniania błędów wyko-
nawczych zapewniają dziś nowoczesne rozwiązania systemowe. W  odniesieniu
np. do ścian, w  łatwy sposób pozwalają osiągnąć wymaganą izolacyjność 
termiczną i umożliwiają kompleksową realizację inwestycji. 
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cza porowatej strukturze. Aż 80% obję-
tości betonu komórkowego stanowią 
pory powietrza, które pełnią funkcję 
bufora termicznego, izolującego budy-
nek przed stratami ciepła. Mimo swej 
porowatej struktury beton komórkowy 
jest też materiałem konstrukcyjnym. 
Zakres jego wytrzymałości na ściskanie 
wynoszący od 2 do 4 MPa w zależności 
od gęstości bloczków jest wystarcza-
jący do tego, aby wznosić solidne ściany 
nośne również w budynkach kilkukondy-
gnacyjnych. Beton komórkowy ceniony 
jest również za zdolność regulacji wilgot-
ności powietrza co wpływa na korzystny 
mikroklimat i  większy komfort miesz-
kania. Wysokiej jakości materiały użyte 
do budowy ścian mają bardzo duży, ale 
nie jedyny wpływ na trwałość budynku 
i  standard domu. O  pomyślności całej 
budowy decyduje możliwość idealnego 
dopasowania wszystkich materiałów 
używanych do budowy przegród. Gwa-
rancję fachowego i  szybkiego wyko-
nania ścian zewnętrznych oraz ograni-
czone ryzyko występowania mostków 
termicznych, przyczyniających się do 
pogorszenia izolacyjności termicz-
nej ściany dają dziś rozwiązania sys-
temowe, jak system SOLBET Perfekt. 
W jego skład wchodzą nie tylko bloczki 
z  betonu komórkowego dostosowane 
do budowy każdego rodzaju ścian, ale 

również zaprawy murarskie, prefabry-
kowane nadproża zbrojone, kształtki U, 
płytki z  betonu komórkowego, a także 
zaprawy klejące do systemów ociepleń 
czy mocowania płytek oraz tynki. Dzięki 
systemowi SOLBET Perfekt wykonawca 
otrzymuje zestaw pasujących do siebie 
elementów murowych wraz z  produk-
tami chemii budowlanej, który umożliwia 
kompleksową realizację ścian. 

KORZYŚCI Z BUDOWY 
SYSTEMOWEJ SOLBET PERFEKT
Elementy ścienne SOLBET stosuje się do 
budowy ścian nośnych (zewnętrznych, 
wewnętrznych i działowych). Są też 
elementy do wykonywania zabudowy 
wewnątrz pomieszczeń.
Wszystkie te opcje ścian można wykonać 
z zestawów wyrobów: elementów muro-
wych i dedykowanych zapraw i klejów. 
Umożliwia to wykonanie robót murowych 
w łatwy i szybki sposób, przy zachowaniu 
wysokiej jakości i trwałości konstrukcji. 
System ścienny daje gwarancję, że ele-
menty domu wykonane przy jego uży-
ciu będą dobrze rozwiązane w każdym 
detalu. Jedną z  zalet korzystania z roz-
wiązań systemowych jest to, że wszyst-
kie produkty niezbędne do wykonania 
przegrody domu pochodzą od jednego 
producenta. Daje to pewność, że są do 
siebie odpowiednio dopasowane pod 

względem technicznym. Budowa z uży-
ciem systemu SOLBET Perfekt znacznie 
ułatwi też inwestorom wybór produktów, 
otrzymają je bowiem w pakiecie. Korzy-
ści dla wykonawców to z  kolei łatwa 
i sprawna budowa oraz skrócenie czasu 
wznoszenia ścian. Zastosowanie roz-
wiązań systemowych pozwala również 
uniknąć wielu błędów popełnianych 
przy wykonywaniu detali konstrukcyj-
nych, przekładających się bezpośrednio 
na trwałość i energooszczędność ścian 
zewnętrznych. Elementy systemowe 
z betonu komórkowego, takie jak gotowe 
nadproża zbrojone czy kształtki U  to 
wyroby pozwalające prawidłowo rozwią-
zać newralgiczne elementy budynku. Ich 
zastosowanie redukuje ryzyko powsta-
wania mostków termicznych, czyli miejsc 
ucieczki ciepła z budynku w kluczowych 
elementach ściany. W efekcie elementy 
systemowe pozwalają uzyskać ciepłe 
i energooszczędne przegrody.

SYSTEM SOLBET PERFEKT 
– BLOCZKI DO BUDOWY 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Bloczki z betonu komórkowego SOLBET 
produkowane są z  dużą dokładnością 
wymiarową (±1,0 mm na wysokości oraz 
±1,5 mm na długości i szerokości). Prze-
kłada się to na szybką i sprawną budowę 
– bez żmudnego wyrównywania zaprawą 

Precyzyjnie wyprodukowane bloczki to wysoka 
jakość techniczna murów z nich wykonanych.

Bloczki SOLBET układane na paletach wymagają rozładunku mechanicznego i ustawienia 
maksymalnie po dwie palety w pionie na równym i suchym podłożu.
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poziomu poszczególnych warstw ściany. 
Duża dokładność wymiarowa umożliwia 
również murowanie bloczków na cienką 
spoinę, co ma kluczowe znacznie w przy-
padku ścian jednowarstwowych, gdyż 
ograniczona do minimum grubość spo-
iny, sprawia, że nie będzie ona stanowiła 
mostka cieplnego, a mur będzie bardziej 
jednorodny pod względem termicznym. 
Powierzchnie boczne bloczków wyprofi -
lowane są na pióra i wpusty, dzięki czemu 
możliwe jest ich murowanie bez koniecz-
ności wypełniania zaprawą spoin piono-
wych – to nie tylko oszczędność czasu, 
ale i  kosztów zakupu zaprawy. Komfort 
pracy na budowie podnoszą również 
uchwyty montażowe wyfrezowane po 
bokach bloczków – ułatwiają bowiem 
przenoszenie elementów murowych. 
Do budowy ścian jednowarstwowych 
przeznaczone są bloczki SOLBET Ideal. 
Dostępne są one w jednej klasie gęsto-
ści (400) i  szerokości 42 cm. Umoż-
liwiają budowę ścian zewnętrznych 
spełniających wymagania stawiane tym 
przegrodom przez znowelizowane roz-
porządzenie („Warunkach technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i  ich usytuowanie”). Do budowy ścian 
dwu- i  trójwarstwowych przeznaczone 
z bloczki SOLBET Optimal. Dostępne są 
w różnych szerokościach i klasach gęsto-
ści. W zależności od potrzeb i oczekiwa-
nych parametrów ściany do wyboru są 
bloczki klasy gęstości od 400 do 700 
– im wyższa jest klasa gęstości, tym mur 
charakteryzuje się większą wytrzyma-
łością na ściskanie, ale i mniejszą izola-
cyjnością termiczną. Ta ostatnia cecha 
w przypadku ścian warstwowych nie ma 
jednak tak dużego znaczenia, gdyż mur 
przykrywa warstwa izolacji termicznej. 
Na ściany warstwowe, które wymagają 
ocieplenia wybiera się bloczki Optimal 
o szerokości 24 cm. Materiał ten różni się 
także profi lowaniem powierzchni bocz-
nych – bloczki Optimal mogą posiadać 
pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe 
lub same wpusty i  uchwyty. Długość 
i wysokość wszystkich bloczków SOLBET 
jest taka sama i  wynosi odpowiednio 
59 i 24 cm. 

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
Jednym z  kluczowych elementów 
systemu SOLBET Perfekt są zbrojone 
nadproża wykonane z  betonu komór-

kowego. To gotowe do użycia prefabry-
kowane belki nadprożowe, służące do 
wykonywania przesklepień otworów 
drzwiowych i  okiennych, bez przygo-
towania szalunków, betonu i  zbroje-
nia. Dzięki niewielkiej masie mogą być 
montowane ręcznie, bez konieczności 
stosowania ciężkiego sprzętu. Nad-
proża mają taką samą wysokość jak 
pozostałe elementy murowe. Maksy-
malna długość nadproży prefabryko-
wanych wynosi 230 cm, co umożliwia 
przykrycie nimi otworu o  szerokości 
180 cm. Nadproża SOLBET dostępne są 
w  dwóch szerokościach – 12 i  18 cm. 
Układając je obok siebie można uzy-
skać szerokość odpowiadającą każdemu 

typowi ściany budowanej w  systemie 
SOLBET. Zastosowanie gotowych nad-
proży z betonu komórkowego zapewnia 
odpowiednią izolacyjność termiczną 
ścian zewnętrznych, w  szczególności 
jednowarstwowych. Brak konieczności 
wykonywania nadproży wylewanych 
na budowie skutkuje również przyspie-
szeniem i znacznym ułatwieniem prac.
W skład elementów systemowych 
wchodzą również kształtki U  z  betonu 
komórkowego. Służą one jako szalunek 
tracony przy wykonywaniu żelbetowych 
belek zbrojonych, nadproży, opuszczo-
nych wieńców lub słupów żelbetowych. 
Kształtki U  sprawdzą się m.in. w  przy-
padku wykonania nadproży w  ścia-

Zróżnicowana długość belek nadprożowych SOLBET pozwala dopasować element do szerokości 
otworu. 

Odpowiednią izolacyjność termiczną nadproży w ścianach jednowarstwowych wykonanych za pomo-
cą kształtek U SOLBET uzyskuje się umieszczając w nich warstwę nienasiąkliwej wełny mineralnej. 
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nach jednowarstwowych nad otwo-
rami o większej szerokości niż 180 cm. 
Ten typ nadproży wykonuje się często 
również jako zintegrowany z wieńcem. 
Kolejnym elementem systemowym są 
płytki typu Z  z  praktycznym zamkiem 
ułatwiającym łączenie poszczególnych 
elementów. Stosuje się je m.in. do obu-
dowy wieńca. W  przypadku przegród 
jednowarstwowych pozwalają uzyskać 
jednolitą powierzchnię zewnętrzną 
ściany, co znacznie ułatwia tynkowanie 
murów. Płytki Z wykonuje się z betonu 
komórkowego klasy 600, dostępne są 
w dwóch szerokościach – 6 i 8 cm.

SYSTEM SMART DO BUDOWY 
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
System SOLBET Smart to innowacyjny 
system do zabudowy wnętrz. Składają się 
na niego bloczki z betonu komórkowego 
o grubości 10 i 12 cm przeznaczone do 
budowy ścian działowych oraz 6 i 8 cm 
wykorzystywane do wykonywania zabu-
dowy wnętrz (np. obudowy szafek, urzą-
dzeń sanitarnych, itp.), a także szybko-
schnący klej w postaci piany. To gotowy 
do użycia preparat zapewniający łatwą 
i szybką aplikację oraz łączenie elemen-
tów murowych bez konieczności wyko-
nywania prac mokrych. Klej charaktery-
zuje się bardzo dobrą przyczepnością 
do większości materiałów budowlanych, 
gwarantuje wyjątkowo mocne połą-
czenie płytek lub bloczków. Niewielka 
masa elementów murowych pozwala na 
zmniejszenie ryzyka obciążenia stropu 
w razie dostawienia dodatkowej ścianki. 
Poręczne i  łatwe do transportowania 
pakiety zawierające bloczki lub płytki 
zapewniają komfortowe rozplanowanie 
robót.

SOLBET PERFEKT – CHEMIA 
BUDOWLANA
W skład systemu SOLBET oprócz blocz-
ków, płytek, nadproży zbrojonych oraz 
kształtek z betonu komórkowego wcho-
dzą również produkty chemii budowla-
nej, niezbędne do wznoszenia i wykoń-
czenia ścian z  betonu komórkowego. 
Stanowią one uzupełnienie oferty 
SOLBET Perfekt, umożliwiające wyko-
nanie przegród z betonu komórkowego 
o  wysokich parametrach i  standardzie 
jakościowym. Zaprawy murarskie, 
tynki i  kleje SOLBET zostały opra-
cowane z  myślą o  betonie komór-
kowym, dzięki czemu dobrze wiążą 
z  podłożem i  zapewniają dużą trwa-
łość wykonywanych warstw spoino-
wych i  wykończeniowych. Niektóre 
wyroby chemii budowlanej SOLBET są 
produktami dedykowanymi do innych 
rodzajów materiałów, np. silikatów.
Głównymi produktami robót w tym 

SOLBET Smart to system przeznaczony do szybkiej zabudowy wnętrz. Jego poszczególne elementy 
muruje się na klej poliuretanowy SOLBET Smart. Już po godzinie od zakończenia murowania ele-
menty są dobrze sklejone i tworzą mocne połączenie.

Uzupełnieniem systemu SOLBET Perfekt są m.in. zaprawy, których parametry są dopasowane do 
elementów murowych.

zakresie są zaprawy murarskie. Pod-
stawową zaprawą do murowania ścian 
z  betonu komórkowego jest zaprawa 
murarska do cienkich spoin SOLBET. 
Przeznaczona jest do łączenia elemen-
tów murowych na cienką 1–3-milime-
trową spoinę, dzięki czemu ściana jest 
jednorodna pod względem termicznym, 
zawiera mniej wilgoci technologicznej 
i  nie jest narażona na występowanie 
mostków termicznych. Zaprawa dostępna 
jest w  dwóch wersjach: 0.1 – na bazie 
cementu białego, czyli w kolorze białym, 
i 0.2 – na bazie cementu szarego, a więc 
w kolorze szarym. Dzięki temu produkt 
można dopasować do rodzaju blocz-
ków, z  których wznoszona jest ściana. 
Do murowania ścian z  różnych mate-
riałów, np. betonowych, ceramicznych, 
silikatowych oraz betonu komórkowego 
przeznaczona jest zaprawa tradycyjna 
SOLBET 0.5. Służy do murowania ele-
mentów na tradycyjne, grube spoiny 

(do 15 mm). Z kolei zaprawa zimowa do 
cienkich spoin do betonu komórkowego 
SOLBET 0.7 umożliwia przeprowadzanie 
prac murarskich w łagodnych warunkach 
zimowych. Murowanie z  jej pomocą 
może się odbywać w  niskiej tempera-
turze powietrza – nie niższej niż 0°C (po 
upływie około 8 godzin od zastosowania 
zaprawy dopuszczalny jest spadek tem-
peratury do –5°C). Produkt ten umożliwia 
szybsze zakończenie budowy i  zwalnia 
z konieczności przerywania prac murar-
skich spowodowanych spadkiem tempe-
ratury na zewnątrz.

www.solbet.pl
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 Rynek materiałów ściennych tworzą 
trzy zasadnicze segmenty oparte na 
materiałach ceramicznych, silikatach 
i autoklawizowanym betonie komórko-
wym. Czym się ten rynek charakteryzuje 
w  Polsce? Jakie panują na tym rynku 
trendy? Co mówią prognozy?
Struktura wolumenowa rynku materia-
łów ściennych w 2014 r. według danych 
GUS oraz Stowarzyszenia Producentów 
Betonów była następująca: 43,3% beton 
komórkowy; 31,2% ceramika; 10,6% sili-
katy; 10,3% beton monolityczny i prefa-
brykaty; 4,6% pozostałe technologie.
Każda technologia ma swoje preferen-
cje aplikacyjne i  inwestorskie. Dla przy-
kładu beton komórkowy, ze względu na 
swoje cechy fizyczne, jest najlżejszym 
i „najcieplejszym” ściennym materiałem 
konstrukcyjnym, najchętniej stosowanym 
w jednorodzinnym budownictwie indy-
widualnym oraz budownictwie niemiesz-
kaniowym. Rynek materiałów ściennych 
w  Polsce charakteryzuje się znaczną 
„nadprodukcją”, nadwyżką potencjału 
produkcyjnego względem potrzeb. Skut-
kuje to bardzo niską rentownością biz-
nesu, począwszy od producenta na dys-
trybucji skończywszy. Materiały ścienne 
w  znacznym stopniu mają zastosowa-
nie w  nowo powstających inwestycjach 
a mniej znaczące w renowacji. Wielkość 
produkcji i  sprzedaży uzależniona jest 
więc przede wszystkim od koniunktury 
w budownictwie. Prognozy określają dość 
precyzyjnie potrzeby mieszkaniowe, ale 
tempo, w jakim są one realizowane jest 
dość umiarkowane, w znacznym stopniu 
zależy od nastrojów na rynku inwestycyj-
nym oraz dostępnych narzędzi wsparcia 
nowych inwestycji mieszkaniowych (np. 
program MDM).

 Zajmijmy się bliżej autoklawizowa-
nym betonem komórkowym. Pozycja 
H+H w tym segmencie rynku jest wyjąt-
kowa, zwłaszcza po połączeniu z Grupą 
Prefabet. Jak oceniacie Wasz obecny 
udział w rynku? Jakie są Wasze plany?
Przejęcie 100% akcji Grupy Prefabet S.A. 
przez H+H Polska sp. z  o.o. było kamie-
niem milowym w umocnieniu pozycji H+H 
jako jakościowego lidera branży betonu 
komórkowego w  Polsce. Nasz obecny 
potencjał produkcyjny na poziomie 
1,5 mln m3 betonu komórkowego rocznie, 
z sześcioma zakładami produkcyjnymi (po 
procesie restrukturyzacji, tj. sześcioma 
działającymi z  dziesięciu posiadanych) 
jest dopasowany do potrzeb rynkowych 
i standardów jakościowych H+H. W pięciu 
z  sześciu zakładów produkujemy beton 
komórkowy w  najwyższym standardzie 
wymiarowym TLMB. Plasuje to nas w czo-
łówce producentów betonu komórkowego 
w Polsce. Kolejnym istotnym elementem 
międzynarodowych standardów H+H, 
obok jakości, są wymogi bezpieczeństwa 
(BHP) w procesie produkcyjnym. Pomimo 
funkcjonowania w dalszym ciągu dwóch 
podmiotów prawnych (Grupa Prefabet 
S.A. i H+H Polska sp. z o.o.) wprowadzili-
śmy jeden „zielony standard” operacyjny 
H+H obejmujący zharmonizowane podej-
ście do naszych partnerów handlowych 
(polityka handlowa i kredytowa) jak rów-
nież własne zasoby ludzkie. Istotnym jest 
fakt wdrożenia, począwszy od 1 kwietnia 
2015 r., jednolitego systemu informatycz-
nego ERP, będącego standardem w całej 
Grupie H+H. Będziemy oczywiście opty-
malizować procesy produkcyjne oraz 
upowszechnimy metodologię sprzedaży 
promującą energooszczędne rozwiązania 
systemowe budowy domu.

 Jak H+H postrzega miejsce PSB na 
rynku sprzedaży materiałów ściennych 
w Polsce?
Ze względu na sporą liczbę partnerów na 
terenie całej Polski, potencjał sprzeda-
żowy Grupy PSB jest bardzo duży. Liczne 
hurtownie należące do sieci wyspecja-

lizowały się w  sprzedaży materiałów 
murowych i są liderami na swoich lokal-
nych rynkach. Grupa PSB jest naszym 
kluczowym partnerem handlowym od 
początku funkcjonowania H+H w Polsce 
tj. roku 2005. Ponad 10-letnia współ-
praca uplasowała nas na pozycji jednego 
z  głównych dostawców Grupy PSB nie 
tylko w  segmencie materiałów ścien-
nych. Współpraca H+H z grupą zakupową 
o  takim potencjale umożliwia dotarcie 
do wymagających klientów praktycznie 
w całej Polsce, aczkolwiek konkurencyj-
ność handlowa naszego produktu jest 
mocno uzależniona od kosztów trans-
portu. Wysoka jakość naszych produk-
tów, w połączeniu z szeroko rozwiniętym 
i ukierunkowanym na klienta systemem 
sprzedaży kupców PSB, umożliwia nam 
skuteczne konkurowanie z  innymi roz-
wiązaniami ściennymi. H+H uczestniczy 
aktywnie w większości programów mar-
ketingowych PSB.

 Grupa PSB rozwija profesjonalną 
sieć Centrów Budownictwa PSB-Profi  – 
w jakim zakresie wykorzystuje ten fakt 
H+H?
Specyfika oferowanego asortymentu 
(tzw. ciężka budowlanka) sprawia, że H+H 
prowadzi głównie sprzedaż w tradycyjnej 
sieci dystrybucji PSB. Jednakże PSB-Profi  
jest dla nas interesującym ogniwem 
dystrybucji bardziej zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań systemo-
wych, które nie są jeszcze powszechne 
w  tradycyjnych hurtowniach materia-
łów budowlanych. Centra Budownictwa 
PSB-Profi , dedykowane przede wszyst-
kim małym i średnim fi rmom wykonaw-
czym, harmonizują doskonale z przyjętą 
przez H+H strategią większego dotarcia 
do tego sektora budownictwa, który ma 
bardzo duży wpływ na decyzje dotyczące 
wyboru materiału ściennego. Staramy się 
aby nasz udział w tej formule sprzedażo-
wej Grupy PSB był coraz większy.

notował Mirosław Ziach

H+H – MOCNIEJSZA POZYCJA 
PO POŁĄCZENIU Z GRUPĄ PREFABET
Rozmowa z Piotrem Daukszą 
– prezesem zarządu H+H Polska sp. z o.o. oraz Grupy Prefabet S.A.



4343

FOTOREPORTAŻ

nr 3/2015  www.glospsb.com.pl

Czy można wyremontować dom jednorodzinny albo całe mieszkanie w bloku 

w 5 dni? Z zewnątrz i wewnątrz, od podłogi po dach, nierzadko z wymianą niemal 

wszystkiego na nowe, z kompleksowym dociepleniem, wymalowaniami, monta-

żem instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej, montażem 

drzwi i okien? Od września 2013 r. widzowie Polsatu przekonują się, że są ekipy, 

które radzą sobie i z grzybem, i ze słabą konstrukcją nośną, z nieszczelną izolacją, 

setką innych niedoróbek i braków, jakie utrudniają czy wręcz uniemożliwiają nor-

malne, rodzinne życie mieszkańcom wielu domów. I że robią to, stosując odpo-

wiednie materiały budowlane, właśnie w 5 dni.

Program spełnionych marzeń

ICH NOWY DOM

Dom pani Eweliny przed remontem 
i po remoncie.

Jedno z niewykorzystanych pomieszczeń gospodarczych i pokój Krystiana „wyczarowany” 
w tym miejscu przez ekipę Martyny Kupczyk i Artura Witkowskiego.
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EMOCJE
Pierwszoplanowymi bohaterami nadawanego co tydzień programu 
Telewizji Polsat „Nasz nowy dom” są rodziny, których nie stać, 
z różnych względów, na porządny remont, a które naprawdę zasłu-
gują na godne życie w przyjaznym własnym domu czy mieszkaniu. 
Program ma też innych bohaterów, mniej eksponowanych kamero-
wymi ujęciami – ekipę wykonawców budowlanych z projektantem, 
aktywnym aż do końca ostatnich prac remontowych oraz prowa-
dzącą – redaktor Katarzynę Dowbor.
Odcinek 43 Programu nadano 26 kwietnia 2015 r. Ekipa Kata-
rzyny Dowbor odwiedziła niewielką wieś Kokot w województwie 
świętokrzyskim. Dzięki temu telewidzowie poznali panią Ewelinę, 
samotnie wychowującą dwójkę dzieci własnych oraz siostrzeńca, 
dla którego stworzyła rodzinę zastępczą. Zdrowiu rodziny nie 
sprzyja stan starego domu. Zagrzybione, pękające ściany, ciasnota, 
brak łazienki i  toalety to rzeczy, z którymi pani Ewelina nie jest 
w stanie poradzić sobie sama, mimo wielu starań i ogromu dobrej 
woli.
Do domu przynależą niewykorzystane pomieszczenia gospodarcze. 
Marzeniem całej rodziny jest stworzenie z nich przestrzeni miesz-
kalnej. Czy to marzenie zostanie spełnione? Ponad 2,3 miliona 
widzów Polsatu oglądających ten odcinek już wie, że tak. Dla przy-
pomnienia i dokumentacji prezentujemy kilka zdjęć. Ale przede 
wszystkim namawiamy wszystkich zainteresowanych programem 
„Nasz nowy dom” do oglądania kolejnych odcinków i powtórzeń. 
Każdy, dosłownie każdy odcinek budzi emocje, zawsze też dodaje 
widzom otuchy i wiary w życie.
Emocji nie brakuje i po zakończeniu wszystkich prac w domu. Pani 
Ewelina nie kryła łez radości przed kamerami. – Ludzie ze wsi jak 
oglądali nasz nowy dom też niektórzy razem ze mną płakali dobrymi 
łzami.

PROFESJONALIŚCI
Katarzynie Dowbor towarzyszą profesjonaliści z naszej, budow-
lanej branży – Martyna Kupczyk, architekt i Artur Witkowski, szef 
zespołu wykonawców.
– Pracujemy już 2 lata. Teraz czuję – mówi Katarzyna Dowbor – że 
ekipa się zgrała, i  ta telewizyjna, i  budowlana. Ekipa budowlana 
ze zrozumieniem podchodzi do tego, że czasem musi np. poczekać, 
albo coś powtórzyć, żeby ekipa telewizji dobrze to pokazała. Z Mar-
tyną remontowałyśmy już ponad 40 domów, Artur dołączył do pro-
gramu ponad rok temu i ma najlepszą ze znanych nam ekip wyko-
nawczych. Goni nas zawsze ekipa telewizyjna, no i  rodzina musi 
wrócić do swojego nowego domu. 
Artur pięknie traktuje swoich pracowników. Ja naciskam, żeby robili, 
a on mówi – ludzie muszą zjeść obiad.

Martyna Kupczyk wyjaśnia, że zanim wybiorą rodzinę, której 
wyremontują dom, wcześniej muszą zrobić dokumentację. – Oce-
niamy, czy zdążymy w 5 dni, czy szkody powstałe przez lata w ogóle 
mogą być naprawione. Czasem zdarza się, że skala zadań przerasta 
nasze możliwości. Inna kwestia – przepisy budowlane. Są domy, któ-
rych remont wymagałby rozmaitych pozwoleń, na które trzeba długo 
czekać. Na to nie mamy czasu, a przepisy musimy przestrzegać. Takich 
robót nie podejmujemy.
Z Arturem współpracuje się bardzo dobrze. Zawsze jest ze mną przy 
wstępnej wizycie, razem oglądamy dom, czy mieszkanie rodziny, któ-
rej Kasia chciałaby pomóc.

Kiedy projektuję zawsze myślę o  rodzinie, w  której domu 
jesteśmy. Każdy musi mieć wygodne miejsce do spania, 
z zachowaniem stosownej prywatności. Z drugiej strony musi 
być stół do wspólnego jedzenia, łączący rodzinę. Ze światłem 
nie przesadzamy, prąd przecież kosztuje.
Słucham uważnie co mówią mieszkańcy. Na przykład ktoś nie 
lubi czerwonego, to nie daję takiego koloru.
Niemal zawsze stykamy się w programie z ludźmi skromnymi, 
często krępującymi się powiedzieć o  swoich marzeniach. 
Muszę ich zachęcać, nieraz pytam, co by zrobili, gdyby wygrali 
w lotto? Nie mają ekstrawaganckich pomysłów. Są rzeczowi 
i – powtórzę – skromni.
Projektując, zawsze też pamiętam, że to nie ma być 
„wystawka”, to jest dom do życia. Zakładam, że ludzie długo 
będą mieszkać w otoczeniu, jakie stworzymy. Wszyscy bardzo 
staramy się, żeby to był dom z ich marzeń.

Trochę lepiej się teraz żyje? – pytam panią Ewelinę. – Tro-
chę, to mało powiedziane, żyje się dużo, dużo lepiej! Dzwo-
niła do mnie koleżanka, jak mieszkaliśmy w czasie remontu 
w hotelu „Słoneczny Zdrój”, powiedziała – pracują w waszym 
domu na okrągło, nawet do późna w nocy.

SPONSORZY
Nie da się spełniać marzeń bez pieniędzy. Jednym z trzech 
głównych sponsorów programu „Nasz nowy dom”, jedy-
nym z  branży budowlanej, jest Grupa Polskie Składy 
Budowlane.

Ekipa remontowa wyrusza do pracy we wsi Kokot, z przodu 
Martyna Kupczyk, Katarzyna Dowbor i Artur Witkowski.

Piąty, ostatni dzień remontu – od lewej ekipa 
budowlana, z prawej strony ekipa telewizji Polsat.
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Pani Ewelina z nazwą PSB stykała się nieraz. – Dobra nazwa, 
Polskie Składy Budowlane to wiele mówi, przede wszystkim, że 
właśnie są polskie. 
Martyna Kupczyk i Artur Witkowski najczęściej stykają się ze 
sklepami PSB-Mrówka. – Mrówki – mówi architekt programu – 
to duża pomoc mieszkańcom małych miejscowości. Zapamiętuję 
oczywiście najlepsze z Mrówek. My nie mamy czasu szukać długo 
potrzebnych materiałów. Najbliżej nam zawsze do dobrze zaopa-
trzonego sklepu.
Szef ekipy wykonawców wymienia dla przykładu Mrówki w Puł-
tusku i Wyszkowie.
Lista partnerów PSB, których Grupa przyciągnęła do programu 
„Nasz nowy dom” zawiera obecnie nazwy kilkunastu producen-
tów materiałów budowlanych.

Artur Witkowski pracuje w  branży kilkanaście lat. Ocenia – 
w materiałach budowlanych stale są jakieś zmiany. Raz mamy 
trend na taniość, jakość wtedy mniej się liczy. To trwa kilka lat, potem 
następuje budowlany boom, w ofercie pojawiają się nowości. Bez 
nowych materiałów, nowej generacji, nie dałoby się przeprowadzić 
tak gruntownego remontu, jak na przykład w domu pani Eweliny, 
w 5 dni. Wymienię tylko przykładowo szeroką gamę chemii budow-
lanej (np. różne folie w płynie), suchą zabudowę, docieplenia. Wielu 
z tych materiałów przed rokiem 2000 rynek nie znał.

Martyna Kupczyk wymienia dalej – są lakiery szybkoschnące 
i bezzapachowe, farby i kleje szybkoschnące, wylewki szybkosch-
nące. Mówię o tych materiałach dlatego, że często pada pytanie, 
jak wy zdążyliście tak szybko wyremontować tyle pomieszczeń 
w  zrujnowanym domu. Mamy też panele podłogowe bardzo 
dobrej jakości (tylko montaż, wysoka trwałość). Są okna dachowe 
wysokiego standardu.

Spostrzeżenia Katarzyny Dowbor na temat materiałów 
budowlanych wiążą się z  doświadczeniami osobistymi. 
– Lubię się przeprowadzać. Byłam nadzorcą budowy moich 
7 domów. Uczyłam się na własnych błędach. Pierwszy dom – coś 
narysowałam na fundamentach, to było 22 lata temu, budowałam 
od zera, nie mając o tym zielonego pojęcia. Ale zaprzyjaźniłam 
się z właścicielką składu budowlanego. Wszystkiego pilnowała, 

żebym była dobrym nadzorcą. Ona mi wybierała materiały. Teraz, 
gdy patrzę na te nowe materiały budowlane, to jestem w szoku. 
Pamiętam, płyty gips-karton wiązało się kiedyś bandażami, teraz 
są zatrzaski. Inne są instalacje sanitarne, inne rury, inne narzę-
dzia… Czy założyłabym fi rmę budowlaną? – Nie, nie czuję się na 
siłach. Teraz robię w Telewizji Polsat bardzo potrzebny ludziom 
program „Nasz nowy dom”. I chcę dalej to robić. Najważniejsze, 
że powstała ekipa, która chce ludziom pomagać. Dobrze, że PSB 
reklamuje się w tym programie. Reklamuje się pięknie, z dobrym 
sercem dla biednych ludzi. 
Tego umowy PSB z Polsatem zapewne nie obejmują, ale wiem, że 
bohaterowie naszego programu, którym remontowaliśmy domy, 
dostawali od was fajne prezenty.

Katarzyna Dowbor, dziennikarka – spikerka, dokumen-
talistka, felietonistka. Twórca programów rozrywkowych, 
propagatorka zdrowego stylu życia. Wzbudzała „Apetyt 
na zdrowie”, witała „Pytaniem na śniadanie”. Od września 
2013 r. związana z Telewizją Polsat, dla której prowadzi pro-
gram „Nasz nowy dom”.

Martyna Kupczyk, architekt – właściciel Biura Projektowego 
eMKa – architekci z Piotrkowa Trybunalskiego, zanim pod-
jęła współpracę z programem „Nasz nowy dom”, realizowała 
dużo wnętrz w Warszawie, także praca za granicą, najczę-
ściej projekty dla inwestorów nie liczących się z kosztami.

Artur Witkowski, współwłaściciel firmy FBHU ARTKUB 
z  Warszawy, zatrudniającej 35 pracowników na stałe + 
fachowców na zlecenie z zaprzyjaźnionych, zaufanych fi rm. 
Realizacje od 1999 r.: kilkadziesiąt domów mieszkalnych 
pod klucz (w tym takich, których budowa trwa nawet 2 lata; 
dom 700 m2 to pierwsze pół roku zabierają rozmaite pozwo-
lenia…), 15 hal przemysłowych, 6 „Orlików”, kilkaset dachów 
i elewacji, tysiące m2 kostki brukowej. Za granicą nie pracuje, 
tyle jest roboty w Polsce.

Pani Ewelina z  dziećmi – Kamilą (15 lat), Marcinem 
(13) i  Krystianem (5) gościli na czas remontu w hotelu 
Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju. – To był bardzo miły pobyt. 
Wszyscy w koło nas byli serdeczni, uczynni. Dzieci są zadowo-
lone, wypluskały się w basenie, graliśmy w kręgle. Ja skorzy-
stałam ze spa.

PARTNERZY GRUPY PSB S.A. WSPIERAJĄCY SPONSORING 
PROGRAMU „NASZ NOWY DOM”
Edycja III jesień 2014: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., 
Farby Kabe Polska sp. z o.o., Kronopol sp. z o.o., PPG Deco Pol-
ska sp. z o.o., Pruszyński sp. z o.o., Rockwool Polska S.A., Selena 
S.A., Tikkurila Polska S.A., XL-Tape-International sp. z o.o. 
Edycja IV wiosna 2015: Budmat Bogdan Więcek, Cezar 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, 
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Kronopol sp. z o.o., PPG 
Deco Polska sp. z o.o., Rockwool Polska sp. z o.o., Rovese S.A., 
Saint–Gobain Constantin Products Polska sp. z o.o., Selena 
S.A., Wavin Polska S.A., XL-Tape-International sp. z o.o.

Mirosław Ziach

Pani Ewelina z Krystianem, Marcinem i Kamilą oraz 
z Katarzyną Dowbor przed ICH NOWYM DOMEM.
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ZANIM ZACZĘLI HANDEL 
„BUDOWLANKĄ”
W cyklu fotoreportaży KIERUNEK PROFI 
przedstawialiśmy dotychczas fi rmy kup-
ców PSB prowadzące Centra Budownic-
twa PROFI co najmniej od roku, a najczę-
ściej od paru lat. Tak było w przypadku 
fi rmy BAT z  Kaszub, fi rm Pagaz i  Fago 
z Dolnego Śląska, Bol-Ann z Wielkopol-
ski, Buster z  Górnego Śląska, Fox z  Lu-
belszczyzny, Sufi gs z  Małopolski. Tym 
razem trafi liśmy do Świebodzina w  Lu-
buskiem, gdzie obiekt standardu PROFI 
powstał kilka tygodni temu.
To nie było pierwsze biznesowe otwar-
cie Elżbiety i Leszka Bezaków. Zaczyna-
li w 1990 r. od zbudowania dosłownie 
własnymi rękami (Leszek z  ojcem Elż-
biety) pawilonu handlowego w nieod-
ległej od Świebodzina wsi Wilkowo. Ot, 

36 m2 handlu artykułami spożywczymi, 
ale przy trasie Warszawa–Świecko–Ber-
lin. Jakiś czas pracowali we dwoje. Sami 
sypali cukier z worków do torebek. Sami 
rozlewali olej z  baniaków do butelek. 
Leszek skoro świt wyjeżdżał maluchem 
po towar, często do Poznania, potem 
pomagał w sprzedaży, którą Elżbieta zaj-
mowała się od rana do późnego wieczo-
ra, często aż po noc. Kierowcy na całej 
długiej trasie mogli kupić coś do jedze-
nia i  picia, tylko u nich w Wilkowie, nie 
można zamknąć sklepu przed głodnymi 
i  spragnionymi. Wreszcie, skoro i  tak 
trzeba było zrywać się nie raz w  nocy 
do klientów, postanowili, że sklep bę-
dzie pracował 24 godziny na dobę, także 
w święta. Przekonali księdza proboszcza, 
że to przecież dla dobra podróżujących.
W 2002 r. Bezakowie kupili bazę trans-

portową po byłej mleczarni w  Świebo-
dzinie z  myślą o  rozwoju handlu spo-
żywczego. Ale z początkiem następnego 
roku podjęli w niej sprzedaż materiałów 
budowlanych. Nie rezygnując jednak ze 
sprzedaży artykułów spożywczych. Pawi-
lon w Wilkowie „zamienił się” w między-
czasie w sklep o powierzchni 300  m2.

SKOK NA PODIUM
Leszek Bezak wspomina – było wtedy 
w Świebodzinie 7 hurtowni budowlanych 
i  wszyscy pukali się w  czoło, co ja robię, 
startuję z  jeszcze jedną, i  to w  styczniu, 
gdy place budowy śpią pod śniegiem… 
Ale my nie spaliśmy, wykorzystaliśmy czas 
przed rozpoczęciem sezonu budowlanego 
na dotarcie do potencjalnych klientów. Czy 
zdawałem sobie sprawę w co wchodzę? – 
Zanim wzięliśmy się z  żoną za spożywkę 
w  Wilkowie, długo pracowałem jako kie-
rowca zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Re-
montowo-Budowlanym Ługów koło Świe-
bodzina. Znałem dostawców, odbiorców, 
sieć sprzedaży. Zacząłem od zgromadzenia 
w Omedze – tak nazwaliśmy nasz skład – 
towaru. Było tego tyle, że nie dało się do 
nas wjechać, musieliśmy szybko dokupić 
drugą działkę, żeby polepszyć warunki 
dostawy i odbioru. To wywarło duże wra-
żenie. Klienci zorientowali się, że oferuje-

Rodzina Bezaków przed Mrówką w Świebodzinie. Od lewej Tomasz – manager Profi , Wojciech – stu-
dent, w wakacje pracuje w rodzinnej fi rmie, Elżbieta – prezes fi rmy, Leszek – dyrektor zarządzający, 
Paweł – manager Mrówek, Krzysztof – złota ręka i kierowca w dziale transportu fi rmy. W tle Figura 
Chrystusa Króla – najwyższa na świecie, 36 metrów łącznie z pozłacaną koroną.

Mają dwie Mrówki, Profi i  poukładany rynek. Mają renomę opartą na 25 latach dzia-
łalności kupieckiej. Mają sukcesorów – czterech synów. Starsi – Krzysztof, Paweł i Tomek 
pracują już w rodzinnej firmie PHU Bezak. Najmłodszy Wojtek jeszcze studiuje, ale co 
roku przez jeden wakacyjny miesiąc poznaje smak zarabiania pieniędzy za układanie 
towaru na regałach i obsługę klientów.

W Mrówce w Świebodzinie 
zawsze panuje tłok.

PHU BEZAK – lepiej 
późno niż wcale
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my wszystko czego potrzebują do budowy 
czy remontu, że mamy towar w  konku-
rencyjnych cenach, sprawdzonych marek, 
zapewniamy przy tym transport, którym 
inne hurtownie nie dysponowały. Pierwszy, 
jedyny w  okolicy, samochód z  HDS plus 
inne odpowiednie pojazdy, zapewniły nam 
od razu przewagę na rynku. A  w  niecały 
rok znaleźliśmy się na najwyższym miej-
scu podium najbardziej znaczących fi rm 
handlujących materiałami budowlanymi 
w Świebodzinie i okolicy.
Paweł Hojsler, właściciel fi rmy ogól-
nobudowlanej PHU „Hojsler” z Lubogóry 
koło Świebodzina był jednym z  pierw-
szych klientów Omegi. – Od początku, 
jak tylko powstała, zacząłem się w niej za-
opatrywać. Byli po prostu lepsi od innych, 
wcześniej działających hurtowni. Mieli 
własny transport. Wszystko można było 

Bezaków, bo kostkę trzeba zobaczyć w na-
turze. Omega oferuje piękną kolorową 
kostkę, w  różne wzory, także granitową. 
Zdarza się, że klientowi zabraknie mate-
riału, wtedy Omega ekspresowo dostarcza 
co trzeba. Tak jest zawsze wtedy, gdy klient 
chce poszerzyć zlecenie w trakcie robót.

ZAKŁAD O SKRZYNKĘ 
(NIE ORANŻADY…)
We wrześniu 2010 r. Elżbieta i  Leszek 
Bezak zostali partnerami Grupy PSB. 
Śmieją się – lepiej późno niż wcale. Drugi 
w  starszeństwie syn w  rodzinie, Paweł 
Bezak zapamiętał to tak – Kilka lat spę-
dziłem w  Niemczech: liceum w  Eisenhut-
tenstadt, w  2005 r. matura niemiecka. 
Poznałem tamte obiekty handlowe obsłu-
gujące miasta wielkości Świebodzina. By-
łem przekonany, że u nas też takie są po-
trzebne. Kiedy przyjechał do nas Bogdan 
Panhirsz z  PSB, zorientowaliśmy się, że 
sieć Mrówka odpowiada standardom skle-
pów z materiałami budowlanymi i  wypo-
sażenia wnętrz, jakie widziałem za Odrą.
W  maju 2011 r., będąc w  Wełeczu, za-
powiedzieli Panhirszowi, że postawią 
gotowy do podjęcia sprzedaży sklep 
PSB-Mrówka w  Świebodzinie w  5 mie-
sięcy. Prezes PSB ocenił, że to nierealne. 
Założyli się o  skrzynkę (nie oranżady…). 
Od wbicia łopaty 6 czerwca do otwar-
cia sklepu 12 listopada 2011 r. minęło 
5 miesięcy i  niecały tydzień… W  mię-
dzyczasie wielokrotnie kontaktowali się 
telefonicznie. W lipcu Panhirsz był abso-
lutnie pewny wygranej. W  całej Polsce 
lało jak z  cebra. Deszcze budowom nie 
sprzyjają. Kiedy jednak zadzwonił do 
Bezaków, usłyszał – a u nas słońce, mamy 
w Świebodzinie fi gurę Chrystusa Króla…
Paweł Bezak przypomina sobie, że to on 
najbardziej naciskał na budowę Mrówki. 
– Ojciec początkowo miał w  sobie mniej 
entuzjazmu. Ale w 3 miesiące po otwarciu 
sklepu w Świebodzinie zdecydował – bu-
dujemy drugi w Międzyrzeczu.
Podobnie jak w  przypadku pierwszej, 
także w Międzyrzeczu od wbicia łopaty 
do uruchomienia obiektu wystarczyło 
5 miesięcy. 12 listopada 2012 r. witano 
pierwszych klientów.

CZEGO WSTYDZI SIĘ 
KIEROWNIK PROFI
Kiedy budowano Mrówkę w Świebodzi-
nie Daniel Szczęsny był w  hurtow-
ni Omegi magazynierem. Postanowił 

jednak związać swoją przyszłość z  wy-
uczonym zawodem ślusarza-spawacza 
i  uruchomił w  2012 r. fi rmę Spaw-Dan 
w  Ługowie. Biznes szybko rozkręcił, 
produkuje ogrodzenia, kute z  grube-
go, porządnego materiału, i  instaluje je 
u  klientów. A  z  fi rmą Elżbiety i  Leszka 
Bezaków utrzymuje kontakt zarówno 
jako odbiorca z  hurtowni, czyli od nie-

w Omedze załatwić na telefon. Zatrudnili 
od razu dobrych sprzedawców. Obsługa 
w fi rmie Bezaków była zawsze na bardzo 
wysokim poziomie.
Podobnie ocenia Omegę Henryk Gar-
bowski, prowadzący w  Świebodzinie 
fi rmę Usługi Instalatorskie Wod Kan 
Co Gaz. – Już na starcie w 2003 r. mieli 
bardzo kompetentnych sprzedawców. 

Wiedzieli jak przygotować ofertę dla in-
stalatorów. Omega przyciągała i  nadal 
przyciąga klientów.
Sergiusz Macoch, właściciel fi rmy PHU 
Flasterbud ze Świebodzina, specjalizu-
je się w  dekoracyjnym układaniu kostki 
brukowej, zakładaniu ogrodów, pracach 
przy tarasach i  ogrodzeniach. – Kostkę 
„od zawsze” kupuję w Omedze. Najczęściej 
przyjeżdżam z klientem do fi rmy państwa 

Paweł Hojsler w Profi  
w Świebodzinie.

Henryk Garbowski rozmawia 
w Profi  z Marcinem Kowalczykiem.

Daniel Szczęsny (z prawej) roz-
mawia przed swoim zakładem 
z Tomaszem Bezakiem.

dawna z  Profi , płaskowników, prętów 
kwadrat, cegły, cementu (gdy ma zlece-
nie zrobienia ogrodzenia z murkami), jak 
i  w roli klienta indywidualnego Mrówki, 
w której, wraz z żoną, kupują kwiatki, do-
niczki, rolety, garnki, domofony. – Wyso-
kiej jakości domofony kupuję też w Mrów-
ce do systemów ogrodzeniowych, jakie 
instaluję u moich klientów.
Za cały materiał niezbędny przy budo-
wie Mrówki w  Świebodzinie odpowia-
dał Marcin Kowalczyk, zatrudniony 
w  Omedze od 2006 r., od 2008 r. kie-
rownik hurtowni, obecnie kierownik 
Profi . Wspominając śmieje się – Musia-
łem starać się podwójnie, klientem był 
właściciel fi rmy. Co się działo po otwarciu 
Mrówki? Nastąpił „odpływ” części towa-
rów, do Mrówki trafi ła stolarka otworowa, 
część farb, zwłaszcza do wnętrz, narzędzia 
ogrodnicze, część armatury łazienkowej, 
płytki ceramiczne. Ale płytki wrócą, będą 
i  w Mrówce i  w Profi , bo w Profi  urucha-
miamy dział projektowania i aranżacji ła-
zienek, stwarzamy tutaj specjalne warunki 
do rozmów projektantów z klientami.
Reporter musi prowokować, pytam więc 
– po co w Świebodzinie Profi , skoro biznes 
w Mrówce kwitnie? Tomasz Bezak, ma-
nager Profi  ocenia – już samo wejście do 
PSB było rewolucją. Jedna, druga Mrów-
ka… Profi  to kontynuacja zmian, ale bez 
inwestycji w  nowy obiekt. Przebudowa-
no część starych pomieszczeń hurtowni 
Omegi. Będziemy dalej modernizować 
magazyny, dopieszczać place składowe, 
ale przede wszystkim pracować nad co-
raz lepszą organizacją naszej pracy. Profi  
to kolejne wielkie wyzwanie naszej fi rmy.
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Marcin Kowalczyk nie kryje – gdy sze-
fowie zdecydowali, że będzie Profi , były 
wśród pracowników różne obawy. Ja też 
je miałem. Teraz się tego wstydzę. Wy-
szło bardzo fajnie. Ale, oczywiście, ciągle 
będziemy musieli poprawiać standardy 
zarządzania, marketing. Kadra musi się 
rozwijać. Trzeba wykorzystać w  pełni 
możliwości, jakie w szkoleniu kadry stwa-
rza PSB. Także możliwości w  zakresie re-
klamy oraz szkoleń dla naszych klientów 
wykonawców budowlanych.
Piotr Gudzowski, w  fi rmie Ciret kie-
rownik regionu obejmującego Lubuskie 
i  Wielkopolskę, sprzedawał narzędzia 
malarskie Omedze od lat, ale otwarcie 
przyznaje, że był wtedy jednym z wielu 
dostawców tego asortymentu. – Nasza 
współpraca z  fi rmą państwa Bezaków 
rozwinęła się bardzo szybko, kiedy zostali 
partnerami PSB. Ciret zatowarował swoimi 
wyrobami Mrówkę w Świebodzinie i  kon-

czę budowę mojego rodzinnego domu 
oraz budynku gospodarczego. Ze Świe-
bodzina mam materiały na fundamenty, 
ściany, dach, drzwi, bramy. Asortyment 
szeroki, wszystko co potrzebne na budo-
wie. Gwarantują transport. Obsługa na 
bardzo wysokim poziomie. Czuję, że chcą 
mi pomóc. A  w  Mrówce w  Międzyrzeczu 
kupuję materiały wykończeniowe i narzę-
dzia. Będę też klientem działu ogród.
W Międzyrzeczu ma fi rmę Adbud Adam 
Siwczak. – Specjalizuję się w  stanach 
surowych: fundamenty, mury, dachy, ocie-
plenia, sucha zabudowa. Byłem od lat 
klientem Omegi. Od czasu kiedy państwo 
Bezakowie uruchomili w  Świebodzinie 
Profi  i  poszerzyli ofertę o  materiały da-
chowe, ja też zwiększyłem zakupy z  tego 
asortymentu. A  w  Mrówce w  Międzyrze-
czu kupuję drobiazgi. Mrówka czynna jest 
do późnego wieczora, ma też w  ofercie 
wyroby, jakimi tradycyjne hurtownie nie 
dysponują. Ważny temat – domy ener-
gooszczędne i  pasywne. Zająłem się tym 
we współpracy z  Profi  w  Świebodzinie, 
które organizuje w  tym zakresie szkole-
nia – nowe technologie i materiały. Mam 
już zlecenie na taki mieszkalny budynek 
w okolicach Międzyrzecza.
Kamil Topolski prowadzi w  Świebo-
dzinie pod nazwiskiem fi rmę Aranżacja 
i  Utrzymanie Terenów Zieleni. O  7 lat 
kupuje w hurtowni Omega (teraz w Profi ) 
wszystko czego potrzebuje do realizacji 
zleceń klientów indywidualnych zakła-
dających ogrody: beton, kostkę brukową, 
zbrojenia stalowe, tarcze do cięcia, ale 
też miarki, ołówki itp. A do Mrówki wpa-
da po spraye, pompy do wypompowy-
wania wody, ogrodzenia, panele, rośliny. 
– U Bezaków towar jest zawsze na czas, tu 
się nie czeka.

POZNALI SIĘ NA MINI-MBA PSB
Bezakowie wiedzą, że warto brać z PSB 
pełnymi garściami. Koncepcja Mrówek 
– wdrożona w  Świebodzinie (1800 m2 
powierzchni sprzedażowej + ponad 
1000 m2 dział ogród) i  w  Międzygórzu 
(niemal 1800 m2 powierzchni sprzeda-
żowej + ogród ponad 1000 m2). Kon-
cepcja Profi  – wdrażana w Świebodzinie 
(rozbudowa i  generalna przebudowa 
starego obiektu hurtowni, zmiany w za-
rządzaniu, wzmocnienie personelu, 
doskonalenie kwalifi kacji całej kadry). 
Szkolenia, wspólne działania rekla-
mowe – lista dokumentująca starania 

Piotr Gudzowski z Iwoną 
Ułasowiec przy regale 
z wyrobami marki Ciret 
w Mrówce w Międzyrzeczu.

kurenci zostali w tyle. To samo powtórzyło 
się w Międzyrzeczu, sprzedaż narzędzi ma-
larskich wraz w  drugą Mrówką podwoiła 
się. Z  kolei Profi  w  Świebodzinie zatowa-
rowaliśmy asortymentem narzędzi malar-
skich dedykowanych głównie profesjonal-
nym wykonawcom. Wierzę, że jak państwo 
Bezakowie wybudują trzecią i  czwartą 
Mrówkę, to obroty Ciret wzrosną na tym 
rynku odpowiednio trzy i czterokrotnie.
Zdzisław Krasoń, inspektor nadzo-
ru budowlanego sklepów PSB-Mrówka 
w Świebodzinie i w Międzyrzeczu twier-
dzi, że – zanim zbudowano Mrówki mu-
siałem być w  4 miejscach, żeby wydać 
100 zł na kilka niezbędnych narzędzi, pu-
szek z farbą, drobnych detali niezbędnych 
w  domu. Teraz mam wszystko w  jednym 
miejscu. Takie obiekty jak te Mrówki zna-
leźć można dopiero w Zielonej Górze, po-
nad 50 kilometrów stąd.
Zarówno w  międzyrzeckiej Mrówce, 
jak i  w  świebodzińskim Profi  kupuje 
Karol Szawala. – W Międzyrzeczu koń-

fi rmy w  tym zakresie byłaby za długa 
na materiał prasowy. Uwagę reportera 
zwróciło też aktywne korzystanie z wie-
dzy, jaką dysponuje Grupa, zarazem 
dzielenie się z innymi już zdobytą wie-
dzą. Leszek, Paweł i  Tomasz Bezakowie 
otwarcie mówią, że zanim zbudowali 
swoje Mrówki i  Profi  odwiedzili obiek-
ty tego standardu prowadzone przez 
partnerów PSB w  Bolesławcu, Golenio-
wie, Busku, Pińczowie, Wałczu, Gnieźnie, 
Dzierżoniowie, Świdnicy. Rozmowy były 
szczere, otwarte. A od kiedy uruchomili 
nowe obiekty w Świebodzinie i Między-
rzeczu przyjechali do nich partnerzy 
PSB, a nieraz nawet całe grupy pracow-
ników z Piły, Jenina, Gryfi na, Starogardu 
Gdańskiego, Szprotawy,  Świnoujścia.
Kamil Nowak, z  fi rmy Profi l w Pile za-
czyna od tego, że – Profi l, jako producent 
systemów wodociągowych i  kanaliza-
cyjnych oraz systemów rynnowych, han-
dluje z fi rmą państwa Bezak od lat, a teraz, 
gdy rozpoczął budowę w Pile sklepu PSB-
-Mrówka o  powierzchni ponad 3 tys. m2, 
chce skorzystać z  wiedzy, jaką dysponują 
w Świebodzinie i Międzyrzeczu. To nieoce-
niona pomoc. Odbywamy tu taki praktycz-
ny staż, poznajemy organizację pracy skle-
pu od przyjęcia towaru po obsługę klienta. 
Nie mają przed nami tajemnic.
Paweł i  Tomasz Bezakowie opowiada-
ją mi o  swoim udziale w  szkoleniach 
Mini-MBA PSB. – Bardzo ciekawe zajęcia. 
Zdobywamy wiedzę i  musimy być aktyw-
ni. Tomasz uzupełnia – na szkoleniach 
poznajemy kolegów kupców z innych fi rm 
tworzących Grupę PSB. Można się zaprzy-
jaźnić, a  nawet bezpośrednio skorzystać 
ze znajomości. Jedna Mrówka miała nie-
roty, a  u  nas akurat było na taki towar 
zapotrzebowanie. Koledze, który dopiero 
co postawił Mrówkę powiedzieliśmy, jak 
powinien przygotować się do Targów PSB 
w  Kielcach. Dzięki innemu koledze po-
szerzyłem moją wiedzę na temat obsługi 
klientów kupujących dachy.

Firma PHU Bezak zatrudniała z końcem 
2014 r. 84 osoby. Ponad 80% mate-
riałów budowlanych i wykończenia 
oraz dekoracji wnętrz, oferowanych 
w  Mrówkach i  Profi  w  Świebodzinie 
i  w  Międzyrzeczu fi rma nabywa po-
przez Grupę PSB S.A. Firma chce inwe-
stować w kolejne Mrówki i w Profi .

 Mirosław Ziach
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REKRUTACJA NA RÓWNI POCHYŁEJ
W roku szkolnym 2014/2015 na naukę 
zawodu budowlanego zdecydowało 
się 11         354 absolwentów gimnazjów – 
o  1 188 mniej niż w  poprzednim. Po-
gorszenie wyników rekrutacji miało 
miejsce po raz siódmy. Co mogło spowo-
dować coraz mniejszy napływ młodzie-
ży do budowlanek w  ostatnich latach? 
Z  pewnością niż demografi czny – po-
między rokiem szkolnym 2007/2008 
a  2014/2015 liczba młodzieży w  kla-
sach pierwszych liceów ogólnokształ-
cących oraz techników i  zasadniczych 
szkół zawodowych zmniejszyła się 
o 30% (543 tysiące i 379 tysięcy). Wy-
kres 1 pokazuje jednak, że w  szkołach 
budowlanych spadki były zdecydo-
wanie głębsze. W  technikach w  ciągu 
8 lat o  niemal 62%, a  w  zasadniczych 
szkołach zawodowych o  ponad 67%*. 
Dramat! Kto będzie w  Polsce budował 
domy? Pytanie staje się tym bardziej za-
sadne, gdy weźmiemy pod uwagę liczną 
emigrację, w  której młodzi budowlańcy 
mają niemały udział. 
O  tym, że sytuacja jest wyjątkowo zła 
świadczy dodatkowo porównanie z licz-
bą uczniów ogółem w  klasach pierw-
szych techników i  zasadniczych szkół 

zawodowych wszystkich specjalizacji. 
W tym przypadku spadek w ciągu 8 lat 
(-26%) był ponad dwa razy mniejszy.

CZY ZOSTANIE BUDOWLAŃCEM 
TO OBCIACH?
Dyrektorzy szkół budowlanych nie chcą 
wypowiadać się ofi cjalnie na temat 
przyczyn tego stanu rzeczy. Z  rozmów 
wynika, że powody decyzji rodziców 
i młodzieży mogą być różne. Budownic-
two nie jest ostatnimi laty na topie. Jeśli 
wielkie inwestycje w infrastrukturę dro-
gową – to afery przetargowe i zadłużenie 
wielu podwykonawców budowlanych, 
a  nierzadko upadek fi rm, mocno nagła-
śniany w  mediach. W  różnych formach 
budownictwa mieszkaniowego – sta-
gnacja, albo silne wahania nastrojów 
inwestorów, też mające swoje odbicie 
w  mediach. Równolegle natrętne pro-
mowanie innych możliwości robienia 
kariery niedostępnej budowlańcom, 
którzy na ekranach telewizorów nie tań-
czą, nie śpiewają, nie poprawiają urody, 

nie gotują… – Gdybym mogła uruchomić 
w  naszym zespole szkół technicznych 
i ogólnokształcących kierunek kształcenia 
w zawodzie kucharz czy model, z naborem 
młodzieży do klas z takimi specjalizacjami 
zapewne nie byłoby kłopotu. A  zostanie 
hydraulikiem, murarzem czy cieślą to dla 
wielu obciach....
Są też inne, namacalne kontrargumenty. 
Budownictwo od paru lat przegrywa za-
robkami z przemysłem. W 2011 r. prze-
ciętne wynagrodzenia miesięczne brutto 
w przemyśle wynosiły 3 679 zł, a w bu-
downictwie 3 701 zł. Ale już od stycznia 
2012 r. sytuacja się zmieniła i  jest dla 
budownictwa coraz gorsza. W  I  kwar-
tale 2015 r. przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto statystycznego bu-
dowlańca (3 898 zł) było o ponad 200 zł 
mniejsze od wypłacanego statystyczne-
mu pracownikowi przemysłu (4 113 zł).

TECHNIKA CZY ZAWODÓWKI?
W  roku szkolnym 2014/2015 technika 
budowlane zanotowały mniejszy spa-

KTO BĘDZIE W POLSCE BUDOWAŁ DOMY? 
Dwanaście lat mija (od wiosny 2003 r.), jak Grupa PSB nawiązała kontakty ze szkołami budowla-
nymi, wysyłając odtąd systematycznie do techników budowlanych i zasadniczych szkół budow-
lanych w całej Polsce Głos PSB (ponad 6 tysięcy egzemplarzy każdego numeru dwumiesięcz-
nika). Równolegle zagościły na naszych łamach wywiady i rozmowy z dyrektorami szkół oraz 
z przedsiębiorcami utrzymującymi kontakt z budowlankami (praktyki zawodowe dla uczniów). 
Pojawiły się również artykuły przedstawiające wyniki rekrutacji do tych szkół oraz informujące 
o losach absolwentów budowlanek. Kontynuujemy ten cykl publikacji.
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Wykres 1.  Liczba uczniów 
przyjętych do szkół budowlanych

––––––––––
* Wyjątkowo gwałtowne załamanie rekrutacji 
w  zasadniczych szkołach zawodowych w  roku 
szkolnym 2012/2013 można wyjaśnić likwidacją 
naboru do klas 2-letnich.

Tabela 1. Specjalności budowlane w  zasadniczych szkołach zawodowych i  w  technikach 
budowlanych – liczba nowoprzyjętych uczniów

Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Technika

Technik budownictwa 7 985 6 745 6 289

Technik drogownictwa 640 329 300

Technik urządzeń sanitarnych 472 388 296

Ogółem 9 097 7 462 6 885

Zasadnicze Szkoły Zawodowe

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie 4 604 4 643 4 125

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 72 84 128

Cieśla 108 89 66

Murarz 48 115 64

Betoniarz-zbrojarz 107 74 54

Monter izolacji budowlanych 83 29 31

Malarz-tapeciarz 67 12 1

Monter konstrukcji budowlanych 42 34 0

Ogółem 5 131 5 080 4 469
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dek liczby nowoprzyjętych uczniów 
(-8%) niż zasadnicze szkoły zawodo-
we (-12%). Zarówno w  technikach, jak 
i w zasadniczych szkołach zawodowych 
dominują specjalności ogólnobudowla-
ne. W  technikach naukę zawodu tech-
nik budownictwa wybiera ponad 91% 
uczniów. W szkołach zawodowych mon-
terem zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie chce być ponad 
92% uczniów. 
W technikach ostatni rok przyniósł naj-
większy spadek zainteresowania zawo-
dem technik urządzeń sanitarnych. Zawody malarz-tapeciarz i  monter kon-

strukcji budowlanych zostały „wchłonięte” 
przez specjalność monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI PROCENT DLA BUDOWLAŃCÓW?
Pojawiły się – być może w  ostatniej 
chwili dla ratowania sytuacji? – pienią-
dze z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Na wsparcie szkolnictwa zawodo-
wego przewidziano ok. 930 mln euro 
na lata 2014–2020. Pierwsze z  ujętych 
w 5 punktach przedsięwzięć, które będą 
fi nansowane w  ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych EFS ujęto 
następująco: rozwój współpracy szkół 
i placówek kształcenia zawodowego 
z  ich otoczeniem, w  tym zwłaszcza 
z  pracodawcami i  szkołami wyższymi, 
w celu podniesienia jakości kształcenia.
Środkami dysponują Marszałkowie Wo-
jewództw.

Tabela 2. Alokacja środków z EFS 
na wsparcie kształcenia zawodowego 

Województwo Alokacja

Dolnośląskie 59,3 mln euro

Kujawsko-Pomorskie 62,5 mln euro

Lubelskie 74,6 mln euro
Lubuskie 45,4 mln euro
Łódzkie 73,8 mln euro
Małopolskie 96,5 mln euro

Mazowieckie 63,7 mln euro

Opolskie 21,8 mln euro
Podkarpackie 57 mln euro
Podlaskie 59,8 mln euro
Pomorskie 25,1 mln euro
Śląskie 84,72 mln euro
Świętokrzyskie 47,1 mln euro

Warmińsko-
Mazurskie 52 mln euro

Wielkopolskie 58,2 mln euro

Zachodnio-
pomorskie 49,3 mln euro

Ile euro wesprze kształcenie zawodowe na 
potrzeby branży budowlanej? Jeśli przed-
siębiorcy budowlani i  szkoły budowlane 
chcą, żeby środki unijne trafi ły do nich 
w jak największej kwocie, muszą jak naj-
szybciej zgłosić marszałkom województw 
dobre projekty ich wykorzystania.

Informacje zawarte w artykule zaczerp-
nąłem z baz danych: GUS, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju.

Mirosław Ziach

Wykres 2. Rekrutacja wg zawodów
do techników – dynamika

w roku szkolnym 2014/2015
wobec 2013/2014

W  zasadniczych szkołach zawodowych 
odwrotnie – zainteresowanie zawodem 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
wzrosło, także zawodem monter izolacji 
budowlanych. Natomiast wyraźnie spa-
dło zainteresowanie takimi tradycyjnymi 
zawodami, jak murarz, betoniarz-zbro-
jarz i cieśla.

Wykres 3. Rekrutacja wg zawodów
do ZSZ – dynamika

w roku szkolnym 2014/2015
wobec 2013/2014

Grupa PSB wraz z kilkudziesięcioma produ-
centami prowadzi program lojalnościowy 
dla klientów składów. Obecnie działa on 
w 75 punktach handlowych naszej sieci 
i korzysta z niego ponad 4 tys. fi rm wyko-
nawczych. 
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem 
placówek prowadzących program, jego re-
gulaminem oraz aktualnym katalogiem na-
gród na stronie www.programbudujzpsb.pl. 

W ciągu roku będą organizowane miesięcz-
ne promocje punktowe, w czasie których 
punkty za zakupy produktów określonych 
dostawców premiowane będą podwójnie 
lub potrójnie.
Dodatkowo planujemy dwie promocje oka-
zjonalne – w czerwcu i wrześniu 2015 r. 
Klienci otrzymają nagrodę za zebranie 10 
punktów okazjonalnych w okresie obowią-
zywania promocji. Jeden punkt przysługuje 
za jednorazowy zakup o wartości minimum 
200 zł. Czas trwania akcji 1 miesiąc. 
Zachęcamy do rywalizacji o miano Najlep-
szych Klientów Programu za rok 2015. 

Laureaci programu 2014

Do wygrania: 20 podwójnych zaproszeń na dwudniowy pobyt w Hotelu Słonecz-
ny Zdrój Spa & Wellness, połączony z karnawałowym „Balem Budowlańca Grupy 
PSB”. Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy programu BUDUJ z PSB, którzy do 
końca 2015 roku dokonają największych zakupów. 
Szczegóły na stronie www.programbudujzpsb.pl

Program lojalnościowy dla klientów

Katalog nagród 2015
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Inwestycje

2 maja 2015 r. została otwo-
rzyła Mini-Mrówka w Góro-
wie Iławeckim (woj. war-
mińsko-mazurskie). Obiekt 
od trzech lat prowadzi fi r-
ma Baks z Górowa. W tym 
roku budynek przeszedł 
modernizację i adaptację 
do standardów Grupy PSB. 
Po zmianach market ma 

ok. 500  mkw. powierzchni handlowej. Na co dzień w markecie 
fachową obsługę zapewnia 6 osób. 
W dniu otwarcia na placu Mini-Mrówki można było wziąć udział 
w konkursach z nagrodami. Zwycięzcy z największymi paragonami 
wygrywali m.in. telewizory, narzędzia, AGD. Na dzieci czekał klaun 
z balonami i stanowisko malowania twarzy. 

Firma Domlux, 29 kwietnia 2015 r., otworzyła 
PSB-Mrówkę w Hajnówce. Market funkcjonował od 
7 lat. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace zwią-
zane z przekształceniem go w standardy Mrówki. 
Obiekt ma 1600 mkw. 
powierzchni handlowej. 
Pod wspólnym dachem z 
Mrówką mieści się market 
Neonet. 
Otwarcie Mrówki zostało 
poprzedzone kampanią 
reklamową. W dniu otwar-
cia, przy strugach deszczu 
i 7-stopniowej tempera-
turze, atmosferę rozgrzewały w Mrówce liczne konkur-
sy z nagrodami, w tym konkurs na najwyższy paragon 
z nagrodami głównymi w postaci telewizora, tabletu 
i grilla oraz „koło fortuny”, w którym każdy klient mógł 
zakręcić i wylosować nagrodę. Nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci – słodyczy i malowania buziek.
Mrówka zatrudnia 18 osób. 

Sklep Mrówka w Hajnówce

j ł

Otwarto Mini-Mrówkę 
w Górowie Iławeckim

28 kwietnia 2015 r. ruszyła Mrówka w Dąbro-
wie Białostockiej, należąca do pana Radosława 
Kalinowskiego. Jest to już trzeci obiekt han-
dlowy fi rmy HAP Kalinowski w strukturach Gru-
py PSB. Dwa lata temu powstała Mrówka w Sokółce, 
w ubiegłym roku nastąpiło przekształcenie hurtowni w pla-
cówkę Profi  w Sokółce. Obiekt sklepu Mrówka w Dąbrowie 

Białostockiej został rozbudowany do powierzchni 900 mkw. 
i 400 mkw. ogrodu zewnętrznego. Fachową obsługę zapewni 
klientom marketu 16-osobowy zespół.
Otwarcie Mrówki zostało poprzedzone kampanią reklamową 
i kolportażem gazetek promocyjnych. W dniu otwarcia od 
rana na klientów czekały liczne konkursy z nagrodami, wśród 
nich konkurs na najwyższy paragon z nagrodą główną w po-
staci skutera. Przedstawiciele producentów dokonywali pre-

zentacji produktów. Były również atrakcje dla dzieci oraz 
poczęstunek dla klientów.

Otwarcie Mrówki zbiegło się w czasie z obcho-
dami 20-lecia fi rmy HAP Kalinowski. Firma 
HAP oprócz handlu materiałami budowlanymi, 
zajmuje się wykonawstwem (kompleksowe 

usługi budowlane), robotami ziemnymi, świad-
czy usługi transportowe na terenie całego kraju, 

posiada Zakład Produkcji Kruszyw, prowadzi Stacje 
Kontroli Pojazdów i wulkanizację. Pod szyldem Kalinowski 
działa również hotel ze SPA w Sokółce.  

25 kwietnia 2015 r. została otwarta 
Mini-Mrówka w Lubichowie. W marke-
cie pracuje 6 osób. Lubichowo to duża 
wieś, położona w woj. pomorskim 
i jako gmina liczy ponad 5 tys. miesz-
kańców.

Mini-Mrówka ma 200 mkw. powierzch-
ni sprzedaży, dla klientów dostępny  
jest również pawilon ogrodowy oraz 
ogród zewnętrzny. Otwarcie poprze-
dzone było kampanią reklamową oraz 
kolportażem gazetki promocyjnej.
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25 kwietnia 2015 r. w Józefowie został otwar-
ty, przez pana Grzegorza Pogudz, market ”dom 
i ogród” w sieci PSB-Mrówka. Józefów to małe 
miasteczko leżące w woj. lubelskim, jako gmina 
liczy ponad 7 tys. mieszkańców.
Mini-Mrówka ma 500 mkw. powierzchni sprzeda-
ży, dla klientów dostępny jest również ogród ze-
wnętrzny, którego powierzchnia wynosi 200  mkw. 
W markecie pracuje 6-osobowa załoga.
Otwarcie było poprzedzone reklamą lokalną 
oraz kolportażem gazetki promocyjnej.
W dniu otwarcia Mrówki każdy klient który 

dokonał zakupów dostawał zaproszenie do grill baru i brał udział w losowaniu 
nagród. Nagrodą główną był telewizor LED. Dla dzieci przewidziane były także 
liczne konkursy z nagrodami i atrakcje, z których największą popularnością cie-
szyło się „koło fortuny”. 

Firmy Darjan otworzyła sklep Mini-
-Mrówka w Hoczwi, 18 kwietnia 2015  r. 
Hoczew leży w woj. podkarpackim 
w pobliżu Leska (11 tys. mieszkańców). 
Market ma 550 mkw. powierzchni sprze-
daży oraz dysponuje ogrodem zewnętrz-
nym o powierzchni 500  mkw.  Klientów 
obsługuje 9 osób.
Otwarcie poprzedzone było reklamą pra-
sową oraz  kolportażem gazetki  promo-
cyjnej. W dniu otwarcia Mrówkę pomimo 
zimowo-wiosennej pogody odwiedziło 

wielu mieszkańców Hoczwi, Leska, Polańczyka i Cisnej oraz innych okolicznych 
miejscowości. Każdy klient, który dokonał zakupów za min. 50 zł dostawał zapro-
szenie do grill baru i brał udział w losowaniu nagród. Główną nagrodą za najwięk-
sze zakupy był telewizor LED 50 cali HD. Na dzieci czekały trampoliny, dmuchany 
zamek i kolorowa wata cukrowa.

Mini-Mrówka 
w Złotoryi

28 marca 2015 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie Mini-Mrówki w Złotoryi. 
Inwestorem jest fi rma Janpol. Złotory-
ja to dolnośląskie powiatowe miasto 
liczące 15 tys. mieszkańców, a cały 
powiat zamieszkuje 45 tys. obywateli. 
Mini-Mrówka liczy obecnie 280 mkw., 
a z czasem będzie powiększana do 
1300 mkw. Klientów obsługuje 5-oso-
bowy zespół. Pierwszych klientów wi-
tała Mrówka wraz z Delfi nem i fi rmo-
wym tortem. 

Ruszyła 
Mini-Mrówka 
w Żychlinie

Kolejny sklep należący do sieci PSB-
-Mrówka został otwarty w Żychlinie, 
28 marca 2015 r., przez fi rmę Złote 
Ręce, której właścicielem jest pan 
Tobiasz Pietrzak. 
Obiekt ma 750 mkw. powierzchni 
sprzedaży. Dodatkowo w najbliższym 
czasie planowane jest otwarcie ogro-
du zewnętrznego.  W markecie będzie 
pracowało 9 osób.
Otwarcie było poprzedzone akcję 
reklamową w prasie lokalnej oraz 
kolportażem gazetek promocyjnych. 
W dniu otwarcia market odwiedzi-
ło wielu mieszkańców. Każdy klient, 
który dokonał zakupów za min. 100 zł 
dostał kupon do grill baru i brał udział 
w zabawie, w której mógł dodatkowo 
otrzymać drobny prezent. Największe 
zakupy w tym dniu premiowane były 
nagrodami głównymi. 

Firma Bomar 2, otworzyła 18 
kwietnia 2015 r. Mini-Mrów-
kę w Sadownem na Mazow-
szu, w powiecie węgrowskim 
liczącym 68 tys. mieszkań-
ców. Sklep ma 450 mkw. po-
wierzchni sprzedaży. 
Otwarcie marketu poprzedził kolportaż gazetek oraz billboardy reklamowe. 
W uroczystym otwarciu Mrówki udział wzięli przedstawiciele władz powiato-
wych i kościelnych. Na klientów czekało wiele atrakcji – licytacje sprzętów i na-
rzędzi, pokazy i fachowe doradztwo przedstawicieli producentów. Każdy klient, 
który dokonał zakupów za min. 50 zł, uczestniczył w losowaniu cennych nagród 
– skutera, telewizora i nawigacji. Dla klientów przygotowany był poczęstunek 
w formie grilla, a dzieci mogły bawić się na zjeżdżalni i trampolinie. Atmosferę 
umiliły występy regionalnego zespołu Sadowianki. 

W Sadownem ruszyła 
Mini-Mrówka
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Kronika
14 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzor-
czej Grupy PSB. W trakcie obrad członkowie RN zapoznali się 
m.in. z: wstępnymi wynikami Grupy PSB S.A. za 2014 r., za 
I kw. 2015 r., z wynikami „Słonecznego Zdroju SA” za 2014,
zobowiązaniami partnerów Grupy PSB na dzień 31.03.2015  r. 
Omówiono również projekt budżetu kosztowego i marketin-
gowego. RN pozytywnie zaopiniowała kandydatury 3 fi rm, 
które zadeklarowały budowę sklepu PSB-Mrówka: Winkiel 
Świnoujście, Dalex Szczecinek, MIG Pawłów.

Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. zajęła 152 miejsce 
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” – na liście 500 naj-
większych przedsiębiorstw w Polsce za rok 2014. Grupa 
PSB awans o 23 pozycje w stosunku do ubiegłego roku.

Lista 500 fi rm dziennika 
Rzeczpospolita

Targi
11–12 kwietnia 2015 r. w Nowym Sączu, odbyły się XIX 
Sądeckie Targi „Dom i Otoczenie”, w których udział wzięła 
fi rma PC Biegonice Składy, która przedstawiła na targach 
szeroką ofertę handlową: od materiałów ściennych (cera-
micznych i z betonu komórkowego), dachówek ceramicz-
nych, cegieł, kształtek, bruku i płytek klinkierowych, syste-
mów i przewodów kominowych, poprzez płytki ceramiczne 
i wyposażenie łazienek, aż do klejów, systemów ociepleń, 
systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 
materiałów termo- i hydroizolacyjnych oraz wielu innych. Na stoisku prezentowa-
ne były oferty fi rm i marek m.in.: Wienerberger, Atlas, Dolina Nidy, Izohan, Ursa, 
Satyn, Cerrad.
PC Biegonice Składy z Nowego Sącza zdobyły na targach nagrodę w kategorii „Najlepszy Produkt Prezentowany na Targach” 
– „Złotą Kielnię” za Porotherm T – innowacyjne cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną produkcji fi rmy Wienerberger.

28 marca 2015 r. w Przysusze ruszył market PSB-Mrówka. Przysucha zlo-
kalizowana jest w woj. mazowieckim i liczy 6000 mieszkańców. Obiekt 
ma 880 mkw. powierzchni sprzedaży. Wiosną będzie otwarty ogród ze-
wnętrzny. W markecie pracuje 10 osób.
Dzięki akcji reklamowej, w dniu otwarcia, Mrówkę odwiedziło wielu 
mieszkańców Przysuchy oraz okolicznych miejscowości. Każdy klient, 
który dokonał zakupów za min. 100 zł brał udział w zabawie i mógł otrzy-
mać dodatkowy prezent. Dla klientów, którzy dokonali największych za-
kupów były przewidziane atrakcyjne nagrody. 
Właścicielem Mrówki jest pan Stanisław Prus, który jest wieloletnim part-
nerem PSB i prowadzi hurtownię materiałów budowlanych w Łazach pod 
Warszawą.

W Przysusze otwarto 
Mrówkę

W dniach 10–12 kwietnia 2015 r. w Kielcach odbyły się targi „Dom, Ogród i Ty”. W tym 
roku blisko 300 wystawców prezentowało swoje wyroby, w tym materiały budowlane, 
do wykończenia i wystroju wnętrz oraz pełny asortyment ogrodowy.
Na targach Grupę reprezentowała fi rma PSB ELTOR z Kielc na dwóch stoiskach: we-
wnątrz hali targowej (stoisko informacyjne) oraz na zewnątrz przy głównym wejściu 
na halę. Na stoisku zewnętrznym producenci współpracujący z fi rmą PSB Eltor prze-
prowadzali pokazy murowania i wykańczania wnętrz z wykorzystaniem materiałów: 
Farby Kabe, H+H, Stabill Satyn i XL Tape. Pokazami byli zainteresowani klienci indywi-
dualni oraz uczniowie szkół budowlanych z woj. świętokrzyskiego. Na obu stoiskach 
pracownicy fi rmy Eltor oraz przedstawiciele producentów udzielali fachowych porad. 
Zainteresowane osoby umówiły się na spotkanie w hurtowni PSB Eltor.

Eltor na Targach 
„Dom, Ogród 
i Ty” w Kielcach
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Imprezy i działania 
charytatywne

Roczek Mrówki 
w Jędrzejowie 

25–26 kwietnia 2015 r. Mrówka w Ję-
drzejowie obchodziła swoje pierwsze 
urodziny. Z tej okazji na klientów czeka-
ło wiele promocji, a dla dzieci były przy-
gotowane specjalne atrakcje i konkursy. 
Dzieci chętnie brały udział w konkursie 
plastycznym „Lubię Mrówkę bo …….”. 
Dla wszystkich klientów czekał tort uro-
dzinowy. Za największe zakupy klien-
ci otrzymali: skuter, rower, nawigację. 
W imprezie brało udział wielu produ-
centów m.in.: Atlas, Awenta, Dafi , Dajar, 
Jako-Hurt, Profi x, Selena, Toya, Uniprofi l, 
Xl Tape.

Majowe grillowanie
w PROFI

w Mikołowie

Firma Buster w placówce Profi  
w Mikołowie zorganizowała, 7 maja 
2015  r., grillowanie połączone z pre-
zentacją produktów fi rmy: Soudal, 
Delfi n, PPG i Izohan. Sprzyjała pięk-
na, słoneczna pogoda, więc więk-
szość klientów w ciągu dnia sko-
rzystała zarówno z małego posiłku 
z grilla jak i z wiedzy technicznej na 
stanowiskach producentów.

XI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogi-
leńskiej odbył się 24–26 kwietnia 2015 r. 
W rajdzie po raz drugi wystartowała 
Mrówka ze Strzelna. Pojawiło się kilkadzie-
siąt klasycznych pojazdów sprzed lat na 
szosach powiatów mogileńskiego i żniń-
skiego. Odbyła się wystawa zabytkowych 
motocykli, samochodów osobowych, tere-
nowych, ciężarowych i ciągników.

Mrówka Strzelno – Rajd Weteranów Szos

 Mrówka Chojnice sprząta świat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 
Mrówka w Chojnicach zorganizowała 22 
kwietnia 2015 r. akcję „Mrówka sprząta 
świat”.  Wspólnie z dzieciakami z choj-
nickiego przedszkola Jarzębinka prze-
prowadziła akcję sprzątania okolicznego 
boiska i placu zabaw. Mrówka zapewniła 
worki na śmieci i woreczki na ręce dla 
dzieci. 

10–12 kwietnia 2015 r. Mini-Mrówka w Se-
rocku obchodziła 2 urodziny. Na klientów 
czekoło mnóstwo promocji i atrakcji. Każ-
dy klient który dokonał zakupów za mini. 
50 zł wziął udział w losowaniu nagród ta-
kich jak: telewizor, rower, odkurzacz, mi-
krofala, mikser i kawiarka. Zaś klient który 

10 12 k i t i 2015 Mi i M ó k S

 Urodziny Mini-Mrówki Serock

w tych dniach dokonał zakupów na najwyższą kwotę został dodatkowo nagrodzo-
ny odkurzaczem do prania fi rmy Philips. Dla naszych najmłodszych przygotowano 
watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy i doświadczenia naukowe. Firmy Sila, 
Profi x i XL-Tape prezentowały swoje produkty. 

Pierwsze urodziny Mrówka w Gryfi nie 
świętowała 27–28 marca 2015 r. wraz 
z producentami, którzy współuczestni-
czyli w zorganizowaniu imprezy, fi rma: 
Dajar, Kaem, Dulux, Planta, T.I.P, Karwel, 
Profi x, Topex, Florentyna, Galicja, Deante, 
Tycner, HG, Termo Organika, Lampex, Glo-
bo. Klient za najwyższy paragon otrzymał 
telewizor Full HD 42” 100 Hz.

  Mrówka w Gryfi nie ma roczek
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Wczesną wiosną placówki handlowe 
Grupy PSB kończą cykl szkoleń w ramach 
Szkoły Dobrego Budowania PSB dla wy-
konawców.

Firma Budulec w  Myszkowie, 27 
marca 2015 r., przeprowadziła wspólnie 
z  fi rmą Termo Organika, Soudal i  Blue 
Dolphin Tape szkolenie teoretyczne, 
produktowe, o praktycznym zastosowa-
niu omawianych produktów (również 

nowości rynkowych) w codziennej pracy 
uczestników. W szkoleniu udział wzięło 
28 osób.  

Z kolei fi rma DACHDEK w Tarnowie 
zorganizowała szkolenie wspólnie z  fi rmą 
Wienerberger, 27 marca 2015 r. Około 40 
wykonawców oprócz poszerzenia znajo-
mości systemów Wienerberger uczestni-
czyło w konkursach z nagrodami ze znajo-
mości prezentowanych produktów.

EKOBUD – Profi  w Grudziądz-
ku, w  kwietniu 2015  r., przeprowadziło 
dwa szkolenia: pierwsze dt. produktów 
Ceresit, a drugie produktów fi rmy 
Selena. Uczestnicy obu szkoleń mogli 
zapoznać się z ofertą fi rm oraz z ich za-
stosowaniem. W czasie prezentacji tech-
nicznej pojawiło się wiele ciekawych 
pytań od wykonawców, na które z chęcią 
odpowiadali fachowcy prowadzący szko-
lenia techniczne.

Firmy należące do sieci PSB oprócz szko-
leń dla wykonawców organizują dla nich 
śniadania z udziałem przedstawicieli 
producentów materiałów budowlanych. 
Śniadania odbywają się w środku tygo-
dnia, podczas których wykonawcy zapo-
znają się z produktami fi rm – dostawców 
PSB – które uczestniczą w śniadaniu, 
przy okazji mogą coś zjeść, wypić kawę 
czy herbatę i przede wszystkim mogą 
zrobić zakupy przed pójściem do pracy.  
Śniadania przeprowadziły m.in. fi rmy:
 MATBUD w  Gliwicach (25.04.2015) 
– wraz z  fi rmą Siniat. Szkoleniowcy 
prezentowali swoje wyroby z  zakresu 

mas szpachlowych, systemów suchej 
zabudowyoraz przeprowadzali dyskusję 
z zaproszonymi gośćmi na temat proble-
mów i potrzeb w nowoczesnym budow-
nictwie wykończeniowym. Spotkanie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem 
wśród klientów, którzy przy poczęstun-
ku zwracali uwagę na wysoką jakość 
i  przystępną ceną prezentowanych pro-
duktów.
 BUDULEC – Mrówka w  Myszkowie 
(17.04.2015) – wraz z  fi rmą Selena. 
Przedstawiciel przeprowadził teore-
tyczne szkolenie produktowe z pian, 
silikonów i pozostałych produktów 
z  szerokiej oferty fi rmy Selena. Wyko-
nawcy mogli osobiście wypróbować 
ile piany jest w pianie i poznać różnice 
w  poszczególnych produktach. Dorad-
cy techniczni udzielali  indywidulanych 
porad. Zaś 12.03.2015 – wspólnie 
z  fi rmą Farby Kabe. Instruktorzy prze-
prowadzili teoretyczne szkolenie pro-

duktowe z farb i tynków oraz zaprezen-
towali zasady wykonania i  nanoszenia 
tynków natryskowych Armasil T Akord. 
Wykonawcy mogli osobiście wypróbo-
wać nanoszenie maszynowe tynków 
silikonowych. Doradcy techniczni po-
nadto odpowiadali i udzielali konsulta-
cji w indywidualnych rozmowach z wy-
konawcami.
 CDN w Oławie (15.04.2015) – wspól-
nie z fi rmą quick-mix. Podczas spotkania 
zostały zaprezentowane trzy działy te-
matyczne: klejenie płytek ceramicznych 
i budowa podłoża, produkty uszczelnia-
jące i hydroizolacje.
 HAP Kalinowski – PROFI w  Sokół-
ce: 27.04.2015 wraz z fi rmą Sopro, 
13.04.2015 z fi rmą VOX, 23.03.2015 
z  fi rmą Kreisel. Przedstawiciele fi rm 
zaprezentowali m.in. nowe produkty 
i ich zastosowanie. Udzielali porad i od-
powiadali na zadawane pytania przez 
wykonawców.

  ŚNIADANIA DLA WYKONAWCÓW  ŚNIADANIA DLA WYKONAWCÓW

Matbud Gliwice

Firma Attic z Krakowa, która w 2014  r. otrzy-
mała na targach za największe zakupy targowe 
produktów Isover – narty Kamila Stocha prze-
kazała je w kwietniu 2015 r. krakowskiej fun-
dacji „Mimo wszystko” Anny Dymnej. Narty 
te trafi ą na aukcję, z której dochód zostanie 
przekazany na stypendium dla niepełnospraw-
nego sportowca.

Attic wspiera 
fundację

Firma XL TAPE International sp. z o.o., 
producent taśm i akcesoriów malar-
skich, przekazała Grupie Polskie Składy 
Budowlane S.A. na licytację dwie palety 
taśm maskujących pod marką PSB. Licy-

Świąteczne prezenty 
dla domów dziecka

tacja odbyła się na 13 Targach Grupy PSB w Kielcach, 18 marca 2015 r. 
Taśmy zakupił inny dostawca PSB, fi rma MAKO, za kwotę 10 tys. zł.
Zarówno dochód z licytacji charytatywnej, jak i upominki dla dzieci 
przekazane zostały dwu domom dziecka – w Winiarach i Pacanowie, 
które otrzymały po 5 tys. zł. W dniu 2 kwietnia 2015 r., dyrektor zarzą-
du Grupy PSB Bogdan Panhirsz oraz dyrektor handlowy fi rmy XL TAPE 
Taisa Bielat wręczyli czeki kierownictwu obu placówek. W podziękowa-
niu dzieci podarowały swój uśmiech i radość.

Szkoła Dobrego Budowania PSB
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Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 3/2015

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

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr3/2015 – HASŁO – wraz z listą 
zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na stronie 
www.glospsb.com.pl w dniu 15 lipca 2015 r. oraz na łamach czasopisma 
„Głos PSB” nr 4(88)/2015.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w terminie 
14 dni od daty losowania.

Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
Organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Składy Bu-
dowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 Busko-Zdrój.

Regulamin „Krzyżówki budowlanej” 
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” dostępny jest na stronie 
www.glospsb.com.pl

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie osoby pełnolet-
nie, nie będące pracownikami Organizatora oraz osoby wyrażające zgo-
dę na zastosowanie wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie 
„Krzyżówki budowlanej”. 
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz z danymi osobowymi 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) należy przesłać do 13 lipca 2015  r. 

na adres e-mail marzena.syczuk@grupapsb.com.pl lub pocztą 
na adres: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142, 
28-100 Busko-Zdrój. Spośród przesłanych uczestników, któ-
rzy nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy trzy osoby, 
które otrzymają nagrodę rzeczową w postaci: wideorejestra-
tora samochodowego (widocznego na zdjęciu). Losowanie 
odbędzie się 14 lipca 2015  r. w siedzibie Organizatora.

Poziomo
 3. Blond włosy hydraulika
 5. Podcięcie powodujące odrywanie się 

kropli wody
 7. Ozdobne obramowanie otworu wej-

ściowego
 8. Objętość pomieszczenia
12. Siadają na nim ptaki
13. Odstęp pozwalający na rozszerzanie się 

sąsiednich elementów
14. Lekki porowaty beton
16. Gipsowe, wypukłe ozdoby

17.  Mniejszenie chłonności materiału
19. Poziomy element drewnianego wiązara 

dachowego
20. Dopasowana do wymiarów drzwi
22. Gwintowana złączka rurowa
23. Element konstrukcyjny przekrywający 

otwory w murze
26. Grzbiet dachu
27. Belka o dużych wymiarach, na której 

opierają się inne belki konstrukcji
29. Belki drewniane pod podłogą
30. Wieńczy kolumnę

31. Ozdobna forma płaskorzeźby
32. Wspinał się nań Romeo

Pionowo
 1. Elewacja frontowa
 2. Skośne, płaskie ścięcie ościeży okien-

nych, zwiększające dostęp światła do 
wnętrza

 4. Wylewka np. pod parkiet
 6. Małe okno wysunięte z połaci dachowej
 9. Możesz w niej zjeść, lub inaczej „odna-

wianie”

10. Przystosowanie budynku do nowych 
zadań

11. Okno stałe stosowane do oświetlenia 
pomieszczeń

15. Wylewka betonowa
18. Miejsce przenikania chłodu przez 

izolację
21. Nieodzowny do pierwszej imprezy 

w nowym mieszkaniu
24. Miara tłumienia hałasu
25. Dachówka do krycia kalenic
28. Nieodzowne na działce budowlanej

Zwycięzcą gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które licznie nadesłały rozwiązania 
krzyżówki drogą e-mailową i pocztową.

Nagrodę rzeczową w postaci torby podróżnej otrzymują:
– Agnieszka Kwiecień z Kamiennej Góry
– Bartłomiej Misztal z Zamościa
– Mariusz Mura z Knurowa

Wyniki losowania nagród w „Krzyżówce budowlanej” nr2/2015. Hasło brzmiało „PSB Dom energooszczędny”



Kolejny rok z rzędu przychody składów PSB uzyskały w I kwartale dobrą dynamikę wzro-
stu sprzedaży. Łączne przychody w sieci PSB w I kwartale 2015 r. były wyższe o 7,5% w 
stosunku do I kw. 2014 r. Należy podkreślić, im większa jest fi rma tym ma szybszy wzrost 
przychodów. Najmniejsze podmioty w PSB (¼ populacji) odnotowały kilkunastoprocento-
we spadki przychodów, z kolei analogiczna liczba największych fi rm wykazała średnio 11% 
wzrost. 

Bardzo dobrze przedstawia się sytuacja w ka-
nale detalicznym – po I kwartale 2015 r. sprze-
daż była większa o 21%, a po czterech mie-
siącach dynamika przychodów wzrosła o 25% 
w stosunku do 2014 r. To efekt większej ilości 
placówek, ale także wzrostu popytu. W ujęciu 
like for like (ta sama ilość placówek) po 3 mie-
siącach br. przychody były wyższe o 8%, a po 
4 miesiącach wzrosły o ponad 7%. Podobnie jak 
w handlu hurtowym. Można się spodziewać, że 
kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze efekty 
– co roku w okresie wiosennym i letnim wydatki 
gospodarstw domowych na remonty i utrzymanie 
domów, a zwłaszcza ogrodów, wyraźnie rosną. 
Sprzedaż centrali Grupy PSB S.A. po czterech 
miesiącach 2015 r. była wyższa o ponad 11% 
od analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Łączny popyt za 4 miesiące 2015 r. w stosunku 
do analogicznego okresu 2014 r. był wyższy 
w 13 grupach asortymentowych. Największy 
wzrost nastąpił w grupie płytki, łazienki, kuchnie 
(+50%), oświetlenie, elektryka (+47%), ogród, 
otoczenie domu (+32%), farby, lakiery (+29%), 
narzędzia (+25%) oraz dekoracje (+24%). Na-
tomiast spadek nastąpił w 5 grupach: w grupie 
izolacje termiczne (–2%), cement, wapno (–3%), 
wykończenia (–4%), dachy, rynny (–5%) oraz 
izolacje wodochronne (–10%).  

 (ml)

DOBRE WYNIKI POCZĄTKU 2015 ROKU

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Analiza danych PSB




