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Rodzaje oświetlenia
i przewodów 
oraz multimedialne 
rozdzielnice

Rodzaje oświetlenia
i przewodów 
oraz multimedialne 
rozdzielnice

                           Zdrowych,                    radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku

Kierunek Profi



Dobra robota zaczyna się
        od dobrego materiału!

www.tytan.pl
www.mistrzowietytana.pl

PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

idealna do obróbek blacharskich

ekstremalnie elastyczna i bezbarwna

doskonale mostkuje pęknięcia

do stosowania:  

przy zastoinach wody

w deszczu i śniegu

w temperaturze od -10°C do +40°C
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NOWOŚCI BUDOWLANE 
DOSTAWCÓW
17 Nowości budowlane 2014 
roku w ofercie dostawców 
Grupy PSB

SZKOŁA DOBREGO 
BUDOWANIA PSB
28  Szkolenie w systemie 
– relacja ze spotkania dla 
wykonawców w Sokółce

ROZMOWA GŁOSU PSB
34  Rynek systemów ogrodze-
niowych w Polsce – wspólne 
sukcesy Atex i Grupy PSB

Adam Makowski, 
prezes Atex Systemy 
Ogrodzeniowe
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Szkolenie w Sokółce
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Świąteczne zakupy

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, ciepła, rodzinna atmosfera, kolędy, świąteczny 
wystój, choinka – to wszystko skłania do zakupów… Klienci w całej Polsce, w 180 
sklepach PSB-Mrówka mogą kupić piękne choinki, bombki, kolorowe lampki i łańcu-
chy, aniołki, mikołaje, zawieszki, świeczki, świeczniki, obrusy, serwetki i wiele innych 
oryginalnych przedmiotów potrzebnych do ozdobienia choinki oraz stołu bożonaro-
dzeniowego. 
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Wszystkie materiały są objęte prawem autor-
skim. Przedruki i wykorzystywanie materiałów 
wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo do skracania tekstów i zmiany 
tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

PSB-Mrówka Opoczno

W przedświątecznym okresie składy budowlane, 
placówki Profi i sklepy Mrówka podejmują wiele 
aktywności prospołecznych na rynkach lokalnych. 
Odwiedzają szkoły i przedszkola w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do domu”. Wspólnie z funkcjo-
nariuszami Policji uczą dzieci bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. Uczą dzieci patriotyzmu wykleja-
jąc flagę Polski z okazji Dnia Niepodległości. Czy też 
wspólnie z producentami materiałów budowlanych 
szkolą wykonawców, organizują pokazy, śniadania 
w swoich placówkach handlowych. Budują więzi 
z lokalną społeczności.

Zapraszam do przeczytania ciekawych artykułów 
o rodzajach oświetlenia i przewodów oraz multime-
dialnych rozdzielnicach (str. 4). 

Klientom Polskich Składów Budowlanych polecam 
lekturę 46 informacji nt. nowości budowlanych 
2014 roku oferowanych przez dostawców Grupy – 
str. 17–27.

O opiniach wykonawców budowlanych na temat Szkoły Dobrego Budowania PSB 
można przeczytać na stronach 28–29, a o rozwoju firmy Buster w Gliwicach i Mikoło-
wie na str. 30–33.

W tym numerze Głosu PSB, na stronach 35–39, znajdą Państwo wiele ciekawych przy-
kładów prowadzonych działań lokalnych przez partnerów PSB. A na stronie 40 zachę-
cam do przeczytania relacji pt. „Pierwsza Mrówka w kosm osie”, o tym jak Grupa PSB 
wspiera młode talenty.



4 nr 6/2014  www.glospsb.com.pl

RODZAJE OŚWIETLENIA I PRZEWODÓW 
ORAZ MULTIMEDIALNE ROZDZIELNICE

Przewód przewodowi 
nierówny

ADAM SUFCZYŃSKI – AKS Zielonka

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym to skomplikowana sieć przewodów o różnych 
przekrojach i grubościach ukrytych w ścianach, sufitach i podłogach. Prawidłowo zaprojekto-
wana i wykonana zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom i komfort użytkowania urządzeń 
domowych.

Oświetlenie domu było nie-
gdyś wyłącznie kwestią tech-
niczną. Dziś nowoczesne ro-
dzaje oświetlenia dają wiele 
możliwości aranżacji wnętrza. 
Jak wyposażyć budynek w bez-
pieczną, oszczędną w eksplo-
atacji instalację elektryczną 
oraz jak podkreślić, przy po-
mocy światła, charakter wnę-
trza radzą specjaliści z firm 
AKS ZIELONKA, ELEKTRO-
-PLAST, CANDELLUX i JAKO-
HURT.

Instalacja elektryczna musi być wykona-
na z należytą starannością. Prawidłowo 
dobrane przewody i zabezpieczenia prze-

ciążeniowe, ochrona mechaniczna oraz uzie-
mienie zapewniają ochronę przeciwporaże-
niową instalacji i bezpieczeństwo pożarowe 
budynku. Zgodnie z normami i wytycznymi 
budowlanymi pracę tę inwestor powinien 
zlecić elektrykowi z uprawnieniami. 

RODZAJE OŚWIETLENIA I PRZEWODÓW 
ORAZ MULTIMEDIALNE ROZDZIELNICE 
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 JAKI PRZEKRÓJ PRZEWODÓW

Projekt instalacji elektrycznej w domach 
jednorodzinnych musi uwzględniać war-
tość mocy zapotrzebowanej (zakładana 
najwyższa moc pobierana przez wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej), liczbę i roz-
mieszczenie obwodów rozdzielczych, dobór 
przewodów i ich zabezpieczenie. Dobierając 

przekrój przewodów instalacji elektrycznej 
w domach jednorodzinnych powinniśmy 
pamiętać o przewidywanym obciążeniu 
prądowym, długości przewodu i tempe-
raturze otoczenia. Do wykonania instalacji 
domowej wykorzystujemy głównie prze-
wody trzyżyłowe o przekrojach 1,5 mm2 
i 2,5 mm2. W uproszczeniu można przyjąć, 
że obwody „oświetleniowe” prowadzimy 



5nr 6/2014  www.glospsb.com.pl

RODZAJE OŚWIETLENIA I PRZEWODÓW 
ORAZ MULTIMEDIALNE ROZDZIELNICE

4 mm2, a nawet zdarza się, że sugerowa-
nym przez producenta przekrojem przewo-
du jest 6 mm2.

 INSTALACJA WTYNKOWA
Przewody instalacji elektrycznej w nowo 
budowanych domach prowadzi się najczę-
ściej na powierzchni nieotynkowanej ściany. 
Układa się je bezpośrednio na pustakach lub 
bloczkach bez konieczności wykonywania 
bruzd. Przewody w instalacji wtynkowej mo-
cowane są za pomocą taśm aluminiowych 
lub wciskanych uchwytów kablowych. Wy-
godnym dla wykonawców sposobem mon-
tażu przewodów, niezależnie od podłoża, 
na którym będą mocowane (beton, cegła, 

gazobeton) są uchwyty wciskane. Uchwyty 
te występują w różnych rozmiarach, dosto-
sowanych do wymiarów kabla. Umożliwiają 
szybki montaż poprzez wciśnięcie uchwytu 
wraz z przewodem lub przewodami w wy-
wiercony otwór.
Układając przewody na ścianie należy zwró-
cić uwagę, aby nie krzyżowały się. W miej-
scach, gdzie przechodzą przez strop lub ścia-
nę, powinniśmy pamiętać o zastosowaniu 
przepustów z rur gładkich lub karbowanych 
dla zabezpieczenia przewodów przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Przy włącznikach 
i gniazdach, zamiast tradycyjnych puszek 
instalacyjnych, można zastosować puszki 
głębsze. Ułatwi to w przyszłości rozbudowę 

Typ Przekrój

Maksymalna moc urządzenia w W (Watach), które 
może być zasilane tym przewodem na napięciuMaksymalne obciążenie

prądowe w A (Amperach)

YDYp 2x1,5 mm2 25 5500 __

__

__

__

7480

4840

6840

9720

6120

8640

11160

12960

6600

4180

5940

3740

5280

6820

7920

34

22

30

19

27

17

24

31

36

3x1,5 mm2

4x1,5 mm2

5x1,5 mm2

5x2,5 mm2

5x4 mm2

5x6 mm2

4x2,5 mm2

3x2,5 mm2

2x2,5 mm2YDYp

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

YDYpżo

230 V 400 V 

Przewód ułożony na taśmach aluminiowych

Przewód ułożony na uchwytach kablowych

BŁĘDY WYKONAWCZE 

• krzyżowanie się ułożonych na ścianie 
przewodów,

• brak przepustów z rur gładkich lub kar-
bowanych w miejscach przechodzenia 
przewodów przez strop lub ścianę,

• prowadzenie przewodów po kominach 
palnych,

• brak zachowania odrębności obwodów 
oświetleniowych i obwodów gniazdko-
wych,

• niewłaściwy dobór przekroju przewodu
do obciążenia prądowego.

kuchenki elektrycznej, powinny być wy-
prowadzone na oddzielnym zabezpiecze-
niu nadprądowym, bezpośrednio z tablicy 
rozdzielczej. Takie rozwiązanie zapewni sku-
teczną ochronę w przypadku ewentualnych 
zwarć i przeciążeń. Podobnie powinno być 
wykonane gniazdo zasilające piec gazowy. 
Do zasilenia płyt grzejnych i piekarnika 
elektrycznego producenci zalecają instala-
cję trójfazową z przewodami o przekroju 

przewodami typu YDYpżo 3 x 1,5 mm2, a ob-
wody „gniazdkowe” przewodami YDYpżo 
3 x 2,5 mm2. Gniazda, w których będzie 
duży i długotrwały pobór mocy, przewi-
dziane do zasilenia pralki, zmywarki, prze-
pływowego ogrzewacza wody, termy czy 
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standardowej instalacji, np. do bezprzewo-
dowego sterowania, bez konieczności kucia 
ściany. 

 PRZEWODY NA PODDASZU

W budynkach mieszkalnych bardzo często 
poddasze stanowi powierzchnię użytkową. 
Dlatego ważnym elementem prowadze-
nia przewodów instalacji elektrycznej w tej 
części budynku jest właściwy dobór ochro-

Typ
Max. wysokość
przewodu (mm)

Max. szerokość
przewodu (mm)

UWP 6/10 6 ø6

ø6

ø6

ø6

ø6

ø6

ø6

10

6 12

6 16

6 12

6 6

10 10

20 20

UWP 6/12

UWP 6/16

UWO 3/6

UWO 5/10

UWO 8/20

UWPP 2 x 6 x 12

Średnica otworu
wiercenia (ø)

Przykładowe
przeznaczenie

YDYp 2 x 1,5 mm2

YDYp 2 x 2,5 mm2

YDYpżo 3 x 1,5 mm2

YDYpżo 3 x 1,5 mm2

YDYpżo 3 x 2,5 mm2

YDYpżo 4 x 1,5 mm2

YDYpżo 4 x 2,5 mm2

YDYpżo 3 x 1,5 mm2

YDYżo 3 x 1,5 mm2

YDYżo 3 x 2,5 mm2

YDYżo 5 x 1,5 mm2

YDYżo 5 x 2,5 mm2

YDYżo 5 x 4 mm2

YDYżo 5 x 6 mm2

YWDXpek

YDYpżo 3 x 2,5 mm2

YDYpżo 5 x 1,5 mm2

YDYpżo 5 x 2,5 mm2

YTDY 6 x 0,5 mm2

YTKSY 1 x 2 x 0,5 mm2

YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm2

YTKSY 3 x 2 x 0,5 mm2

ny mechanicznej. W tym celu najczęściej 
stosowane są rury gładkie, rury karbowane 
(peszle) i kanały elektroinstalacyjne. Nie-
stety, zdarza się, że wykonawcy decydują 
się na zakup tańszych, ale palnych rur kar-
bowanych wykonanych z polipropylenu, 
zamiast nierozprzestrzeniających ognia rur 
karbowanych z PVC. Drugim, ważnym ele-
mentem przy wyborze rur karbowanych 
jest ich wytrzymałość na nacisk mechanicz-
ny. Do ułożenia przewodów na poddaszu 
wystarczy użyć rur karbowanych o wartości 

320 N/5 cm, ale gdy chcemy ułożyć ten sam 
przewód w posadzce betonowej należy wy-
brać rury karbowane o nacisku 750 N/5 cm.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, a jesz-
cze przed otynkowaniem ścian, warto zrobić 
zdjęcia lub nakręcić film z tego etapu prac. 
Dokumentacja ta przyda się przy wykańcza-
niu domu. Po otynkowaniu pomieszczeń, 
należy sprawdzić instalację, wykonując 
pomiary ciągłości przewodów i rezystancję 
izolacji. Oprawy oświetleniowe instaluje się 
na koniec, po pomalowaniu pomieszczeń.

Rura prosta RLKanał kablowy MKE Rura karbowana RKGL
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Multimedialna rozdzielnica MSF jest 
centralną jednostką dla domowych 
instalacji m.in. TV naziemnej, TV 

satelitarnej, sieci telefonicznej, internetowej 
LAN, kamer, domofonu, instalacji alarmowej 
i przeciwpożarowej.

 WYGODNE CENTRUM 
 STEROWANIA
Multimedialne rozdzielnice MSF są płaskimi 
rozdzielnicami podtynkowymi. Ich wnę-
trze zostało przykryte ramą z wyposażo-
nymi w otwory wentylacyjne metalowymi 
drzwiami o sztywnej konstrukcji. Drzwi te 
wystają jedynie 5 mm ponad tynk. Roz-
dzielnica posiada dodatkową przestrzeń do 
montażu osprzętu oraz poprowadzenia prze-
wodów przy zachowaniu wszelkich wyma-
gań bezpieczeństwa oraz pełnej ergonomii 
i wytrzymałości szafki. Ponieważ instalacja 
w budynku musi zapewnić nie tylko rozdział 
energii elektrycznej, lecz także odpowiednią 

transmisję danych, dlatego rozdzielnice mul-
timedialne MSF umożliwiają montaż wielu 
komponentów komunikacyjnych. Duża ilość 
miejsca wewnątrz szafki pozwala na zamon-
towanie wszystkich komponentów jednego 
poziomu (z wykorzystaniem ażurowej płyty 
montażowej). W ten sposób rozdzielnica 
staje się centrum sterowania domowymi 
multimediami. Aparaty modułowe mon-
towane są na szynie nośnej, którą można 
połączyć ponad zaciskami z przewodem 
do wyrównania potencjałów, dzięki czemu 
zostają spełnione wymogi normy DIN EN 
5013-4:2005 dla neutralnych, przewodo-
wych instalacji komunikacyjnych w obiek-
tach mieszkaniowych.

 ŁATWOŚĆ MONTAŻU
 I EKSPLOATACJI
Nowoczesne urządzenia muszą być wie-
lofunkcyjne i proste w obsłudze. Teleko-
munikacyjne rozdzielnice multimedialne 

MSF mają zastosowanie w niskoprądowych 
instalacjach teletechnicznych i elektrycznych 
wykorzystywanych w budownictwie miesz-
kalnym wielorodzinnym. Przepisy ustawowo 
regulują dostęp do zakończenia kabli świa-
tłowodowych, koncentrycznych i kabli UTP 

Wszystko pod ręką, czyli 
multimedialna rozdzielnica
MAREK CZACHOROWSKI – Elektro-Plast

W budownictwie mieszkaniowym okablowanie strukturalne jest sprawą naturalną, dlatego 
tak ważne jest skonfigurowanie wielu domowych systemów komunikacyjnych. Służą temu 
nowoczesne multimedialne rozdzielnice MSF.

oraz umieszczenia w szafce urządzeń aktyw-
nych i pasywnych z zasilaniem elektrycz-
nym. Nową rozdzielnicę zaprojektowano 
tak, aby montaż wyposażenia i kabli był 
prosty, szybki i bezpieczny. Wszystkie nie-
zbędne elementy instalowane są na meta-
lowej płycie montażowej. Rozdzielnica mul-
timedialna przystosowana jest do instalacji 
12-portowego Patch Panela, który moco-
wany jest na płycie montażowej za pomocą 
spinek. Panel zawiera etykiety opisowe, co 
ułatwia uporządkowanie instalacji wewnątrz 
rozdzielnicy, ułatwia konfigurację i montaż 
gniazd sieci światłowodowej, komputero-
wej, telefonicznej, telewizji kablowej, sys-MSF 2/28 mod, multimedialna i elektryczna

MSF RP 3/42, multimedialna
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 PEWNY I ESTETYCZNY MONTAŻ
Montaż szafki rozdzielnicy jest prosty. 
Do ścian pustych wykorzystuje się spraw-
dzone kotwy tworzywowe. Montaż w ścia-
nach murowanych ułatwiają, dołączone do 
wyposażenia, metalowe uchwyty. Wpro-
wadzone na kołnierzu rozdzielnicy oraz 
na wysuwanych przepustach wycięcia tra-
sujące służą do obrysowania otworu mon-
tażowego. Ilość wycięć oraz ich położe-
nie sprawia, że nie jest konieczne łączenie 
ze sobą pojedynczych linii. W obudowie 
umieszczono rurkowy wskaźnik poziomu 
umożliwiający precyzyjne wypoziomowa-
nie rozdzielnicy. Metalowe łączniki umoż-
liwiają montaż kilku szaf (energetycznej 
i multimedialnej) obok siebie z zacho-
waniem prawidłowych odległości. Pod-
czas projektowania kierowano się nie 
tylko względami techniczno-montażowymi, 
wzięto także pod uwagę ergonomię użytko-
wania oraz design. Drzwiczki rozdzielnicy 
można zawiesić po obu stronach obudowy, 
a konstrukcja klamki zapewnia zamknię-
cie drzwi bez możliwości przypadkowego 
otwarcia. Klamka z opcjonalnym zam-
kiem na kluczyk i systemem plombowania 
maskownicy zabezpiecza rozdzielnię przed 
niepowołanym dostępem. Dodatkowym 
atutem rozdzielnicy MSF jest jej kompa-
tybilność z rozdzielnicą instalacji elektrycz-
nej. Montowane obok siebie tworzą kom-
pletne i estetyczne centrum domowej dys-
trybucji.

Zestaw mocujący do ścian pustychKotwy łącząco-poziomujące pion/poziom 
do montażu w murze

Możliwość elastycznego uzbrojenia 
i okablowania rozdzielnic

Przepust kablowy

Wspornik do listew N + PE Zasuwka zabezpieczająca pokrywę

temu audio oraz alarmów. W Patch Panelu 
krosowym można zamontować powszechnie 
stosowane gniazda multimedialne Keystone 
m.in. typu F żeńskie (TV), RCA, światłowo-
dowe SC, LC duplex, USB, HDMI, RGB, BNC, 
itp. Elastyczność montażu zapewniają zaciski 
N oraz PE umieszczone w listwach moco-
wanych na zatrzaski do podstawy rozdziel-
nicy. Wysokie bezpieczeństwo i przejrzystość 
montażu zapewnia oznaczenie sekcji N 
i PE kolorami oraz konstrukcja listew chro-
niąca przed przypadkowym dotknięciem. 
Aby skrócić czas montażu każda z szyn TH 
została wyposażona w system szybkiego 
mocowania – wystarczy jeden obrót wkręta, 
aby wymontować zespół szyn z rozdzielnicy. 
Szyny TH połączone zostały za pomocą pio-
nowych poprzeczek w specjalne „szelki”, 
dzięki czemu instalator zyskuje możliwość 
elastycznego uzbrojenia i okablowania 

rozdzielnicy. Pod szynami TH znajduje się 
obszar roboczy o wysokości 10 mm. Przy-
trzymanie przewodów za pomocą opasek 
samozaciskowych ułatwiają zabudowane 
w podstawach rozdzielnic wręby w kształcie 
litery T. Elastyczność montażu zapewnia rów-
nież przepust kablowy mocowany na zatrza-
ski i zabezpieczony dodatkowymi wkrętami. 
Przy takim rozwiązaniu monter musi 
tylko zwolnić zatrzaski i wysunąć przepust 
z prowadnic, a po zabudowaniu aparatów 
i poprowadzeniu przewodów ponownie 
wsunąć przepust i unieruchomić go wkrę-
tami. Przepust posiada liczne osłabienia 
umożliwiające precyzyjne docięcie otworów 
do przewodów.
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Sztuka kreacji oświetlenia

AGNIESZKA JEZNACH – menadżer sprzedaży i marketingu Candellux

Rozwiązania techniczne w dziedzinie oświetlenia stwarzają 
wiele możliwości kreowania wnętrz. Klimat pomieszczenia 
można podkreślić stosując odpowiedni typ oświetlenia, wzor-
nictwo oraz materiał, z którego lampa jest wykonana. 

 OGÓLNE, MIEJSCOWE, 
 DEKORACYJNE
Zanim przystąpimy do zakupu oświetlenia 
warto je najpierw zaprojektować. Planując 
rozmieszczenie punktów oświetleniowych 
należy pamiętać, że w każdym pomieszcze-
niu powinno znaleźć się światło górne. Świa-
tła boczne – kinkietowe oraz oświetlenie 
schowane w sufitach podwieszanych, zabu-
dowach z płyt g-k, przy szafach wnękowych, 
to oświetlenia dodatkowe. Projekt powi-
nien uwzględniać trzy rodzaje oświetlenia: 
ogólne, miejscowe i dekoracyjne. Dopiero 
ich współdziałanie zapewni optymalny 
efekt. Oświetlenie ogólne dotyczy całej prze-
strzeni pomieszczenia. Tu znajdują zastoso-
wanie lampy sufitowe oświetlające sufit, 
podłogę i ściany. Oświetlenie miejscowe 

pozwala skoncentrować wzrok i zapobiega 
zmęczeniu. Służy również do wydobycia 
charakteru pomieszczenia, a także sprawdza 
się nad blatem roboczym, stołem czy biur-
kiem. Używane do niego oprawy powinny 
kierować światło w miejsce wykonywania 
pracy. Oświetlenie dekoracyjne ma na celu 
wyeksponowanie detali (mebli, obrazów, 
itp.) i podkreślenie klimatu wnętrza.

 ŻYRANDOLE NADAL NA CZASIE
Trzeba oświetlić salon lub hall? Można to 
zrobić przy pomocy żyrandoli – klasycznych 
i nowoczesnych. Tym różnią się od lamp, że 
zawsze mają kilka punktów świetlnych. Zwy-
kle wykonane są z metalu, a dekoracyjne 
szklane klosze lub materiałowe abażury 
dopełniają całości. Klasyczne żyrandole są 
kryształowe, co powoduje piękną iluminację 
światła. Po wyłączeniu, kryształki odbijają 
też światło słoneczne, dzięki czemu żyrandol 
staje się wyjątkowym elementem wystroju 

domu. Tego rodzaju oświetlenie najlepiej 
wygląda w dużych i wysokich pomiesz-
czeniach o charakterze reprezentacyjnym. 
Żyrandole dobiera się do stylu wnętrza, 
zachowując proporcję względem wysokości 
i wielkości powierzchni. Idealnie komponują 
się z kinkietami ściennymi pochodzącymi 
z tej samej kolekcji oraz lampami podłogo-
wymi i lampami na komodę.

 OPRAWY NIE TYLKO SUFITOWE
Stały się bardzo popularne, dzięki modzie 
na sufity podwieszane z punktowym oświe-
tleniem. Uniwersalne oprawy można zasto-
sować we wszystkich pomieszczeniach. Ich 
obudowy odlewane są zazwyczaj ze stopu 
aluminium na bazie cynku i miedzi lub 
z aluminium obrabianego metodą skrawa-
nia. Na rynku dostępne są również oprawy 
z barwionego szkła, pięknie podświetlane 
przez żarówki lub diody. Oprawy mogą być 
stałe lub ruchome. Te ostatnie mają gło-
wicę z żarówką, dzięki czemu snopy światła 
można ustawiać pod różnymi kątami i kie-
rować w wybrane punkty pomieszczenia. Zwis ośmiopłomienny Denis

Lampka stołowa Gillenia
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Oprawy sufitowe wyposażone są w żarówki 
zasilane prądem o napięciu 12 V (wymagają 
zastosowania transformatorów) lub zasilane 
z sieci o napięciu 230 V.
Specjalnym rodzajem są oprawy meblowe 
z tłoczonej blachy stalowej zabezpieczanej 
galwanicznie przed korozją. Najczęściej sto-

stropowe, świecące jasnym skupionym 
światłem. Oświetlenie powinno być zapro-
jektowane na kilku obwodach, ponieważ 
umożliwia to stopniowe włączanie poszcze-
gólnych typów oświetlenia w pomieszczeniu.
Najlepszym rozwiązaniem jest przeznacze-
nie oddzielnego pomieszczenia na jadal-
nię i stworzenie odpowiedniego klimatu, 
sprzyjającego wspólnym posiłkom. Oświe-
tlenie powinno koncentrować się na stole 
oraz kilku detalach w jego otoczeniu. Warto 
uzupełnić oświetlenie o przenośne lampy 
stołowe. 

 OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
Oświetlenie ogólne może być tu zrealizo-
wane za pomocą opraw zarówno z kloszem 
mlecznym, jak i ostrym światłem małych 
halogenków. W tych pomieszczeniach szcze-
gólnym powodzeniem cieszą się także wszel-
kiego typu plafoniery. Zajmują niewiele 

 KLIMAT SYPIALNI
W sypialni dysponujemy  swobodą w dobo-
rze form i materiałów opraw świetlnych. 
Otoczenie łóżka można wzbogacić lampą 
o oryginalnym sposobie rozpraszania świa-
tła. Wykorzystując właściwości materiału, 
z którego wykonany jest abażur, możemy 
uzyskać niepowtarzalne odbicia na ścia-
nach. Dekoracyjne lampy naścienne oraz 
stojące powinny być zasilane z oddzielnych 
obwodów, niezależnie od oświetlenia ogól-
nego. W sypialni należy przewidzieć również 
oświetlenie funkcjonalne, ułatwiające wyko-
nywanie czynności wynikających z indywi-
dualnych przyzwyczajeń użytkowników. Na 

Lampa sufitowa Lamella

Lampka Lola Kinkiet SilwanaOczko szklane SS 16

Oczko szklane LED SS 22

Kinkiet Forte LED

miejsca i dają łagodne, dyskretne światło. 
W łazienkach warto stosować hermetyczne 
oprawy sufitowe posiadające klasę szczel-
ności IP 44.
Niezwykle ważne jest oświetlenie przy 
lustrze. Dobre, równomierne oświetlenie 
twarzy zagwarantują przynajmniej dwie 
lampy. Należy pamiętać, ze względów bez-
pieczeństwa, o tzw. strefach mokrych, gdzie

ścianie nad łóżkiem należy umiejscowić źró-
dło światła, które umożliwi czytanie w pozy-
cji półleżącej. Punkt świetlny powinien znaj-
dować się na wysokości około 75 cm, licząc 
od płaszczyzny materaca. Bardzo praktyczne, 
szczególnie w miejscu przeznaczonym do 
czytania, są lampy z regulacją wysokości 
i kierunku światła. W sypialni przeznaczo-
nej dla dwojga, szczególną uwagę należy 
zwrócić na to, czy światło lampy używanej 
przez jedną osobę, drugiej nie będzie prze-
szkadzało we śnie. Gdy w sypialni znajduje 
się telewizor, należy pamiętać o niewielkim 
oświetleniu, włączanym przy oglądaniu. 
Służy to eliminacji kontrastów migoczącego 
ekranu z ciemnymi strefami pomieszczenia. 
Źródło światła nie powinno znajdować się 
na linii wzroku oraz odbijać się na ekranie.
Urządzenie dziecięcej sypialni wiąże się 
z zaplanowaniem wielofunkcyjnej prze-
strzeni, przeznaczonej zarówno do wypo-
czynku, spokojnego snu, jak i aktywności 
w ciągu dnia, związanej z nauką i zabawą. 
Prawidłowe oświetlenie przy biurku jest 
równie istotne, jak w pobliżu łóżka, podczas 
oglądania i czytania, np. bajek na dobranoc. 
Ponadto, wprowadzenie kilku drobnych, 
zabawnych i jednocześnie bezpiecznych 
akcentów świetlnych o charakterze dekora-
cyjnym sprawi każdemu dziecku dużo rado-
ści i zadowolenia z własnego kącika.

suje się je w szafach wnękowych, gardero-
bach, meblach kuchennych. Zasilane są prą-
dem o napięciu 12 V, podobnie jak oprawy 
schodowe, instalowane w podstopnicach 
schodów lub mocowane na ścianach obok 
nich. Zapewniają iluminację schodów i cią-
gów komunikacyjnych, gdy górne oświetle-
nie zostaje wyłączone.

 JASNO W KUCHNI
W kuchni należy zainstalować wiele źródeł 
światła o różnym przeznaczeniu. Oczywiście, 
niezbędne jest oświetlenie ogólne, włączane 
przy wejściu i równomiernie rozjaśniające 
całe wnętrze. Do oświetlenia ogólnego 
można wybrać tradycyjne lampy sufitowe 
z oprawami rozpraszającymi światło lub 
oprawy sufitowe zamontowane w podwie-
szonym suficie. Dzięki nim wnętrze będzie 
się wydawało wyższe i bardziej przestronne. 
Dodatkowe źródło światła montujemy nad 
stołem. Należy pamiętać, że nie może ono 
oślepiać siedzących tam osób. Nad bla-
tem roboczym, kuchenką i zlewozmywa-
kiem powinniśmy zainstalować oprawy 

nie wolno instalować żadnych urządzeń 
na napięcie sieciowe (norma PN-91/
E-05009/701). W uproszczeniu, urządzenia 
te można instalować, w odległości 60 cm od 
wanny i brodzika (natrysku) oraz na wysoko-
ści powyżej 2,25 m od podłogi. Chodzi o to, 
by będąc w wannie lub pod natryskiem nie 
można było sięgnąć ręką żadnych niebez-
piecznych urządzeń elektrycznych.

Kinkiet Acrilic LED
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Czas włączyć LED

GRZEGORZ KURKOWIAK – dyrektor handlowy Jakohurt

Coraz chętniej oświetlamy wnętrza naszych domów źródłami światła LED. 
Żarówki oraz lampy z wbudowanymi diodami LED są energooszczędne i długowieczne.

Dioda LED (z ang. Light Emitting Diode 
– dioda emitująca światło) to źródło 
światła, w którym strumień świetlny 

wytwarzany jest w wyniku ruchu elektro-
nów w materiale półprzewodnikowym. 
Rozwiązanie to powoduje, że lampy LED 
m.in. mają małą emisję ciepła i długą żywot-
ność (nawet do 50 000 godzin). Konstrukcja 
żarówek diodowych zapewnia im odporność 
na wstrząsy i wibracje oraz na niską tempera-
turę i wilgotność. Zaletą stosowania techno-
logii LED jest jej energooszczędność, a także 
możliwość częstego włączania i wyłączania. 

 MIŁY KLIMAT
Aby każdy z nas czuł się przytulnie we 
własnym domu warto zastosować źródła 
oświetlenia Spectrum LED o ciepłej barwie. 
W tym przypadku najlepiej sprawdzą się 
zamienniki standardowych żarówek 40, 60, 

75 czy 100 W. Przykładowo: 
zamiast 75 W żarówki starego 
typu, można użyć 13 W GLS 
Spectrum LED. Reflektorowe 
światła Spectrum doświetlą 
wybrane miejsca w kuchni 
czy jadalni, będąc świetnymi 
zamiennikami lamp haloge-
nowych. I tak na przykład, 
żarówka Spectrum LED 6W 
o gwincie Gu10 jest efektyw-

nym zamiennikiem lampy halogenowej 
o mocy 50 W. Zużywa przy tym o prawie 90 
proc. mniej energii elektrycznej, co kwalifi-
kuje ją do klasy energetycznej A+. 

 GRUNT TO ELEGANCJA
Jeżeli chcemy podkreślić klasę, styl, nowo-
czesną formę zaprojektowanych pomiesz-
czeń, warto zastosować źródła o barwie 
zimnej lub neutralnej. Światło barwy zim-
nej, oscylujące między wartością 5500–
7500 Kelwinów, idealnie odwzorowuje 
kolor oświetlanych pomieszczeń lub obiek-
tów, podkreśla każdy, nawet najdrobniejszy 
szczegół. Jest ono najbardziej zbliżone do 

Do codziennego użytku w biurach stosuje 
się LED-owe zamienniki reflektorów halo-
genowych marki Spectrum od 1,2 W do 
6 W, które są w stanie zastąpić nawet 50 W 
halogeny starego typu.

 BARDZIEJ ROMANTYCZNIE
Jeżeli chcemy stworzyć wrażenie intymno-
ści lub romantycznego klimatu, najlepszą 
propozycją będzie nowość na rynku LED – 

światła słonecznego. Montowane w biu-
rach i pracowniach projektowych skłania 
ludzi do bardziej efektywnego działania. 
Niestety, może źle działać na osoby ekstra-
wertyczne, powodując ich rozdrażnienie. 

źródło światła wykonane w technologii COG 
(z ang. Chip on Glass). To struktury świecące 
napylane na pręcik w towarzystwie fosforu. 
Całość po przyłożeniu napięcia wytwarza 
światło o miłej dla oka barwie 2700 Kel-
winów. Lampy COG dostępne są w dwóch 
popularnych kształtach: świecowym z gwin-
tem E14 (moc 3 W) oraz tradycyjnym, GLS 
z gwintem E27 (moce 5 W i 7 W). 

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci oświetlenia i artykułów elektrycznych 
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Produkty do pracy zimą

www.izolex.pl

Arbolex-Aqua Plus to produkt bitumiczny na bazie 
specjalnie przygotowanej kompozycji rozpuszczalników nie 
wchodzących w reakcję ze styropianem i jego odmianami. 
Posiada konsystencję pozwalającą uzyskać bardzo dobrą 
przyczepność do zagruntowanego podłoża nawet w temperatu-
rze ujemnej do –15°C. Arbolex-Aqua Plus podczas prowadzenia 
prac naprawczych na podłożach bitumicznych i papach może też 
być nakładany na podłoża mokre lub wręcz podczas deszczu.
We wszystkich zastosowaniach nietypowych służymy wszech-
stronną pomocą w ramach działania działu doradztwa tech-
nicznego.

Asfalbit jest bitumiczną dyspersją wodną w postaci kon-
centratu. Produkt należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 
1:9, a następnie roztwór nanieść na podłoże przeznaczone 
do nałożenia powłoki hydroizolacyjnej. Czynności związanie 
z gruntowaniem należy wykonać w temperaturze dodatniej 
i na powierzchni nie zmrożonej, zapewniając związanie gruntu 
w temperaturze dodatniej przez  około 6 godzin.
Należy jednak zwrócić uwagę, aby podłoże nie było pokryte 
szronem, lodem.
Na tak przygotowanym podłożu możemy wykonać powłokę 
hydroizolacyjną produktem Arbolex-Aqua Plus.olacyjną produktem Arbolex Aqua Plus.
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www.tryton-tools.pl

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe to elektronarzędzia po które najczęściej sięgają konsu-
menci. Wybierają je ze względu na różnorodność zastosowań oraz wygodę pracy. Teraz ten 
wybór będzie jeszcze bardziej oczywisty. 
Na przełomie sierpnia i września 2014 r. na rynku zadebiutowała nowa linia dwubiego-
wych wiertarko-wkrętarek akumulatorowych marki Tryton. W jej skład wchodzą dwa 
modele maszyn, które różnią się od siebie napięciem zasilania, a co za tym idzie maksymal-
nym momentem obrotowym. Im on wyższy tym np. możemy wykonywać otwory większej 
średnicy. 
Wkrętarka Tryton model TCV14L2 – napięcie zasilania wynosi 14,4 V, maksymalny 
moment obrotowy to 22 Nm, co jest wystarczające do wykonywania otworów o średnicy 
22 mm w drewnie i 8 mm w stali. Model TCV18L2 – napięcie zasilania wynosi 18V, co 
pozwala osiągnąć maksymalny moment obrotowy o 6 Nm wyższy. Wkrętarką TCV18L2 
z powodzeniem wywiercimy w drewnie otwór o średnicy aż 26 mm, a w stali 10 mm.
Komfort pracy wkrętarką Tryton zapewnia niska waga maszyny, która wraz z akumulato-
rem waży nieco więcej niż 1 kg. Jej niewielkie rozmiary, długość poniżej 20 cm, pozwa-
lają na pracę nawet w trudnodostępnych miejscach. Innym parametrem wyróżniającym 
ten produkt na rynku jest prędkość obrotowa bez obciążenia. W przypadku opisywa-

nych tu maszyn na pierwszym biegu jest 
to od 0–400 obr./min. , a na biegu drugim 
od 0–1500 obr./min. Wkrętarki wyposa-
żone są w akumulator Li-ion, który można 
całkowicie naładować w krótkim czasie – 
w ciągu 60 minut.

Wkrętarka TRYTON.
Mała i lekka, ale bardzo silna

wodnej w środku grzejnika znajduje się meandra miedziana 
o bardzo niewielkiej ilości wody, natomiast w wersji elektrycz-
nej – kabel grzewczy. 
Należy również zwrócić uwagę na nowatorski zestaw monta-
żowy Zehnder EasyFit, który w wersji Completto obejmuje 
zintegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie 50 mm, 
umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit 
zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętłem regu-
lacyjnym. Całość jest dyskretnie schowana za zamontowanym 
grzejnikiem, a jedynym widocznym elementem jest niewielka 
część tarczy umożliwiającej sterowanie. EasyFit pozwala na 
znaczne skrócenie i ułatwienie instalacji, a także na bezpro-
blemowe użytkowanie, czyszczenie oraz ewentualne serwiso-
wanie grzejnika. 
Do wyboru klienta producent proponuje kilkanaście warian-
tów wykonania powierzchni. Zehnder Vitalo dostępny jest 
w dwóch – równie efektownych modelach – „bar” z  funk-
cjonalnym uchwytem lub uchwytami na tkaniny oraz „cut” 
z eleganckimi wycięciami służącymi do zawieszania ręczników. 
Grzejnik ten został wyróżniony nagrodami: Innowacje Archi-
tektura i Technika (ISH 2013) oraz Plus X Award w katego-
rii „Innowacyjność, wysoka jakość i funkcjonalność”, w 2014 
nagrodą „Łazienka – Wybór Roku”.

Grzejnik Zehnder Vitalo to produkt 
innowacyjny i ultranowoczesny o znakomi-
tych walorach estetycznych. Uwagę zwraca 
jego smukła i lekka konstrukcja oraz mini-
malistyczny profil, o niepowtarzalnym wy-
glądzie. Ekstremalnie cienka forma, płaski 
front, możliwość stosowania wersji wodnej 
i elektrycznej stanowią doskonałą propozy-
cję w segmencie premium. Zaawansowany 
proces techniczny opiera się na zapraso-
waniu między płytami aluminium warstwy 
grafitu i lamel aluminiowych. W wersji 

Nowość 2014 
– grzejnik Zehnder Vitalo

www.zehnder.pl



16 nr 6/2014  www.glospsb.com.pl

NOWOŚCI RYNKOWE

Przyłącza kanalizacyjne
firmy McAlpine

Umożliwiają estetyczne i stuprocentowo szczelne połączenie każdej 
produkowanej obecnie konstrukcji pod dowolnym kątem i zróżnico-
waną wysokością.
Odpowiednie typy łączników są dostosowane do każdego rodzaju 
kanalizacji wykonanej z: PP, PCV, PE-HD, żeliwa.

1. Wykonane z PP
Nowoczesne przyłącza kanalizacyjne wykonane z Polipropylenu, 
pozwalają na pracę w bardziej ekstremalnym środowisku w tempe-

MAC przyłącza

MAC1 EXS MAC4A EXS MAC1F EXS MAC8L EXS

3. Łatwość montażu
Aby zamocować Przyłącze MAC do urządze-
nia, nie ma potrzeby natłuszczania, wystarczy 
odrobina wody. Dzięki rozpiętości rozmiaru 
90–112 mm, produkt ten dopasowany jest 
do wszystkich dostępnych obecnie na rynku 
rodzajów i kształtów misek ustępowych. 
Zasada projektu była prosta – dać możliwość 
instalatorowi połączenie każdej miski ustępo-
wej z elementami kanalizacji.

McAlpine jest jedynym producentem w Europie, który przyłącza do WC wykonuje 
z materiału EVA (oktan etylenowo-winylowy). Produkty MAC charakteryzują się 
wytrzymałością temperatury od –55°C do +105°C.

1. Szczelność
Specjalnie uformowany szereg uszczelek gwarantujący pewność połączenia A, 
która zapewnia ostateczne uszczelnienie.
Dzięki zastosowanemu kołnierzowi z „Pierścieniem blokującym B”, zaprojektowa-
nemu i opatentowanemu przez firmę McAlpine uzyskuje się szczelne, najwyższej 
jakości połączenie z miską ustępową i elementami kanalizacji.

2. Elastyczność
Wyprodukowane są z materiału EVA, który nadaje elastyczności, a zarazem 
zapewnia szczelne połączenie z elementami kanalizacji. Elastyczność jest szczegól-
nie ważna przy rozpiętości różnych kształtów i rozmiarów elementów dostępnych 
na rynku misek ustępowych.

Podstawowe przyłącza kanalizacyjne do WC

WCE CON9 WCE CON1 WCE CON16 WCE CON4

A

B

raturach od –20o do +110oC. Charakteryzują się odpornością na 
kwasy, ługi i słabe rozpuszczalniki, co pozwala używać je w instala-
cjach przemysłowych.

2. Pierścienie dociskowe – wargowe
Przyłącza McAlpine są wyposażone w specjalne pierścienie doci-
skowe tzw. „O-ringi”. Wszystkie przyłącza zaopatrzone w ten dodat-
kowy element charakteryzują się łatwością montażu, dzięki czemu 
wykluczone jest przesunięcie uszczelki, co daje 100% szczelnością 
pomiędzy miską a elementami kanalizacji.

3. Uszczelki listkowe
Niektóre przyłącza McAlpine są wyposażone w dodatkowe uszczelki 
listkowe, co pozwala na łączenie urządzeń z rurami żeliwnymi, które 
były szeroko stosowane w instalacjach sanitarnych.

www.mcalpine.pl
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Nowości budowlane 2014 roku 
w ofercie dostawców Grupy PSB

H+H
 Panel ścienny Tempo (tz) jest ele-
mentem murowym z betonu komórkowego 
H+H produkowanego w klasie gęstości 
500 kg/m3, który spełnia wymagania zawarte 
w PN-EN 771-4:2012. H+H Tempo posiada 
cechy, które znacznie ułatwiają i przyspie-
szają prace murarskie związane z wznosze-
niem ścianek działowych. 
Zalety produktu:
• zużycie 3,3 szt. bloczków na 1 m2 ściany 

zapewnia najmniejszą pracochłonność ze 
wszystkich dostępnych materiałów ścien-
nych na rynku;

• duże wymiary elementów 600x500 mm 
gwarantują szybki postęp prac murarskich;

• proste i wygodne wykonawstwo;

• doskonała izolacyjność akustyczna;
• nie wymaga tynkowania; po zagruntowa-

niu można bezpośrednio kleić płytki cera-
miczne lub tapety;

• duże elementy gwarantują większy kom-
fort pracy, mniejsze zużycie zaprawy kle-
jowej i szybsze wznoszenie ścian działo-
wych;

• możliwość dowolnej aranżacji wnętrz, 
szczególnie dużych, otwartych pomiesz-
czeń biurowych;

• najwyższa odporność ogniowa (Euroklasa 
A1);

• masa ściany 2-3-krotnie niższa niż 
w innych dostępnych na rynku rozwiąza-
niach ściennych;

• odporny na grzyby i pleśnie.

Redakcja „Głosu PSB” po raz jedenasty zwróciła się do dostawców PSB z prośbą o wyty-
powanie spośród wyrobów/systemów oferowanych przez danego producenta takich, które 
w reprezentowanych branżach materiałów budowlanych noszą cechę nowości. Odpowie-
działo 28 firm (rok temu 32). 
Podobnie jak w poprzednich latach, tym razem też nie zakładaliśmy, że z odpowiedzi wyłoni 
się spójny obraz innowacyjności w całym sektorze wytwarzającym materiały budowlane. 
Chodzi nam o sygnał, który pobudzi zainteresowanie, sprowokuje do sięgnięcia po pełne 
informacje, jakie można zaczerpnąć z kart technicznych i ulotek producentów, nieraz wyszu-
kać w ich witrynach internetowych, znaleźć w firmowych katalogach, a często w Głosie PSB.
Prosiliśmy także w specjalnym liście do producentów o przesłanie informacji o zaletach 

zgłoszonych wyrobów/systemów oraz 
o zasadach ich stosowania. W ocenie firm, 
w wielu przypadkach zgłoszone wyroby 
noszą zarówno cechy nowości technolo-
gicznych, jak i użytkowych.
Poniższa prezentacja naznaczona jest oczy-
wiście subiektywizmem, jaki musi towa-
rzyszyć każdej samoocenie. Tym razem 
jest to samoocena specjalistów pionów 
marketingu w firmach dostawców PSB, 
którzy korzystali z pomocy ekspertów 
technicznych przy kwalifikacji wyrobów 
budowlanych do miana nowości. Produ-
centami tych wyrobów są najczęściej czo-
łowe w poszczególnych branżach, a nawet 
w całym sektorze materiałów budow-
lanych, firmy, które miło nam gościć 
w Głosie PSB w działach „Temat numeru”, 
„Nowości rynkowe” i „Partnerzy radzą”. 
Subiektywizm oceniających oddaje poziom 
ich wiedzy o tym, czego potrzebują klienci, 
co będzie się sprzedawać w najbliższym 
czasie, jakie są trendy. 
Firmy, które odpowiedziały na naszą 
ankietę zaprezentowały 46 wyrobów i sys-
temów (rok temu 52). Zaklasyfikowaliśmy 
je w 14 działach.

MATERIAŁY ŚCIENNE

Odpowiedzi na ankietęOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęę

O co pytaliśmy w ankiecie producentów Grupy PSB:
 Czy w 2014 r. wprowadziliście na rynek budowlany w Polsce wyrób-system/wyroby-sys-

temy, który/które w branży reprezentowanej przez Waszą firmę nosi/noszą cechy nowo-
ści?  tak  nie 

 Jeśli tak, jaki to wyrób-system? 
 – nazwa handlowa, grupa asortymentowa ....................................................................
 Jakiego rodzaju jest ta nowość: 
 – przede wszystkim technologiczna (t)  tak  nie 
 – przede wszystkim użytkowa (u)  tak  nie
 Co się głównie poprawiło:
 – możliwości zastosowania wyrobu (z)  tak  nie
 – czy jego własności estetyczne (w)  tak  nie
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Gamrat
 Stalowy system rynnowy Stal-
Gam (tzw). System rynnowy StalGam to 
kompletny i niezwykle precyzyjny system 
odprowadzenia wody opadowej z dachu, 
który idealnie sprawdza się w budownic-
twie jednorodzinnym, wielorodzinnym oraz 
w obiektach przemysłowych. StalGam to 
system o innowacyjnych rozwiązaniach, 
wykonany z najwyższej jakości szwedzkiej 
stali powlekanej Prelaq, produkowanej 
z niezwykle czystej rudy żelaza. Wysoką 
trwałość blach zapewnia 8 warstw ochron-
nych, które gwarantują doskonałe zabez-
pieczenie przed negatywnym działaniem 
czynników atmosferycznych i wielokrotnie 
wydłużają czas eksploatacji systemu. Tworzą 
je: ocynk, warstwa pasywacyjna, ochronny 
podkład w kolorze warstwy wierzchniej 
oraz estetyczna powłoka organiczna. War-
stwa wierzchnia zawiera ziarenka poliakrylu, 
które zapewniają dodatkowe zabezpiecze-
nie przed porysowaniem. Wysoką wydaj-

• łatwiejsza i lżejsza praca poprzez stosowa-
nie lekkiego produktu;

• papy nie kurczą się i nie fałdują na dachu 
skośnym;

• papy można układać wzdłuż kalenicy po-
nieważ nie rozrywają się podczas mon-
tażu;

• dobra jakość i wytrzymałość w jednej war-
stwie;

• idealnie dopasowuje się do podłoża two-
rząc szczelną hydroizolację;

• szybkość montażu – poprzez zgrzewanie 
samych zakładów papy;

• dach jest odporny na działanie UV przez 
okres 4 lat;

• poprzez zastosowanie asfaltów modyfiko-
wanych SBS praca poszycia dachowego nie

 powoduje spękania asfaltu zimą, a na-
grzane pokrycie nie powoduje spływania 
asfaltu latem;

• estetyczny wygląd – biały kolor.

Matizol
 Papa asfaltowa samoprzylepna 
Styrotek (tuzw). Papa podkładowa na 
osnowie z włókniny poliestrowej samoprzy-
lepna o wysokim stopniu modyfikacji SBS. 
Giętkość w niskiej temperaturze wynosi – 
25°C, jest więc bardzo elastyczną i trwałą 
w eksploatacji papą.
Przeznaczona jest do wykonywania warstw 
podkładowych w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych i renowacji starych pokryć 
dachowych oraz do oklejania styropianu.  
Polecana na dachach gdzie nie można stoso-
wać zgrzewania ogniem palnika ze względu 

POKRYCIA DACHOWE, RYNNY

od wytopu asfaltu, wystarczy skleić pasma 
papy. Dzięki osnowie poliestrowej wzmoc-
nionej włóknem szklanym, papa uzyskuje 
bardzo dobre wydłużenie i siłę zrywającą 
w porównaniu do innych pap samoprzylep-
nych. Papa osiąga wysoki stopień modyfika-
cji asfaltu (giętkość do –20°C). Papa Izolmat 
TOP SP zalecana jest szczególnie tam, gdzie 
użycie otwartego ognia jest niemożliwe 
(np. strefy zagrożenia wybuchem). Sposób 

aplikacji jest prosty i szybki, a mon-
taż nie zagraża wykonawcom (brak 
płomienia) i sąsiadującym elemen-
tom, które nie mogą być narażone 

na ogień. Brak potrzeby stosowania palnika 
ułatwia zachowanie porządku na miejscu 
pracy. Ponieważ nie następuje wytop asfaltu, 
wszystkie obróbki i zakłady można wykonać 
bez pozostawienia brudnych śladów. Nie 
trzeba stosować posypki do ukrycia zakła-
dów. 

Lemar
 Membrana dachowa Mono (tuw). 
Zalety papy:
• dobrze sklejona na zakładach i zamo-

cowana mechanicznie papa, zgodnie ze 
sztuką dekarską, gwarantuje szczelność 
przed deszczem, śniegiem i wiatrem;

• nieznaczne obciążenie dachu – rzędu 
0,9 kg/m2;

ność systemu gwarantuje najgłębszy profil 
rynny powlekanej dostępny na obecnym 
rynku. Elementy stalowego systemu zostały 
tak zaprojektowane, że montaż instalacji 
rynnowej jest szybki i łatwy do wykonania 
– ekonomiczny dla inwestora i efektywny 
dla wykonawcy. Jest to system uszczelkowy, 
montowany na zatrzask, który nie wymaga 
lutowania, co znacznie przyśpiesza i ułatwia 
sam proces montażu. Niewątpliwym walo-
rem użytkowym przemawiającym za zaku-
pem systemów rynnowych StalGam oraz 
potwierdzeniem wysokiej jakości produktu 
jest 30-letnia gwarancja udzielana przez pro-
ducenta na korozję perforacyjną. 

Izohan
 Izolmat TOP SP – papa samoprzy-
lepna wierzchniego krycia (tuzw) to 
jedna z najgrubszych pap samoprzylepnych 
na rynku. Dedykowana jest na wszystkie 
zagruntowane podłoża – zarówno stabilne 
podłoża betonowe, płyty ocieplające jak 
i łatwopalne drewniane. Brak konieczności 
korzystania z otwartego ognia zapobiega 
ewentualnym przegrzaniu skutkującym 
pofałdowaniami i utratą zdolności izolacyj-
nych. Szczelność zakładu nie jest uzależniona 

na zagrożenia pożarowe oraz do oklejania 
styropianu jako papa podkładowa, eliminuje 
się wówczas stosowanie styropapy jako war-
stwy termoizolacyjnej.
Istotne dla niej właściwości różnią ją od pap 
zgrzewalnych przede wszystkim samoprzy-
lepnością do podłoża w określonych warun-
kach otoczenia. Prace montażowe najlepiej 
jest prowadzić w temperaturze powyżej 
5°C, co umożliwi szybkie połączenie papy 
z podłożem. Gwarancja nieprzemakalności 
10 lat.
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 Membrana dachowa (tuz) jest 
5-cio warstwowym materiałem izolacyj-
nym i pokryciowym wykonanym na bazie 
włókniny poliestrowej oraz mieszanki bi-
tumiczno-polimerowej. Przeznaczona jest 
do wykonywania warstwy podkładowej 
pod wszelkie nieciągłe pokrycia dachowe, 
np. gonty asfaltowe, blachy, dachówki na 
dachach stromych. Do desek, płyt OSB, 
M FP mocowana jest mechanicznie. Zapew-
nia szczelność pokrycia dla wierzchniej war-

układa się na nierównościach podłoża, wy-
pełnia je i tym samym zapewnia estetykę 
pokrycia wierzchniego, szczególnie gontów 
bitumicznych. Gwarancja nieprzemakalności 
10 lat.

Wavin
 System rynnowy 
Rosa – kolor czar-
ny (uw) wykonany 
jest z wysokoudarowe-
go polichlorku winylu 
(PVC-U). Zastosowany 
materiał gwarantuje 
pełną odporność na 
korozję, a także wy-
soką trwałość i wytrzymałość mechaniczną 
elementów. Natomiast odporność materiału 
na promieniowanie UV sprawia, że system 
rynnowy Rosa długo zachowuje estetyczny 
wygląd. 
System rynnowy Rosa to rynna o średnicy 
125 mm i rura spustowa 90 mm oraz bogaty 
asortyment kształtek. Dotychczas oferowany 
był w 2 kolorach: brązowym, grafitowym, 
a od niedawna także w kolorze czarnym. 

MATERIAŁY DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Rockwool
 Mega Frontrock (tuzw) to zagrunto-
wana, trójgęstościowa płyta z wełny skalnej 
mocowana do podłoża wyłącznie za pomocą 
łączników mechanicznych, przeznaczona do 
izolacji ścian zewnętrznych w systemach 

cjalnie oznaczona nazwą produktu i posiada 
okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii 
aluminiowej z zakładką samoprzylepną. Fo-
lia wzmacnia otulinę, podnosi standard izo-
lacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Specjalne 
nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają mon-
taż izolacji na rurociągach. Otulina Rockwool 
800  powstała dzięki nowoczesnej technolo-
gii, która gwarantuje doskonałą jakość pro-
duktów, optymalną gęstość, dużą sztywność 
i najlepsze parametry użytkowe.
Główne zalety otuliny Rockwool 800 to:
• doskonała izolacyjność termiczna – lam-

bda 0,033 W/mK;
• niepalność – klasa reakcji na ogień A2L–s1, 

d0;
• trwałość – zachowuje swoje właściwości 

przez długie lata.

prace związane z przygotowaniem podłoża.
– warstwa środkowa płyty Mega Frontrock 
zapewnia optymalną izolację termiczną, któ-
rą charakteryzuje się skalna wełna Rockwool.
– zewnętrzna warstwa płyty ma dużą gę-
stość, a co za tym idzie wysokie parametry 
mechaniczne, co pozwala na ochronę ocie-
plenia przed uszkodzeniami. Dodatkowo 
jej powierzchnia jest już zagruntowana, co 
bezpośrednio wpływa na możliwość za-
oszczędzenia czasu na pracach związanych 
z przygotowaniem powierzchni do nakłada-
nia kolejnych warstw.
Płyty Mega Frontrock mocowane są do pod-
łoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych 
łączników oraz narzędzia montażowego. 
Łączniki występują w dwóch rodzajach i do-
bierane są stosownie do typu podłoża oraz 
grubości płyty. 

 Otulina Rockwool 800 (tuzw) to 
nowa, niepalna otulina z wełny skalnej do 
izolacji termicznej rurociągów, która jest uzu-
pełnieniem oferty Rockwool Polska dla ryn-
ku instalacji HVAC. Każda otulina jest spe-

ETICS. Bez konieczności pracochłonnego 
przygotowania podłoża, klejenia i grun-
towania płyt. Takie rozwiązanie to unikatowy 
produkt i nowatorska technologia montażu. 
Płyta Mega Frontrock zbudowana jest z 3 
warstw o różnych gęstościach:
– warstwa wewnętrzna płyty Mega Frontrock 
jest miękka, dzięki czemu przylega do ściany, 
nawet jeśli jej powierzchnia jest szorstka, 
nierówna lub uszkodzona. To właśnie dzięki 
warstwie wewnętrznej można pominąć 
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stwy nieciągłych pokryć dachowych. Ma dwa 
lata odporności na UV, dlatego m.in. mem-
brana dachowa Matizol może stanowić tym-
czasową, samodzielną izolację wodochron-
ną dachu. Ze względu na 5-cio warstwową 
strukturę, co stanowi jej cechę nowości, 
jest odporna mechanicznie, a równocześnie 
elastyczna, posiada niezbędne właściwości 
do tych zastosowań jak giętkość w niskiej 
temperaturze, maksymalne siły rozciągające 
wzdłuż i w poprzek oraz wytrzymałość na 
rozdzieranie gwoździem. Membrana dacho-
wa jest lekkim pokryciem, a więc nie obciąża 
nadmiernie więźby dachowej, a ze wzglę-
du na osnowę z włókniny poliestrowej jest 
odporna na korozję biologiczną. Idealnie 
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Izolex
 Arbolex-Aqua Plus – hydroizola-
cja ciężka przeciwwodna (tuz) – to 
plastyczna masa bitumiczna 
w postaci pasty, wysoko mo-
dyfikowana kauczukiem syn-
tetycznym, zawiera włókna 
zbrojące i dodatki chemiczne 
poprawiające jej właściwości 
aplikacyjne oraz przyczep-
ność i elastyczność. Powłoka 
powstała z masy Arbolex–

HYDROIZOLACJE

Aqua Plus jest wyjątkowo elastoplastyczna, 
zdolna do niwelowania nawet znacznych 
ruchów podłoża, wodoodporna. Wykazuje 

odporność na wpływ wa-
runków atmosferycznych, 
słabych kwasów i zasad, 
agresywnych substancji za-
wartych w opadach atmos-
ferycznych i gruncie. Nie re-
aguje ze styropianem i jego 
odmianami.

Cechy wyrobu:
– do stosowania na podłoża zmrożone 
w ujemnych temperaturach od –15°C (pla-
styczna);
– do stosowania w kontakcie z każdym ro-
dzajem termoizolacji;
– do stosowania przez cały rok na suche 
i mokre podłoża;
– natychmiast po nałożeniu odporna na 
deszcz, mgłę, zalanie wykopu i ujemne tem-
peratury.

SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ

Rockfon
 Konstrukcja do sufitów podwie-
szanych Chicago Metallic T24 Click 
2890 (tuz). Nowy system jest rozwiąza-
niem konstrukcyjnym o najwyższej jako-
ści, wykorzystywany do montażu sufitów 
podwieszanych. System Chicago Metallic 
T24 Click 2890 dostępny jest w trzech ro-
dzajach: o widocznej, ukrytej lub częściowo 
ukrytej konstrukcji nośnej. Składa się z pro-
fili głównych i poprzecznych wykonanych 
z ocynkowanej stali o szerokości 24 mm. 
Profile główne są zwykle rozmieszczone 
osiowo co 1200 mm. Całość konstrukcji jest 
bardzo stabilna dzięki długiej nakładce pro-
filu poprzecznego. Siatka profili może być 

podwieszona do stropu zarówno za pomocą 
wieszaków, lub też przytwierdzona przy po-
mocy uchwytów bezpośredniego montażu. 
Profile dostępne są z gładką, pomalowaną 
na biało powierzchnią fragmentów wi-
docznych profilu. Uzupełnieniem systemu 
są akcesoria, m.in. kątowniki przyścienne 
(proste i schodkowe), wieszaki i trzy rodza-
je uchwytów do montażu bezpośredniego 
konstrukcji do stropu. Główna zaleta sys-
temu Chicago Metallic T24 Click 2890 to 
niezmiernie prosty montaż – poszczególne 
profile główne i boczne są mocowane ze 
sobą za pomocą zamków typu klik. W razie 
potrzeby łatwy jest też demontaż i ponow-
ny montaż konstrukcji. 

W ramach przejęcia przez Rockwool firmy 
Chicago Metallic, Rockfon wprowadził do 
sprzedaży system Chicago Metallic T24 Click 
2890.

OKNA DACHOWE, SCHODY STRYCHOWE

Fakro
 Schody strychowe LWT (tuz) – ze 
względu na bardzo niski współczynnik prze-
nikania ciepła (U=0,51 W/m2K) doskonale 
sprawdzają się w budynkach energoosz-
czędnych. Bardzo dobre parametry termo-
izolacyjne klapy powodują, że schody LWT 
to idealny wybór w miejscach, gdzie wy-
stępuje duża różnica temperatur pomiędzy 
ogrzewanym pomieszczeniem na poddaszu, 
a nieużytkowym strychem. Schody LWT 
posiadają 4-tą najwyższą klasę szczelności 
wg normy EN12207. Wyposażone zostały 
w potrójny system uszczelek oraz termoizo-

lacyjną klapę o grubości 8 cm wypełnioną 
wyłącznie materiałem termoizolacyjnym. 
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne za-
stosowane w schodach LWT oraz bogate wy-
posażenie standardowe zapewniają najwyż-
szy komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 
Specjalnie zaprojektowany zawias, który 
steruje ruchem klapy, odsuwa ją w trakcie 
otwierania od stopni drabinki, zwiększając 
tym samym przestrzeń niezbędną do wy-
godnego poruszania się po drabinie. Ponad-
to niewielka waga oraz nowatorski sposób 
zaczepiania klapy na tzw. klik pozwalają na 
zamontowanie schodów przez jedną osobę. 
Schody strychowe LWT standardowo wypo-
sażone są w: poręcz, antypoślizgowe stopnie 
oraz stopki. Schody LWT podczas składania 
i rozkładania drabinki nie wymagają dużej 
przestrzeni, a po złożeniu „chowają się” 
w stropie. Schody LWT dostępne są w wersji 
3-segmentowej do maksymalnej wysokości 
pomieszczenia: 280 cm oraz 305 cm. Scho-
dy LWT wykonane są z najwyższej jakości 
drewna sosnowego ze szczególną dbałością 
o detale.

Velux
 Okno obrotowe drewniano-poli-
uretanowe do poddaszy GLU (tuzw) 
to więcej światła, większy komfort, mniejsze 
zużycie energii oraz powierzchnia odporna 
na wodę. Ten model zalecany jest do kuch-
ni i łazienek. Dzięki wprowadzeniu nowej 
technologii ThermoTechnology™ zreduko-
wano współczynnik przenikania ciepła do 
Uw1,3 W/m2K. W konstrukcji okna zastoso-
wano wysokoizolacyjny materiał EPS, zaś 
rdzeń z drewna modyfikowanego termicznie 
został pokryty ciśnieniowo odpornym na 
wodę poliuretanem. Inaczej niż w przypad-
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ku okien z PCV, poliuretanowa konstruk-
cja jest uformowana w jednej części. Jego 
naroża są gładkie i bez połączeń, przez co 
nie gromadzi się na nich wilgoć, kurz i brud. 
Okno posiada zintegrowaną wentylację, 
filtr zatrzymujący owady oraz bezpieczną, 
laminowaną szybę. Okno otwieramy uchwy-
tem w górze skrzydła, ale można domonto-
wać klamkę na dole lub system elektryczny 
Integra™. Do montażu w dachach o na-
chyleniu 15–90o w każdym pokryciu, na 
standardowej lub obniżonej o 4 cm głębo-
kości. Okno, zainstalowane z ramą izolacyj-
ną BDX, może być objęte nawet 20-letnią 
gwarancją. 

 Drewniane okna GLL (tuzw) to 
więcej światła dziennego, większy kom-
fort użytkowania, a także mniejsze zużycie 
energii. Dzięki nowej technologii zwanej 

ThermoTechnology™ zredukowano jego 
współczynnik przenikania ciepła do Uw 1,3 
W/m2K. To innowacyjne rozwiązanie pole-
ga na zastosowaniu szarego materiału wy-
soko–izolacyjnego EPS do ocieplenia ramy 
i skrzydła, przy jednoczesnym zwiększeniu 
szyby nawet o 10%, co sprawia, że okno 
ma lepszy bilans energetyczny. Laminowa-

ne warstwowo profile skrzydła i ościeżnicy 
z drewna sosnowego z impregnowaną i po-
krytą bezbarwnym lakierem akrylowym po-
wierzchnią nie wymagają konserwacji przez 
wiele lat użytkowania. Są węższe i bardziej 
smukłe, dlatego nadają oknu elegancki 
i nowoczesny wygląd. Ten model występuje 
w dwóch wersjach: otwieranej od góry z po-
dłużnym uchwytem lub otwieranej klamką 
od dołu (typ B). Obydwa warianty są wy-
posażone w wydajne systemy wentylacji 
z filtrem i jednocześnie posiadają najwyższą 
4. klasę przepuszczalności powietrza, dzięki 
systemowi dodatkowych uszczelek obwie-
dniowych na skrzydle, będącą barierą przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. Wytrzymała 
hartowana szyba zewnętrzna chroni przed 
żywiołami, zaś klejona szyba wewnętrzna 
to gwarancja bezpieczeństwa domowników 
nawet w razie jej stłuczenia.

TYNKI, LAKIERY

tworzy paroprzepuszczalną, lekką i wytrzy-
małą powłokę, odporną na mikropęknięcia 
dzięki wzmacniającym strukturę mikrowłók-
nom. 
Po aplikacji uzyskujemy elegancką powłokę na-
krapianego baranka o grubości ziarna 2 mm.

Baumit
 Modelowy tynk dekoracyjny 
CreativTop (tw) – barwiony w masie, 
wzmocniony silikonem, przeznaczony do 
kreatywnego kształtowania struktur fasa-
dowych. Do użytku w systemach ociepleń 
Baumit Star, Pro i Pro Reno S. Elastyczny, 
wytrzymały, o niskiej nasiąkliwości, prze-
puszczający parę wodną. Dostępny w czte-
rech wariantach wielkości ziarna Max, Trend, 
Fine i S-Fine i oryginalnych kolorach palety 
Baumit Life. Pozwala kształtować oryginalne, 
indywidualnie zapro-
jektowane struktury 
lub wykonać gładką 
elewację. Dzięki temu 
spełnia oczekiwania 
zarówno wymagają-
cego architekta, jak 
i inwestora, który pra-
gnie podkreślić charakter budynku lub wy-
różnić go na tle otoczenia. Baumit Creativ-
Top może być stosowany na warstwie 
szpachlowej zbrojonej siatką z włókna 
szklanego, zacieranym tynku cementowo-
-wapiennym, a także betonie oraz dobrze 
trzymających się farbach, tynkach silika-
towych, mineralnych i farbach dyspersyj-
nych. Produkt nie nadaje się do kładzenia 
na świeże tynki wapienne oraz farby olejne, 
tworzywa sztuczne, lakiery i farby klejowe. 
Produkt posiada zabezpieczenie przed grzy-
bami i pleśnią. 

Quick-mix
 System tynków renowacyjnych SAN
(tuzw) składa się z kilku produktów. 
W skład systemu wchodzą:
• Obrzutka natryskowa SAN-V służąca do 

wykonywania warstwy sczepnej.
• Tynk renowacyjny podkładowy SAN-A, 

przeznaczony do wykonywania warstwy 
podkładowej tynku renowacyjnego oraz 
do równania nierówności podłoża.

• Tynk renowacyjny SAN-1, przeznaczony 
do wykonywania wierzchniej, drobnoziar-
nistej warstwy tynku renowacyjnego.

Atlas
 Tynk mineralno-silikonowy TRE (uz). 
Pierwszy w Polsce tynk do samodzielnego 
barwienia, łączy w sobie najlepsze cech tyn-
ków mineralnych i silikonowych. Tynk Atlas 
TRE tworzą trzy składniki: sucha mieszanka 
spoiw, rozcieńczalnik polimerowo-silikono-
wy oraz pasta pigmentowa, zapewniająca 
wysoką siłę barwienia, kolorów i odporność 
na promienie UV. Dziesięć past pigmento-
wych, znajdujących się w osobnych saszet-
kach, umożliwia uzyskanie aż 30 kolorów 
(10 podstawowych i 20 dopełniających). 
Nowy tynk został tak zaprojektowany, by 
maksymalnie uprościć proces przygotowania 
go do użycia. Można zabarwić go samemu, 
nie będąc zależnym od specjalistycznych 
urządzeń służących do kolorowania i miesza-
nia tynków. 
Tworzy nie tylko eleganckie wykończenie 
fasady, ale również cechuje się doskonałymi 
parametrami roboczymi i użytkowymi. Jest 
trwały, odporny na szkodliwe czynniki takie 
jak biokorozja czy zanieczyszczenia. Stano-
wiąc warstwę wykończeniową zamykającą 
system ociepleń (obiektów termoizolowa-
nych styropianem, XPS i wełną mineralną), 

• Tynk renowacyjny SAN-4, przeznaczony 
do wykonywania wierzchniej, gruboziar-
nistej warstwy tynku renowacyjnego.

• Tynk renowacyjny jednowarstwowy 
SAN-E, przeznaczony do wykonywania 
jednowarstwowego tynku renowacyjnego 
metodami maszynowymi.

Zestaw tynków renowacyjnych SAN prze-
znaczony jest do tynkowania zawilgoconych 
jak również zasolonych ścian oraz sklepień 
w obiektach zabytkowych poddawanych 
pracom renowacyjnym.
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 Cienkowarstwowy strukturalny  tynk
siloksanowy w kolorystyce Symfonia 
kolorów (tuzw). Tynk i farba elewacyjna 
siloksanowa jest materiałem opartym o bazę 
polimerową z dodatkiem dyspersji silo-
ksanowej oraz środków biobójczych.
Zawarta w masie tynku oraz farbie dysper-
sja siloksanowa zapewnia wysoką hydrofo-
bowość  czyli odporność na wnikanie wody 
i wilgoci w strukturę pokrytej tynkiem lub 
farbą powierzchni, ułatwia też utrzymanie 
w czystości powierzchni fasady. Dzięki swojej 
innowacyjnej strukturze cząsteczkowej tynk 
siloksanowy zapewnia wysoką, porównywal-
ną z tynkami silikonowymi przepuszczalność 
warstwy dla pary wodnej i CO2 czyli pozwala 
na stosowanie w układach ociepleniowych 
z izolacją z płyt EPS lub fasadowej wełny 
mineralnej. 
Tynk ten jak i farba sprawdza się jako baza 
wybarwiana w kolorach intensywnych o du-
żym stopniu nasycenia barwnikiem lub ko-
lorach ciemnych o HBW<15 oraz zapewnia 
trwałość koloru w czasie. 
Dzięki swojej strukturze chemicznej oraz 
dyspersji polimerowej tynk siloksanowy wy-
kazuje wysoką odporność na naprężenia ter-
miczne zarówno w okresie podwyższonych 
jak i niskich temperatur. 

Baza tynku, ale również i farby siloksanowej 
zawiera dodatek „biel tytanowej”, która łą-
czy trwałość koloru w powłoce oraz zwiększa 
jej odporność na rozwój mikroorganizmów 
dzięki zjawisku reakcji związków tworzących 
„biel tytanową” z osadzającymi się zanie-
czyszczeniami o charakterze organicznym 
pozwala na utrzymanie w dłuższym okresie 
estetycznej płaszczyzny elewacji.  
Tynk i farba siloksanowa występują w peł-
nej palecie barw Symfonia kolorów firmy 
quick-mix.

Selena
 Tytan Lakier do tynków 
mozaikowych E (tuzw) – 
tworzy elastyczną i transparent-
ną powłokę odporną na działa-
nie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych i wody. Lakier 
wzmacnia i uszczelnia stare po-

włoki tynków mozaikowych. Pomalowana 
powierzchnia uzyskuje estetyczny wygląd, 
a jej żywotność ulega wydłużeniu.
Zalety: 
• wzmacnia i uszczelnia elewacje;
• poprawia wygląd tynku;
• odporny na niekorzystne warunki atmos-

feryczne;
• do wewnątrz i na zewnątrz;
• na bazie dyspersji akrylowej.
Właściwości:
Tytan Lakier do tynków mozaikowych E na 
bazie dyspersji akrylowej tworzy elastyczną 
i transparentną powłokę odporną na działa-
nie niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych i wody. Lakier wzmacnia i uszczelnia 
stare powłoki tynków mozaikowych. Poma-
lowana powierzchnia uzyskuje estetyczny 
wygląd, a jej żywotność ulega wydłużeniu.
Zastosowanie:
Przeznaczony jest do konserwacji tynków 
mozaikowych opartych na barwionym kru-

szywie kwarcowym oraz mar-
murowym, eksploatowanych na 
elewacjach i innych elementach 
na zewnątrz budynków oraz we-
wnątrz pomieszczeń. Doskonale 
sprawdza się do renowacji ist-
niejących tynków mozaikowych.

Atlas
 SMS 30 szybkosprawny samopo-
ziomujący podkład podłogowy (uz). 
Zakres grubości warstwy to 3–30 mm. Przy 
takim przedziale grubości wylewki SMS 
30 najszybciej znajdzie zastosowanie przy 
remontach podłóg do wyrównywania po-
ziomów w sąsiednich pomieszczeniach. 

SMS 30 jest produktem uni-
wersalnym dzięki wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie 
(30 MPa) i zginanie (7 MPa) 
nadaje się pod wszystkie ro-
dzaje okładzin podłogowych 
tzn. pod płytki ceramiczne, 
panele, wykładziny dywa-
nowe i parkiet. Atlas SMS 
30 jest produktem szybko-
sprawnym – wchodzenie 
na gotową wylewkę jest 
możliwe już po 4 godzinach. 

Płytki ceramiczne można kleić po 24 godzi-
nach, a wykładziny i parkiety po 7 dniach. 
Optymalnie pod kątem wykonawcy został 
dobrany czas gotowości do pracy, który wy-
nosi 40 min., pozwala to na wylanie i spo-
ziomowanie (tepowanie) produktu nawet na 
dużych powierzchniach. Atlas SMS 30 moż-
na aplikować ręcznie i mechanicznie. 

PODKŁADY, ZAPRAWY KLEJOWE, 
USZCZELNIACZE, KLEJE, GRUNTY, PIANY, PROFILE

Bolix
 Zaprawa klejowa do płytek cera-
micznych SE (uz) jest wysoce elastyczną, 
odkształcalną, cementową zaprawą klejącą 
o przedłużonym czasie otwartym i zmniej-

szonym spływie. Odpo-
wiednio rozprowadzo-
na, wykazuje znakomitą 
przyczepność również do 
bardzo trudnych podłoży.
Ze względu na wysoką 
odkształcalność (odpor-
ność na odkształcenia 
podłoża), Bolix SE pole-
cany jest do przyklejania 
okładzin ceramicznych 

i kamiennych o niskiej i średniej nasiąkli-
wości w systemach ociepleń. Bardzo dobrze 
sprawdza się także w pomieszczeniach na-
rażonych na długotrwałe oddziaływanie 
wilgoci, takich jak łaźnie, kuchnie, łazienki 
oraz przy mocowaniu glazury ceramicznej 
na ogrzewanie podłogowe.

 Aluminiowe profile balkonowo-ta-
rasowe PAL (uz) są odporne na korozję, 
skutecznie chronią oraz zdobią powierzchnię 
balkonu. Zostały zaprojektowane i wytwo-
rzone z myślą o montażu w strefach krawę-

dziowych balkonów. Dzięki wykorzystaniu 
wysoko gatunkowego aluminium, cechują 
się bardzo wysoką odpornością na korozję, 
przewyższającą znacznie tradycyjnie stoso-
wane obróbki stalowe (malowane lub cyn-
kowane). Dodatkową ochronę zapewnia 
poliestrowa powłoka malarska o grubości 
ok. 70 μm, podnosząca jednocześnie znacząco 
estetykę wykończonego balkonu lub tarasu.  
 
Cedat
 Cekol DL-K koncentrat gruntu (uz) 
to produkt do gruntowania nasiąkliwych 
podłoży mineralnych pod szpachlowanie, 
wyrównywanie podłoża oraz do przyklejania 
płytek. Cekol DL-K jest wodorozcieńczalnym 
koncentratem drobnocząsteczkowej żywicy 
akrylowej do sporządzenia gruntu głęboko 
penetrującego. 

dziowych balkonów. Dzięki wykorzystaniu
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poziomych. Izohan wprowadził na rynek 
trzyskładnikową masę do wypełniania dyla-
tacji o analogicznej szerokości na powierzch-
niach pionowych tj. Izohan epoxy EP-603 
pion. Produkty te charakteryzują się bardzo 
wysoką odpornością mechaniczną (na ście-
ranie, uderzenia) oraz chemiczną. Spraw-
dzają się na nawierzchniach obciążonych 
ruchem pieszym i kołowym, a także w miej-
scach narażonych na silną agresję chemicz-
ną takich jak: warsztaty mechaniczne, hale 
magazynowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych, budowle 
hydrotechniczne śródlądowe i morskie oraz 
pomieszczenia branży spożywczej.
Uszczelniacz epoksydowy w obu wersjach 
wykazuje wysoką elastyczność. Dzięki temu 
może być stosowany na powierzchniach na-
rażonych na duże ruchy termiczne i/lub dy-
namiczne. Powrót elastyczny Izohan epoxy 
EP-603 wynosi 100%. 

Knauf
 Perlfix T – klej gipsowy (tz) – super 
mocny klej do płyt gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-włóknowych, płyt zespolonych 
z wełną mineralną lub styropianem, do za-
stosowania bezpośrednio na murze i betonie 
wewnątrz pomieszczeń. Dzięki udoskonalo-
nej recepturze klej jest doskonale plastyczny, 
co pozwala z łatwością ustawiać w pionie 
przyklejane płyty. Gwarantuje mocną i trwa-

1. Wkładka elastyczna
2. Podłoże betonowe
3. Izohan sznur dylatacyjny
4. Izohan epoxy EP-601 – grunt epoksydowy
5. Izohan epoxy EP-602 – membrana epoksydo-

wa z piaskiem kwarcowym 0,8–1,2 mm
6. Izohan epoxy EP-603 – uszczelniacz epoksy-

dowy (dostępny w wersji pion i poziom)
7. Posypka z piasku kwarcowego (stosowana 

opcjonalnie w celu zwiększenia antypoślizgo-
wości)

Schomburg
 Aquafin®-i 380 – krem iniekcyjny na 
bazie silanów (tuz). Ten gotowy do użycia 
materiał wprowadzany jest w otwory 12 
wywiercone co 10–12,5 cm. Dzięki małej 
gęstości i właściwościach hydrofilowych 
składnika aktywnego, krem rozchodzi się 
w wilgotnym środowisku powodując 100% 
nasycenia porów. Po zajściu reakcji ściana 
wykazuje działanie hydrofobowe, dzięki cze-
mu transport kapilarny wody zostaje zatrzy-
many. Aquafin®-i 380 ma wysoką zawartość 
substancji aktywnych i jest zbadany zgodnie 
z wymogami WTA, co umożliwia stosowanie 
go w ścianach do stopnia przesiąknięcia wil-
gocią 95%.

Produkt wzmacnia podłoże i wyrównuje 
jego chłonność, poprawia równomierność 
wiązania stosowanych materiałów, zwięk-

sza ich przyczepność do 
podłoża oraz wytrzymałość. 
Zapobiega szkodliwym re-
akcjom chemicznym pomię-
dzy gipsem a cementem. Po 
wyschnięciu tworzy przezro-
czystą, lekko błyszczącą po-
włokę odporną na działanie 
wody i czynników alkalicz-
nych, która nie hamuje wy-
miany pary wodnej i gazów 
z otoczeniem. 
Dane techniczne:

• czas schnięcia – w zależności od tempera-
tury i wilgotności: ~2 h;

• wydajność z 1 litra po rozcieńczeniu – 
w zależności od chłonności podłoża: 
5÷15 m2;

• temperatura stosowania i podłoża: +5÷
25oC.

Zalety produktu:
• zmniejsza chłonność;
• głęboko wnika;
• zwiększa przyczepność;
• wystarcza na ok. 50 m2 podłoża o umiar-

kowanej chłonności;
• z 0,5 l koncentratu po rozcieńczeniu z wodą 

można uzyskać ok. 6 litrów gruntu uniwer-
salnego. 

Izohan
 Epoxy EP-603 – system klejenia 
i uszczelniania (tuzw) – jest to dwu-
składnikowa epoksydowa masa zalewowa, 
przeznaczona do wypełniania szczelin dyla-
tacyjnych szerokości od 5 do 35 mm oraz do 
zamykania rys i pęknięć na powierzchniach 

łą przyczepność płyt do podłoża. Jest bardzo 
wydajny i gotowy do użycia po dodaniu 
wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Dostępny w workach 25 kg.

 K4 Flex elastyczny klej do płytek 
C2TES1 (uzw). Cienkowarstwowa zapra-
wa klejąca odporna na mróz i wodę do mo-
cowania ściennych oraz podłogowych płytek 
ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków. Nadaje się do stosowania na mocno 
obciążone i odkształcal-
ne podłoża, tarasy, bal-
kony, ogrzewanie pod-
łogowe. Może być stoso-
wany na wszelkiego ro-
dzaju podłożach mineral-
nych. Zmniejszony spływ
kleju umożliwia układa-
nie glazury na ścianach 
od góry. Klej dostępny 
w workach 10 kg i 25 kg.

Warto podkreślić, że w porównaniu z iniek-
cją niskociśnieniową metodę cechuje pro-
stota aplikacji i brak dodatkowych kosztów 
związanych np. z wynajęciem pompy, zaku-
pem pakerów itd. Poza tym Aquafin®-i 380 
można aplikować w niepełne struktury jak 
np. cegła kratówka, mur z pustkami, czy 
z niepełną spoiną.

Selena
 Tytan Professional piana pistole-
towa O2 Energy 2020 (uz). Energoosz-
czędna piana poliuretanowa dedykowana 
do montażu stolarki otworowej. Skutecznie 
i trwale eliminuje mostki termiczne. Pozwala 
zredukować straty ciepła w izolacji stolarki 
otworowej do 60%.
Zalety:
• redukuje straty ciepła w izolacji 

stolarki otworowej do 60%;
• eliminuje powstawanie mostków 

termicznych;
• szybkoschnąca;
• jednorodna, gęsta struktura;
• mały przyrost;
• niskoprężna formuła (zapobiega 

deformacji ościeżnic);
• nie emituje oparów MDI podczas 

aplikacji oraz po utwardzeniu.
Zastosowanie:
• energooszczędny montaż okien 

i drzwi; 
• uszczelnianie miejsc, w których istnieje ry-

zyko pojawienia się mostków termicznych; 
• izolacja termiczna; 
• uszczelnianie złączy dachowych, ściano-

wych i stropowych.
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NARZĘDZIA

Alpol Gips
 AI 790 preparat biobójczy (uz) 
służy do zwalczania grzybów i glonów na 
powierzchniach materiałów i konstrukcjach 
budowlanych (za wyjątkiem powierzchni 
drewnianych) oraz do czasowej ochrony 
i zabezpieczania tych powierzchni przed 
powstawaniem i rozwojem korozji mikro-
biologicznej. Może być stosowany we-
wnątrz i na zewnątrz budynków na prak-
tycznie wszystkich podłożach budowlanych 
takich jak beton, tynki cementowe, cemen-

FARBY, PREPARATY, GRUNTY

towo-wapienne, jastrychy cementowe, 
fugi, dachówki betonowe, cegły, dachów-
ki i okładziny ceramiczne i klinkierowe, 
pokrycia dachowe z blach powlekanych, 
okładziny z glazury i gresu, kamień natu-
ralny i syntetyczny, tynki cienkowarstwowe 
i farby (mineralne, akrylowe i silikonowe), 
szkło, powierzchnie z większości tworzyw 
sztucznych np. kabiny prysznicowe. Pro-
dukt jest bezwonny, bezbarwny i co ważne, 
całkowicie bezpieczny w użyciu. Nie wy-
maga okresu wyłączania obiektu z eksplo-

Kärcher
 Urządzenie wysokociśnieniowe HD 
5/15 CX Plus (uz) – klasy kompakt bez 
podgrzewania wody. Urządzenie charaktery-
zuje się wysoką mobilnością oraz pionową, 
zwartą konstrukcją.

marki Tryton, różniących się napięciem zasi-
lania oraz maksymalnym momentem obro-
towym. 
W przypadku wkrętarki Tryton model 
TCV14L2 napięcie zasilania wynosi 14,4 V, 
a maksymalny moment obrotowy to 22 Nm, 
co jest wystarczające do wykonywania otwo-
rów o średnicy 22 mm w drewnie i 8 mm 
w stali. W przypadku modelu TCV18L2 
napięcie zasilania wynosi 18V oraz moment 
obrotowy o 6 Nm wyższy. Wkrętarką 

jący ciśnienie, w pistolet Easy Press, który 
zapewnia bezwysiłkowe naciskanie spustu, 
bęben na wąż wysokociśnieniowy, zabezpie-
czenie przed skręcaniem się węża (AVS) oraz 
dysze trójstopniową i rotacyjną. Doskonałe 
parametry pracy (ciśnienie robocze regulo-
wane do 170 bar, wydatek wody na pozio-
mie do 500 l/h) gwarantują skuteczne usu-
wanie szczególnie uporczywych zabrudzeń.
Urządzenia przeznaczone są do stosowa-
nia w niewielkich przedsiębiorstwach np. 
transportowych, budowlanych, warsztatach 
samochodowych czy w rzemiośle.

Profix
 Zestaw narzędzi w kufrze (uz) – za-
wiera 92 sztuki narzędzi najczęściej wykorzy-
stywanych i najbardziej potrzebnych w pracy 
profesjonalistom. Narzędzia zawarte zostały 
w poręcznej i trwałej walizce, która umoż-
liwia wygodny transport oraz zachowanie 
porządku. W skład zestawu wchodzą między 

Urządzenie ze względu na swój niewielki 
rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie 
tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trze-
ba pracować w różnych miejscach (np. na 
wysokościach). Użytkownik sam może so-
bie wybrać wygodniejszą pozycje pracy np. 
pracując na rusztowaniach bezpieczniejszą 
pozycją jest ustawienie poziome urządze-
nia. Dodatkowe uchwyty dają możliwość 
transportu urządzenia wraz z dodatkowym 
wyposażeniem, a zamontowane pod nie-
wielkim kątem koła zapewniają większą sta-
bilność urządzenia.
Urządzenia klasy kompakt charakteryzują się 
solidną 3-tłokową pompą z głowicą mosięż-
ną. Wyposażone są w duży filtr wody chro-
niący pompę, automatyczny system reduku-

innymi: zestaw kluczy oczkowo-płaskich, 
chromowane i polerowane nasadki i ręko-
jeści, siedemdziesięciodwuzębowe grzechot-
ki w trzech rozmiarach (1/4”, 3/8’’, 1/2”), 
a także wzmocnione bity (5/16”).

 Wiertarko-wkrętarki akumulato-
rowe (uz). Linia dwóch modeli dwubiego-
wych wiertarko-wkrętarek akumulatorowych 

TCV18L2 z powodzeniem można wywier-
cić w drewnie otwór o średnicy aż 26 mm, 
a w stali 10 mm.
Wkrętarkami Tryton pracuje się bardzo 
wygodnie, dzięki ich niskiej wadze (nieco 
ponad 1 kg) i niewielkim rozmiarom (dłu-
gość poniżej 20 cm). Pozwala to na pracę 
nawet w trudnodostępnych miejscach. In-
nym parametrem wyróżniającym ten pro-
dukt na rynku jest prędkość obrotowa 
bez obciążenia wynosząca na pierwszym 
biegu od 0–400 obrotów/minutę, a na 
biegu drugim od 0–1500 obr./min. Wkrę-
tarki wyposażone są w akumulator Li-ion, 
który można całkowicie naładować w ciągu 
60 min.
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atacji ani wyłączania wentylacji w trakcie 
i po zakończeniu operacji oczyszczania. 

 AF 615 farba wewnętrzna latekso-
wo-silikonowa (tzw). Unikatowe połą-
czenie najwyższej jakości spoiw lateksowych 
i żywic silikonowych, pozwoliło stworzyć 
produkt charakteryzujący się ekstremalnie 
wysoką odpornością na ścieranie i szoro-
wanie (klasa 1 odporności na szorowanie 
na mokro wg normy PN-EN 13300:2002). 
Farba lateksowo-silikonowa ALPOL AF 615 
przeznaczona jest do wykonywania powłok 
malarskich na wszystkich nośnych podło-
żach mineralnych i organicznych. Tworzy 

na duże obciążenia. np. w przedszkolach, 
szkołach, obiektach służby zdrowia, biu-
rach, hotelach, restauracjach, korytarzach, 
klatkach schodowych, łazienkach, kuch-
niach i wszędzie tam gdzie powłoki wy-
magają wysokiej odporności i zdolności do 
wielokrotnego zmywania. Farba dostępna 
jest w kolorze białym, w kolorach pale-
ty barw ALPOL COLOR oraz w wybranych 
kolorach z innych wzorników. Przystoso-
wana jest zarówno do aplikacji ręcznej wał-
kiem lub pędzlem jak i natryskowo przy 
użyciu odpowiednich agregatów malar-
skich.

niezwykle trwałą a jednocześnie elastycz-
ną powłokę. Polecana jest do malowania 
powierzchni o podwyższonych wymogach 
higieniczno-sanitarnych oraz narażonych 

INSTALACJE, TECHNIKA GRZEWCZA, WENTYLACJE

Wytrzymałość:
• Pokrętło mocowane na wzmocnionym, 

jednostronnie naciętym trzpieniu.
• Grzybek zamykający wykonany jest ze stali 

nierdzewnej.
• System rur, nakrętek jest najwyższej jakość, 

daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.
• Cięgno Bowdena dostarczane przez naj-

lepszych producentów linek na świecie.
• Łatwość montażu.
• Uszczelki zapewniające trwałe połączenie.
• Nakrętki wzmocnione, dokładnie dopaso-

wane do powierzchni nakręcanych.
• Różnorodność:

• Dostępność zestawów w różnych kolorach 
CB – chrom, SC – satyna, SN – stal szczot-
kowana, AB – antyczny mosiądz (w wersji 
z innym pokrętłem).

• Wariant z rurką przelewową 700 mm 
i 1000 mm.

• Pokrętła wykonane z ABS lub z mosiądzu.

 Odpływ liniowy MPCD800-O-B-NT – 
Omega Slim (tuzw) to innowacyjne roz-
wiązanie łączące nowoczesny, wąski kształt 
rynienki z zachowaniem dużej pojemności 
rynny. Dostępny jest w rozmiarach: 600 mm, 
700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm 
i 1200 mm.

Zalety:
• Dwufunkcyjna kratka ze stali nierdzewnej 

z możliwością wyłożenia płytkami.
• Syfon o przepustowości do 27 l/min. 

z możliwością rewizji.
• Regulowana wysokość ramki nad kołnie-

rzem 8–12 mm (opcja do 50 mm).
• Regulowana wysokość całkowita rynny 

90÷140 mm.
• Duża pojemność rynny dzięki kształtowi .

UST-M
 Zmiękczacz kompaktowy „Biała
Hydra” (uzw) – wyróżnia się białą, kom-
paktową obudową, która może pomie-
ścić złoże o 30-litrowej objętości. Tak duża 
ilość złoża gwarantuje największą możliwą 
wydajność w tej klasie urządzeń. Powięk-

szona, przezroczysta szybka stacji nie tylko 
wpływa korzystnie na estetykę urządzenia, 
ale sprawia, że możemy kontrolować usta-
wienia głowicy bez konieczności otwierania 
pokrywy. Automatyczna, elektroniczna gło-
wica czasowo-objętościowa z polskim menu 
gwarantuje łatwe programowanie i prak-
tycznie bezobsługową pracę zmiękczacza. 
„Biała Hydra” wyposażona została w spe-
cjalny by-pass, który powoduje, że montaż 
i demontaż urządzenia 
przebiega bezproblemo-
wo. Złoże wykorzystywa-
ne do zmiękczania wody 
to żywica jonowymienna 
– jego zawartości nie trze-
ba uzupełniać, ponieważ 
podlega ono automatycz-
nej regeneracji. Jedyną 
czynnością, o której nale-
ży pamiętać, aby do niej 
doszło, to wsypanie mniej 
więcej raz w miesiącu spe-
cjalnych tabletek soli do obudowy urzą-
dzenia. Stacja poprawia jakość wody przez 
eliminację nadmiernej twardości, a tak-
że w pewnym zakresie – związków żelaza 
i manganu. Chroni ona instalacje sanitarne 
w całym budynku, kocioł CO oraz sprzęt 
AGD. Pozwala też zmniejszyć zużycie energii 
poprzez eliminację kamienia kotłowego.

 Jednostka centralna Moderno 
– system centralnego odkurzania 
Vacu USM (uzw) – wyposażona została 
w przekładany panel, dzięki któremu moż-
na ją podłączyć do instalacji ssącej zarówno 
z lewej, jak i z prawej strony. To unikalna 
cecha w skali rynkowej i olbrzymie ułatwie-
nie dla projektanta, instalatora i użytkow-
nika. Wyposażona została w silnik o bar-
dzo dobrych parametrach technicznych. 
Dokładne oczyszczanie zawdzięczamy po-
dwójnej filtracji – przy pomocy filtra typu 
HEPA i systemu cyklonicznego. Dzięki temu 

McAlpine
 Syfon wannowy HC31M-N1 (tuzw). 
Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny 
i głębokiego brodzika z pokrętłem i korkiem 
umożliwiającym zamknięcie i otwarcie od-
pływu. Pokrętło wykonane z ABS. Odejście 
1.1/2”x40/50 mm. Możliwość czyszczenia 
przez boczną rewizję.
Zasyfonowanie:
• Konstrukcja syfonu eliminuje osadzanie 

zanieczyszczeń.
• Kształt odpływu ułatwia „samooczyszcze-

nie”.
• Specjalnie zaprojektowane zasyfonowanie 

daje dodatkowo możliwość czyszczenia, 
dzięki rewizji w odpływie i idealnie dopa-
sowanej wkładce uzyskujemy niezakłó-
coną drożność przepływu wody.
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wydłużona jest żywotność silnika, a oczysz-
czone powietrze nie zabrudzi elewacji bu-
dynku. Urządzenie wyposażone zostało 
w wyłącznik próżniowy, który zatrzyma pra-
cę systemu w warunkach krytycznych. Jed-
nostka dostępna jest w trzech wariantach 
– Moderno 250, Moderno 350 i Moderno 
450. Pierwszy wariant sprawdzi się w bu-
dynkach o powierzchni do 250 m2, w któ-
rych zaprojektowano do 7 gniazd ssących. 
Odległość tej jednostki od najbardziej odda-
lonego gniazda może wynosić 35 metrów. 
Odpowiednio w przypadku Moderno 350 
możemy dysponować powierzchnią budyn-
ku do 350 m2, 10 gniazdami ssącymi, a od-
ległość ostatniego z nich od jednostki może 
liczyć 50 metrów. Moderno 450 sprawdzi 
się przy powierzchniach do 450 m2, 13 
gniazdach ssących 80-metrowej odległości 
jednostki od najdalszego gniazda.

Wavin
 System instalacyjny Hep2O – kształt-
ki mosiężne (uz). System instalacji sanitar-
nych i grzewczych Hep2O to tworzywowy 
system montowany na wcisk. Wyróżnikami 
systemu są: możliwość demontażu połącze-
nia i ponowne wykorzystanie tych samych 
materiałów, możliwość bezpośredniego 
łączenia z miedzią oraz możliwość betono-
wania (po uprzedniej izolacji termicznej in-
stalacji). 

Zehnder
 Kompaktowy system wentylacji 
powietrza (uz) – przeznaczony do bu-
downictwa jedno- i wielorodzinnego wraz 
z niezwykle cichą i wydajną jednostką 
wentylacyjną Zehnder ComfoAir 180. Został 
opracowany dla zastosowań w wymagają-
cych pomieszczeniach mieszkalnych. Łączy 
on w sobie najwyższy komfort, łatwość ob-
sługi, wysoki stopień sprawności oraz ela-
styczność w integracji z domową instalacją 
techniczną. Dzięki idealnemu dopasowa-
niu do konstrukcji budynku, rozwiązanie to 
sprawdza się znakomicie niezależnie od roz-
kładu pomieszczeń w danym mieszkaniu.
Niekwestionowanymi zaletami tego syste-
mu są również energooszczędność, redukcja 
kosztów ogrzewania nawet do 50% oraz 
utrzymywanie stałej wymiany powietrza, 
która pozwala na ograniczenie zbyt dużej 
wilgotności, wpływającej niekorzystnie na 
stan budynku, dzięki czemu wartość nieru-
chomości zostaje utrzymana – a nawet pod-
niesiona.

 Grzejnik dekoracyjny Vitalo (tw) 
to produkt innowacyjny i ultranowocze-
sny o znakomitych walorach estetycznych. 
Uwagę zwraca jego smukła i lekka konstruk-
cja oraz minimalistyczny profil, o niepowta-
rzalnym wyglądzie. Ekstremalnie cienka 
forma, płaski front, możliwość stosowania 
wersji wodnej i elektrycznej stanowią do-
skonałą propozycję w segmencie premium. 

System tworzy elastyczna rura polibutyle-
nowa (Pb) w kolorze białym, kształtki two-
rzywowe, oraz co jest nowością, kształtki 
mosiężne, które stanowią alternatywę dla 
kształtek tworzywowych ze względu na in-
dywidualne preferencje wykonawców.

Zalety zastosowania kompaktowego systemu 
wentylacji Zehnder:
• podniesienie prestiżu projektu;
• oszczędności energii;
• brak konieczności zabudowy szachtów 

wentylacji grawitacyjnej;
• sterowanie wydajnością systemu na pozio-

mie pojedynczego użytkownika;
• eliminacja problemu nadmiernej wilgot-

ności, a co za tym idzie także pleśni;
• zdrowie mieszkańców – filtracja powie-

trza, niski poziom CO2 w mieszkaniu;
• nieskomplikowana zabudowa i instalacja;
• oszczędność powierzchni przy instalacji;
• idealne dopasowanie do konstrukcji 

budowlanych.

Zaawansowany proces techniczny opiera 
się na zaprasowaniu między płytami alu-
minium warstwy grafitu i lamel aluminio-
wych. Należy również zwrócić uwagę na 
nowatorski zestaw montażowy Zehnder 
EasyFit, który w wersji Completto obejmu-
je zintegrowane podłączenie ze złączami 
o rozstawie 50 mm, umieszczonymi central-
nie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera 
zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrę-
tłem regulacyjnym. Całość jest dyskretnie 
schowana za zamontowanym grzejnikiem, 
a jedynym widocznym elementem jest 
niewielka część tarczy umożliwiającej 
sterowanie. EasyFit pozwala na znaczne 
skrócenie i ułatwienie instalacji, a także 
na bezproblemowe użytkowanie, czyszcze-
nie oraz ewentualne serwisowanie grzej-
nika. Do wyboru klienta producent pro-
ponuje kilkanaście wariantów wykonania 
powierzchni. Zehnder Vitalo dostępny jest 
w dwóch – równie efektownych modelach 
– „bar” z funkcjonalnym uchwytem lub 
uchwytami na tkaniny oraz „cut” z eleganc-
kimi wycięciami służącymi do zawieszania 
ręczników. 

OGRODZENIA, BRAMY

Atex
 Panel ogrodzeniowy 3A Lux (tw) 
został wykonany z grubszego pręta o śred-
nicy Ø 4,0 mm, z “oczkiem” 50 x 200 mm. 
Jest on dostępny w czterech wysokościach 
oraz dwóch wariantach zabezpieczenia an-

tykorozyjnego. Panel 3A Lux wyróżnia się 
zwiększoną odpornością na odkształcenia 
i uszkodzenia. Dzięki temu bez problemu 
sprosta najwyższym wymaganiom, a liczba 
jego zastosowań jest jeszcze większa niż do-
tychczas.
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Cerrad
 Urban płytka klinkierowa mrozoodporna 600 x 600 x 10 mm (tuzw). Płytka podło-
gowa nawiązuje swoim wyglądem do struktur przecieranego betonu. Nawiązująca do nowo-
czesnych trendów. Cerrad połączył wielkomiejski styl kolekcji Urban z zaletami płytki klinkie-
rowej tworząc tym samym niepowtarzalny produkt, odporny na zaplamienia, wysokie i niskie 
temperatury, wytrzymały oraz nie wymagający impregnacji.

PŁYTKI KLINKIEROWE

Fakro
 Markizoleta VMB Solar (tuz) to 
innowacyjny produkt, który posiada inteli-
gentny system automatycznego uruchamia-
nia w zależności od nasłonecznienia. Nie 
potrzebuje prądu z sieci elektrycznej, ponie-
waż zasilana jest energią słoneczną, a rolę 
czujnika pełni panel fotowoltaiczny, który 
w połączeniu ze specjalnym układem elek-
troniki reaguje na promieniowanie słonecz-
ne. Latem, w przypadku dużego nasłonecz-
nienia markizoleta samoczynnie rozsuwa się 
i chroni pomieszczenie przed nagrzaniem. 
Przy pochmurnej pogodzie markizoleta au-

ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE

tomatycznie się zwija zwiększając napływ 
naturalnego światła.
Markizolety są przeznaczone do okien 
pionowych i służą do ochrony wnętrza przed 
nagrzewaniem. Skuteczność w ochronie 
przed nagrzaniem markizolety jest 8 razy 
wyższa niż rolet wewnętrznych. Markizoleta 
posiada ruchomą, odchylaną belkę. Dzięki 
temu po rozwinięciu markizolety mamy do-
stęp do zewnętrznego parapetu, na którym 
mogą stać np. kwiaty. Z łatwością możemy 
też spojrzeć na zewnątrz, w dół lub na boki, 
bez konieczności zwijania materiału marki-
zolety.

  Przęsło metalowe Ewa Lux (tw). 
Największym wyróżnikiem nowego przęsła 
jest prasowany grot, który skutecznie obni-
żył koszty produkcji przęsła, nie umniejszając 
jego estetyki, żywotności i trwałości. Przęsła 
Ewa Lux są zabezpieczane najnowszą meto-
dą proszkową nanoszenia powłoki lakierni-
czej na powierzchnie metalowe (proszkową 
farbą podkładową). Malowanie to ogranicza 

działanie czynników takich jak korozja, czy 
promieniowanie słoneczne. Dzięki wykorzy-
staniu zaawansowanych technologii, montaż 
Ewa Lux przebiega w bardzo prosty i przyja-
zny sposób, nawet dla osób bez doświadcze-
nia, wykorzystując specjalnie przystosowane 
obejmy lub uchwyty montażowe dostępne 
w ofercie producenta.

Hörmann
 Bramka LAN/WLAN BiSecur (tuz) 
pozwala na niezwykle wygodne sterowa-
nie napędami do bram garażowych i wjaz-
dowych, drzwiami zewnętrznymi i innymi 

urządzeniami, np. oświetleniem, za pomocą 
smartfona lub tabletu. Obsługa i kontrola 
statusu tych urządzeń znajdujących się poza 
zasięgiem wzroku możliwa jest teraz nie tyl-
ko z wnętrza budynku, ale także z dowolne-
go miejsca na świecie. Będąc w domu lub na 
urlopie, jadąc rowerem czy podróżując po-
ciągiem – w każdej chwili można uruchomić 
aplikację, aby sprawdzić, czy brama garażo-
wa lub wjazdowa jest otwarta czy zamknię-
ta. W razie konieczności można zamknąć ją 
jednym przyciskiem. 
Aby korzystać z tej aplikacji trzeba podłą-
czyć bramkę LAN/WLAN BiSecur z domo-
wym routerem i bezpłatnie zarejestrować ją 
oraz smartfon lub tablet na www.bisecur-
-home.com  
System jest kompatybilny z wieloma pro-
duktami firmy Hörmann z serii BiSecur, na 
przykład napędami SupraMatic i ProMatic 
do bram garażowych i napędami RotaMatic 
i LineaMatic do bram wjazdowych.    

 Ościeżnica ThermoFrame (tuz). 
Dobrze ocieplone segmentowe bramy gara-
żowe mogą mieć jeszcze lepsze właściwości 
termoizolacyjne. Firma Hörmann oferuje do 
nich teraz nowy system mocowania ościeżni-
cy, który dodatkowo ogranicza straty energii 
cieplnej.
Zastosowanie zestawu ThermoFrame spra-
wia, że elementy konstrukcyjne bramy nie 
stykają się bezpośrednio z murem oraz do-
datkowo uszczelniają krawędzie bramy. To 
minimalizuje powstawanie mostków ciepl-
nych, będących główną przyczyną zwiększo-
nych strat ciepła. ThermoFrame składa się 
z wytrzymałej ramy z tworzywa sztucznego 
oraz dodatkowych uszczelek wargowych 

stykających się z płytą bramy na trzech kra-
wędziach – po bokach i w jej górnej części. 
Brama LPU 40, której współczynnik przeni-
kania ciepła jest i tak niski (dla płyty bra-
my wynosi 0,9 W/m2K), z taką ościeżnicą 
zwiększa swoje właściwości termoizolacyjne 
nawet o 15%.

Marzena Mysior-Syczuk
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Szkolenie odbyło się 26 września 2014 r. 
w hotelu Kalinowski w Sokółce. Ini-
cjatorem spotkania, organizowanego 

cyklicznie przez cały rok w Sokółce, był 
pan Radosław Kalinowski – właściciel PSB-
-Mrówka oraz PSB-Profi Sokółka. Najważ-
niejszym celem, dla których organizowane 
są szkolenia, jest oczywiście podnoszenie 
kwalifikacji wykonawców. Dla pana Rado-
sława, mają one dodatkowy wymiar, gdyż 
część z biorących w nich udział fachowców, 
to jego współpracownicy – pan Radosław 
jest także właścicielem firmy wykonawczej 
w tym rejonie.  

Budowanie marki fachowca
Większość wykonawców, którzy wzięli udział 
we wrześniowym szkoleniu obecnych jest na 
każdym tego typu spotkaniu. Comiesięczne, 
piątkowe szkolenia stały się dla nich swego 
rodzaju tradycją. Dlaczego udział w nich jest 
tak ważny? Większość przybywających na 
szkolenia fachowców, ma świadomość, że 
w ten sposób budują swoją markę jako wyko-
nawcy. Opinia na temat firmy wykonawczej 
zawsze sprowadza się do opinii na temat 
pojedynczych ludzi. Dlatego własnego kształ-
cenia nie można zaniedbać. „Zarówno ja, 
jak i moi koledzy, jesteśmy na każdym szko-
leniu. Nikt nas do tego nie zmusza – mówi 
pan Dariusz Oszmian, jeden z zaproszonych 
wykonawców. – Może zabrzmi to górnolot-
nie, ale jesteśmy chłonni wiedzy. Większość 
z nas jest samoukami, nie mamy skoń-
czonych żadnych szkół budowlanych. Swoją 
wiedzę czerpiemy z doświadczenia, jednak 
musi ono być podparte solidną i sprawdzoną 
teorią, którą zyskujemy właśnie na szkole-
niach.” 

Po wiedzę budowlaną do firm 
Wykonawcy z Sokółki są świadomi, że nie ma 
dzisiaj pojęcia sztuki budowlanej. Umiejętno-
ści, których kiedyś początkujący wykonawca 
uczył się u swojego majstra, nie wystarczą. 
Nie ma jednego sprawdzonego i wystar-
czającego kanonu zasad sztuki budowlanej. 
Zastąpiła go wiedza producentów na temat 
konkretnych materiałów i ich zastosowania. 

Szkolenie w systemie – relacja ze spotkania 
dla wykonawców w Sokółce
Po raz kolejny Polskie Składy Budowlane, centrala Grupy oraz kupcy-partnerzy zorganizo-
wali dla wykonawców bezpłatne szkolenie z cyklu „Szkoła Dobrego Budowania PSB”. Tym 
razem tematem przewodnim spotkania było budowanie systemowe. Firma Solbet, produ-
cent betonu komórkowego, przedstawiła zaproszonym wykonawcom swoje rozwiązania 
w tym zakresie. 

Bywa, że każdy nowy produkt ma swoją wła-
sną instrukcję montażu. W ich interesie jest 
więc przekazanie tej wiedzy wykonawcom. 
Dlatego współcześnie producenci nie traktują 
szkoleń jedynie jako okazji do przedstawienia 
produktu, który np. wchodzi do sprzedaży. 
Tego typu spotkania mają na celu przede 
wszystkim zaprezentowanie prawidłowego 
sposobu pracy z materiałem i przedstawie-
nie całokształtu obsługi firmy producenckiej. 
Pozbawieni tej wiedzy wykonawcy nie pora-
dzą sobie na współczesnej budowie. „Dzisiej-
szy klient jest bardzo wymagający. Nie inte-
resuje go, czy wykonawca potrafi wykonać 
zleconą mu pracę. Ma być dobrze zrobiona. 
Jeżeli jesteś słaby w swoim fachu, nie znaj-
dziesz pracy. A gdzie masz się nauczyć? Naj-
lepiej na szkoleniach, gdyż tu zdobywamy 

wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną 
– twierdzi pan Józef Sutuła wykonawca 
z Dąbrowy Białostockiej. Na rynku nie-
ustanne pojawiają się nowe produkty, nowe 
technologie, które warto znać. Jak człowiek 
jest zapracowany, to nie zawsze ma czas na 
czytanie fachowej literatury. Na szkoleniach 
zdobywa się specjalistyczną wiedzę, którą 
można jeszcze poszerzyć. Nie wolno zostać 
w tyle. Podczas szkoleń przeprowadzane są 
różnego rodzaju pokazy. Otrzymujemy bro-
szury, instrukcje, które dokładnie opisują, 
jakich materiałów użyć, co należy zrobić, ile 
czasu odczekać. Te materiały są nam bardzo 
pomocne. Wystarczy wziąć je ze sobą na 
budowę i według dokładnej instrukcji wyko-
nać pracę. Z nimi nawet laik może stać się 
fachowcem” – dodaje z uśmiechem.

Pan Józef Sutuła jest specja-
listą od wykańczania wnętrz. 
Chociaż jego kalendarz jest 
zabukowany na najbliż-
sze 3 miesiące, uczestni-
czy w każdym szkoleniu 
organizowanym przez pana 
Kalinowskiego. – „Trzeba 
znaleźć czas na edukację, aby 
być na bieżąco” – podkreśla 
pan Józef. 

Pan Kamil Hołow-
nia nie tylko szkoli, 
ale także jeździ 
na budowy. Jego 
zdaniem bez prak-
tycznej weryfikacji 
szkolenia pozostają 
jedynie martwą 
teorią.
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Z myślą o kliencie
Atmosferę, jaka panowała na szkoleniu 
można określić jako prokliencką. W dużej 
części taki wydźwięk miała prezentacja prze-
prowadzona przez eksperta firmy Solbet, 
pana Kamila Hołownię, a wykonawcy dość 
szybko weszli w tory podobnego myślenia. 
Pan Kamil wielokrotnie podkreślał, że jed-
nym z celów firmy jest zadowolenie klienta. 
Powinien on również przyświecać wykonaw-
com. Cel ten jest możliwy do zrealizowania 
zarówno poprzez wykorzystanie nowocze-
snych materiałów i metod budowania, jak 
i dążenie do zapobiegania błędom wyko-
nawczym. Przyniesie to nie tylko zadowo-
lenie klienta, ale również pozwoli uniknąć 
dodatkowych kosztów. Wykonawcy przy-
znawali też zgodnie, że dla współczesnych 
inwestorów coraz bardziej liczy się este-
tyczny wymiar samej budowy. Przykładem 
może być tu wykorzystanie białej zaprawy 
do wznoszenia ścian z betonu komórko-
wego. Zasadniczo zabrudzenia materiału 
zaprawą czy drobne niedociągnięcia w jej 
ułożeniu nie wpływają na jakość wykona-
nych prac, ale gdy wykonawca korzysta 
z szarej zaprawy, praca od razu wygląda na 
niechlujną, a to może razić klienta. Białej 
zaprawy nie widać, wzniesiony mur wygląda 
na czysty, a wykonana praca na bardziej 
profesjonalną. W interesie wykonawcy jest 
również, aby jakość wybranego materiału 
była jak najwyższa. Niska jakość produktów 
zawsze odbija się na nich. Wielu inwesto-
rów stawia bowiem na najtańsze materiały. 
Skutkuje to tym, że na plac budowy często 
trafiają materiały złej jakości, np. popękane 
bloczki. Wówczas inwestor ma pretensję 
do wykonawcy, gdyż to on znajduje się na 
pierwszej linii frontu. 

Ekspert na budowie mile 
widziany
Obowiązującym punktem szkoleń są zachęty 
do korzystania z usług jej ekspertów bez-
pośrednio na placu budowy. Taka wizyta 
również leży w interesie klienta. W czasie 
rozmów z wykonawcami przytaczanych było 

wiele historii, w których najdrobniejszy błąd 
odbijał się na renomie firmy wykonawczej. 
Dlatego wykonawcy z Sokółki mają świado-
mość, że korzystanie z obecności na budowie 
ekspertów firm producenckich może przy-
nieść wiele korzyści. Lepiej bowiem wezwać 
eksperta i opóźnić budowę o dzień czy dwa 
niż popełnić jakikolwiek błąd. Na tym tere-
nie do takich praktyk nie trzeba już nikogo 
zachęcać, są one budowlaną codziennością. 
To również dzięki bliskim kontaktom z eks-
pertami z firm rośnie fachowość wykonaw-
ców, która w wielu wypadkach ratuje inwe-
storów, nawet przed błędami architektów. 

Budowanie systemowe
W interesie inwestora oraz wykonawcy 
jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 
systemowych. Duża część dyskusji na sali 
dotyczyła stosowania klejów do bloczków 
zamiast zapraw wykonywanych na budo-
wie, a także gotowych nadproży, które wciąż 
powoli wchodzą na polskie place budowy. 
Szkoleniowiec przekonywał, że stosowa-
nie nowoczesnych materiałów jest również 
ekonomiczne, choć na efekty materialne 
w przypadku większych inwestycji trzeba 
nieraz poczekać. Tak jest np. z gotowymi 
nadprożami, które poprawiają izolacyjność 
termiczną ścian. Do argumentacji tej nie 
trzeba było przekonywać uczestniczących 
w szkoleniu wykonawców, którzy wpro-
wadzili już ten produkt na swoje budowy. 
Nie wszyscy wykonawcy są jednak przeko-
nani do rozwiązań gotowych. Bardziej ufają 
swojemu rzemiosłu, często też nie potrafią 
przekonać inwestora do takiego zakupu. Do 
wielu klientów nie dociera jeszcze argument, 
że inwestując w gotowy produkt, oszczędzą 

czas wykonawcy, co w efekcie przełoży się 
na mniejszy koszt budowy. „Czasami mam 
wrażenie, że nie możecie budować bez 
dźwięku betoniarki” – kwituje pan Kamil 
Hołownia. „Spróbujcie, bo gotowe rozwią-
zania poprawiają wydajność pracy i marżę 
całej budowy”.

Pomocne kontakty
Szkolenia to świetna okazja do nawiązania 
nowych znajomości i współpracy. Spotkania 
z przedstawicielami handlowymi, szkole-
niowcami i instruktorami są okazją do roz-
wiania wszelkich wątpliwości. Wykonawcy 
zwrócili uwagę na jeszcze jedną korzyść 
wynikającą z uczestnictwa w szkoleniach 
– nie obawiają się zaprosić na budowę 
przedstawiciela handlowego czy instruktora 
i poprosić o pomoc w rozwiązaniu proble-
mów. „Niedawno wykańczałem balkon. 
Został tak wykonany, że pierwszy raz w życiu 
nie wiedziałem, co zrobić – mówi pan Józef 
Sutuła. – Skontaktowałem się więc z przed-
stawicielem handlowym firmy produkującej 
m.in. zaprawy, którego poznałem właśnie 
na szkoleniu. Nie zostawił mnie samego. 
Gdy przyjechał, razem obejrzeliśmy budowę 
i ustaliliśmy technologię wykończenia. Kilka 
dni później dostałem bardzo podobne zle-
cenie i również dostosowałem się do wska-
zówek przedstawiciela handlowego. Jego 
„przepis” okazał się skuteczny, a ja raczej sam 
bym sobie nie poradził w takiej sytuacji.” 
Wykonawcy podkreślają też, że tego typu 
spotkania budują więź zawodową, są okazją 
do poznania się, co jest niezbędne do ewen-
tualnego wzajemnego polecania swoich 
usług inwestorom. Dzięki szkoleniom wyko-
nawcy mają okazję spotkać się w większym 
gronie i wymienić doświadczeniami. 

Relacja: Hanna Jankowska, Budomedia
Fot. Budomedia

Kierownicy robót z ekipy pana Kalinowskiego – (od lewej) 
Krzysztof Kierejczyk, Dariusz Oszmian, Grzegorz Sićko oraz Marek 
Kierejczyk są obowiązkowo na każdym szkoleniu. Ekipa z powodze-
niem stosuje gotowe nadproża i to nie tylko podczas wznoszenia 
budynków mieszkalnych, ale także budowanych na tych terenach 
masowo kurników, gdzie utrzymanie odpowiednio wysokiej tempe-
ratury wewnątrz oraz zapobieganie stratom ciepła jest szczególnie 
istotne.

„Inwestorzy są coraz bardziej świadomi tego, 
że oszczędność na materiałach czy fachowych 
wykonawcach nie jest opłacalna. Wiedzą, że 
jakość musi kosztować, a skutki złego wy-
konawstwa dość szybko się zemszczą, czego 
efektem będą dodatkowe koszty ponoszone 
na naprawę błędów” – mówi pan Marek 
Dzienisowicz.
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Termosu i kanapek nie trzeba 
zabierać
Marek Chorzelski, twórca, czy jak kto 
woli założyciel firmy Buster w Gliwicach 
(był rok 1991), nie żartuje opowiadając, 
że nawet jeszcze teraz zdarza się słyszeć od 
klientów, że trafili gdzieś do składu budowla-
nego, w którym zakupy warto robić z termosem 
i z kanapkami – tyle czasu to zabiera. W Buste-
rze nigdy tak nie było. Od kiedy firma powstała 
szanowano każdego klienta, jego czas. Zawsze 
był obsługiwany szybko, sprawnie. Są też dni, 
kiedy kawą i kanapkami Buster częstuje. Marek 

Chorzelski mówi mi o tym odpowiadając na 
pytanie o reakcje klientów na to, że Buster 
stał się PROFI. – Dla klienta różnica jest nie-
wielka. Towar lepiej poustawiany, kto chce ma 
dostęp do Internetu, ma wygodne miejsce gdzie 
może usiąść i spokojnie porozmawiać z naszym 
pracownikiem, czy zadzwonić. Ale w naszej 
pracy PROFI to rewolucja. Racjonalizacja kosz-
tów. Lepsze zarządzanie. Likwidacja „złogów” 
(nie rotujące towary w magazynach). PROFI to 
generalne porządki w firmie. Od zawsze cecho-
wała nas życzliwość wobec klientów, oferowali-
śmy kompetentne doradztwo, transport. W tym 

co robiliśmy byliśmy dobrzy. Ale pracując nad 
PROFI coś tam jednak w jakimś kącie znaleź-
liśmy niepotrzebnego, zbędnego, powiększają-
cego koszty a nie zyski.

Marek Skrzyński, właściciel Zakładu 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Mareks 
z Gliwic, zna Buster od 24 lat i może z pełnym 
przekonaniem powiedzieć, że wraz z PROFI 
towar i w sklepie, i w magazynie stał się bardziej 
„namacalny”. Obsługa się nie zmieniła, nadal 
jest najlepsza w okolicy, ale wyraźnie poprawiła 
się ekspozycja.

W jednym miejscu i od zaraz
Grzegorz Połatajko, właściciel Zakładu 
Ogólnobudowlanego Usługi ze swoim imie-
niem i nazwiskiem wpisanym w nazwę, 
szczególnie ceni sobie Buster za …święty 
spokój. – Mam tu wszystko czego na budo-
wie potrzebuję – w jednym miejscu i od zaraz. 
Od 10 lat jestem klientem firmy Buster. 
A w PROFI towar jest łatwiej dostępny, ekspo-
zycja jest lepsza.

Podobne wrażenie odniósł wraz z nasta-
niem w Gliwicach PROFI Jacek Kardacz, 
klient inwestor budujący od lutego 2012 r. 
swój dom rodzinny (pierwszy!) z materia-
łów z firmy Buster. – Zmieniła się wizualizacja, 
dostęp do handlowców jest bardziej przyjazny 
w sensie komunikacyjnym. Kiedy trafiałem do 
innych hurtowni nieraz czułem się jak intruz. 
W Busterze od początku było inaczej. Pomogli 
mi w kosztorysie. Trochę inaczej chciałby liczyć 
inwestorowi wykonawca, trochę inaczej kupiec. 
Wykonawca chce, żebym kupił materiał z zapa-
sem, żeby nie zabrakło jak się coś na placu 
budowy uszkodzi czy zmarnuje. Kupiec, który 
mnie szanuje, tak jak Buster, wylicza w koszto-
rysie tylko materiał do rzeczywistego zużycia, 
gdyby zaczęło brakować – dowiezie, a jeśli 
zostanie – odbierze i odliczy. Wybrałem Buster, 
bo wiedziałem, że będę dobrze obsłużony. 
Zapewniali mnie o tym znajomi, którzy wcze-
śniej poznali firmę panów Chorzelskich. Ja też 
zdążyłem już polecić Buster kilkunastu osobom.

Rewolucja czy ewolucja?
Jerzy Chorzelski, właściciel firmy Buster 
z Mikołowa, trzy lata młodszej od gliwickiej, 
miał w drodze do PROFI jakby „z górki”, bo 
szlak „przecierał” ze swoją firmą starszy brat 
Marek. 
Opowiada – Markowi, Pawłowi i mnie pomo-
gła w podjęciu decyzji, że chcemy być PROFI 
centrala Grupy PSB. W Gliwicach i w Mikoło-
wie widzieliśmy potrzebę zmian, ale kierunek 
wskazała koncepcja Centrów Budownictwa 
PROFI, opracowana w Wełeczu i wdrażana 
w różnych firmach kupieckich należących 
do partnerów PSB. W Mikołowie dojście do 
PROFI zajęło dwa sezony zimowe: 2012–2013 
i 2013–2014. W pierwszym etapie całkowicie 

Dwa Bustery – 
jedna rodzina (2)
Nie zdarzyło się, żebym reportażowi, wprawdzie z tymi sa-
mymi głównymi bohaterami i z tego samego miejsca, dał 
po kilku latach taki sam tytuł. Ale w Busterze Marka, Jerzego 
i Pawła (syna Marka) Chorzelskich lepszego nie wymyśliłem. 
Jedna nazwa, dwie firmy mające różnych właścicieli, rodzo-
nych braci – Buster w Gliwicach i Buster w Mikołowie. Ich hi-
storię przedstawiłem w Głosie PSB z lipca-sierpnia 2006 r. Teraz 
jestem tu, bo właśnie w obu Busterach powstały pierwsze na 
Górnym Śląsku Centra Budownictwa PSB-PROFI. Co to niesie 
ich klientom? Jak PROFI w Gliwicach i w Mikołowie postrzega-
ją wielcy producenci materiałów budowlanych, dostawcy obu 
firm? Czy droga do PROFI była w ocenie pracowników usłana 
płatkami róż, a może kogoś pokłuły kolce?

Jerzy, Marek i Paweł 
Chorzelscy przed 
wejściem do PROFI 
Buster w Gliwicach.
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przebudowano dział sprzedaży. Drugi etap, od 
listopada 2013 r. do późnej wiosny 2014 r., 
to przebudowa i rozbudowa ekspozycji działu 
samoobsługowego. Dopełniliśmy ofertę ciężkiej 
budowlanki m.in. bogatym asortymentem bhp, 
narzędziami elektrycznymi, urządzeniami wen-
tylacyjnymi.

W ocenie Bogusława Janczura, dyrektora 
handlowego w Buster Mikołów, PROFI to nie 
była rewolucja, dochodziliśmy do wszystkiego 
powoli, przebudowa obiektu i zmiany organi-
zacyjne nie mogły zakłócić pracy niezbędnej 
dla utrzymania obecności firmy na rynku. Przy 
remoncie zatrudniono wykonawców, którzy 
byli klientami Bustera. 

Joanna Fiegler, kierownik administracyjny 
(supervisor) w Mikołowie, dodaje – remont 
tak czy tak był konieczny. Było po prostu ciasno. 
Model PROFI, jaki otrzymaliśmy z PSB z Wełe-
cza, pomógł nam ten remont zrobić. Nasz szef 
Jerzy Chorzelski sam wszystko projektował.

Paweł Chorzelski, wiceprezes zarządu 
Buster z Gliwic, mówi o PROFI wręcz z entu-
zjazmem – program opracowany w Grupie 
PSB stwarza okazję generalnych porządków 
w każdej firmie kupieckiej, pozwala zarządowi 
i pracownikom uzyskać bardzo czytelny obraz. 
Wiemy jak zarządzać liczbami, możemy osta-
tecznie eliminować resztki z czasów „komuny” 
w handlu materiałami budowlanymi. Będąc 
PROFI przechodzimy w XXI wiek. Jesteśmy lepsi 
od konkurencji, która musi nas gonić. Ale trzeba 
też zawsze pamiętać, że przekształcanie składu 
budowlanego w PROFI nie kończy się z jakąś 
datą. Standardów trzeba pilnować. Porządek 
musi panować codziennie i na placu składo-
wym, i w kredytach kupieckich. Zawsze jest 

też coś nowego do zrobienia. PROFI to perma-
nentna rewolucja.

Zdzisław Jegor, właściciel dwóch firm 
budowlanych, do swojego Zakładu Meliora-
cyjnego R.Z. Jegor kupuje w Busterze z Miko-
łowa prawie wszystkie potrzebne mate-
riały budowlane, natomiast do Jegor-Bruk 
określony asortyment – obrzeża, cementy, 
czasem kostkę. Mówi – PROFI w Mikołowie 
kojarzy mi się z rozbudowaną halą wystawową, 
przestronną, z poszerzonym asortymentem 
łatwo dostępnym dla klienta.

Podobnie ocenia zmiany w mikołowskim 
Busterze Mirosław Krzywicki, właściciel 
Firmy Remontowo Budowlanej prowadzonej 
pod swoim nazwiskiem. – W PROFI jest więk-
szy wybór, mam wszystko czego potrzebuję na 
budowie. Poza tym, nie wiem czy wiąże się to 
z PROFI, ale uczestnicząc w programie Buduj 
z PSB otrzymałem, dzięki temu, że moje zakupy 
w Busterze Mikołów wzrosły w 2014 r. dwu-
krotnie, tyle punktów, że mogłem skorzystać 
z vouchera do hotelu Słoneczny Zdrój w Busku-
-Zdroju. Rodzinny pakiet weekendowy pozwo-

PROFI w Gliwicach z lotu ptaka. 
Do centrum miasta liczącego 
195 tys. mieszkańców dojeżdża
się w kilka minut.

PROFI Buster w Mikołowie,
wrzesień 2014.

Buster w Mikołowie, 
wrzesień 2012.

Fragment hali magazynowej 
kupionej przez mikołowski 
Buster w 2000 r. od jednego 
z zakładów pracy – etap 
wstępnych prac remontowych. 

Mikołów, październik 2014 – ta sama 
hala, co na zdjęciu wyżej, przekształcona 
na sklep samoobsługowy w PROFI. 
Rozmawiają Zdzisław Jegor i Joanna 
Fiegler. Zakład Melioracyjny R.Z. Jegor
i Jegor-Bruk zatrudniają łącznie 26 osób. 
ZM R.Z. Jegor specjalizuje się w budowie 
domów mieszkalnych – wolnostojących, 
bliźniaków, usytuowanych szeregowo. 
Zdzisław Jegor ocenia – nie ma towaru 
potrzebnego na budowie, którym Buster 
by nie dysponował. Są punktualni, dowożą 
wszystko swoim transportem, potrafią 
doradzić, mają dobre ceny.
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lił nam znakomicie wypocząć. Żona korzystała 
z salonu fryzjerskiego, ja z masażu, a córeczka 
Zuzia w ogóle nie chciała wracać do domu.

Wyspa, ale nie bezludna 
i nie w kuchni
Renata Jaros, kierownik działu instala-
cji w gliwickim Busterze, pamięta jak szef 
Marek Chorzelski dał każdemu pracowni-
kowi wyrysowany na dużym arkuszu rzut hali 
1:50 z zadaniem, żeby każdy opisał jak chce, 
żeby wyglądało jego stanowisko pracy. Po 
naradach, czasem sporach, wybrali w końcu 
zgodnie model wyspy – pośrodku hali, pełnej 
regałów z towarem, ustawiono biurka działu 
sprzedaży z całym sprzętem komputerowym. 
– Mamy do siebie blisko, wystarczy się obrócić, 
czy odwrócić. Wokół „wyspy” są klienci, maga-
zynierzy krążą po hali, żeby w razie potrzeby 
przejąć realizację zamówienia, które nie może 
być załatwione samoobsługowo.

Krzysztofowi Mazurowi, legitymują-
cemu się 15-letnim stażem w magazynie 
w Busterze w Gliwicach, PROFI kojarzy się 
po pierwsze z porządkami. – Przekształcenia 
zbiegły się z utratą dzierżawionego przez Buster 
magazynu o powierzchni 3500 m2. Trzeba było 
dużo towaru upychać gdzie indziej, o miejsce 
było łatwiej dzięki rozdzieleniu, czego wyma-
gało PROFI, stref magazynowania towarów od 
stref komunikacyjnych.
Czy bałem się zmian? – Nie. Chodziło o to, żeby 
firma mogła działać lepiej. I jest lepiej. Ale było 
przy tym dużo pracy.

– Jesteśmy zgraną ekipą – podkreśla Joanna 
Fiegler. – W czasie remontu bywało, że przy-
chodziliśmy do firmy o 3-ciej rano, żeby 
posprzątać, żeby można było obsługiwać klien-
tów w odpowiednich warunkach. 
– PROFI niesie tyle nowego, że trudno na 
gorąco wymienić wszystkie zmiany – twierdzi 
Bogusław Janczur. – A jakie przynosi efekty? 
Od 2014 r. handlowcy w Mikołowie mają 
roczne plany obrotów. Co miesiąc widzą, czy są 
nad czy pod kreską. Zespół jako całość też ma 
taki plan i jak dotąd go wykonuje.  

Śniadanie z producentem
Zakładka „Aktualności” strony www.buster.
com.pl, otwarta 28 października 2014 r. 
zawierała m.in. informację: 

SZKOLENIE 29.10.2014 – SOUDAL 
Produkty hydroizolacyjne to główny temat 
naszego jutrzejszego „śniadania z produ-
centem”.
Tym razem odwiedzi nas firma SOUDAL.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy jutro od godz. 7:30 do naszego 
składu w Gliwicach.
Następnego dnia dowiedziałem się, że goś-
cie dopisali. 

Andrzej Pieczyrak, regionalny kierownik 
sprzedaży firmy Soudal na Górnym Śląsku 
bardzo wysoko ocenia zaangażowanie obu 
Busterów w szkolenia dla wykonawców 
budowlanych. – Soudal ma podobne podej-
ście do klientów wykonawców. Też staramy się 
wiązać ich ze sobą, też doradzamy, pomagamy, 
spotykamy się z wykonawcami, śniadania są po 
temu dobrą okazją.

Tydzień wcześniej na śniadanie z firmą 
Kubala, producentem narzędzi budowla-
nych, zaprosił Buster z Mikołowa. 
Z wykazu czwartkowych spotkań z produ-
centami wyrobów budowlanych, często przy 
śniadaniu, albo z innym poczęstunkiem, 
jakie organizowano w latach 2012–2014 
w Mikołowie wynotowuję dobrze znane 
wykonawcom firmy: Kerakoll, Siniat, Soudal, 
Bosch, CRH, Velux, Atlas, Dyrup, AMF, 
Altrad, H+H, Roto, Ursa, Rockwool, Leier, 
Termo Organika, Satyn, Farby Kabe, Bota-
ment, Altax, Bruk-Bet, Semin, Lemar, Silka, 
Sika, Ytong, Izohan, Lafarge, Górażdże, 
Monier Braas, Wavin, Hormann, Wkręt-Met, 
Koelner, Fermacell, Kubala, Ceresit, Beta-
fence. Kilka miało okazję gościć wykonaw-
ców w Busterze wielokrotnie. Kerakoll 6 razy 
– rekord!

Beata Widawska, przedstawiciel han-
dlowy firmy Siniat na Górnym Śląsku, ocenia 
że – w Gliwicach w takich spotkaniach uczestni-
czą z reguły przedstawiciele około 15 firm wyko-
nawczych. Buster zaprasza, Siniat płaci za cate-
ring i dostarcza strawy duchowej, czyli wiedzę 
o swoich produktach z naciskiem na nowości.

Daniel Lewandowski, regionalny kie-
rownik techniczno-handlowy firmy Kera-
koll na Śląsku, zauważa, że – od kiedy firmy 
kupieckie Buster w Gliwicach i w Mikołowie 
dysponują PROFI jeszcze bardziej zbliżyły się 
do wykonawców budowlanych. Nie tylko dzięki 
śniadaniom z producentami czy np. niezwykle 
udanej imprezie, jaką był czerwcowy piknik 
rowerowy z udziałem kilkuset osób. Coraz czę-
ściej spotykam się z klientami PROFI w ramach 
zajęć Szkoły Dobrego Budowania PSB, ale także 
na placach budowy.

Wykonawcy – Grzegorz Połatajko, Marek 
Skrzyński, Zdzisław Jegor i Mirosław Krzy-

Grzegorz Połatajko w arkadach gliwic-
kiego rynku. – Zatrudniam 10 osób, 
czasem dodatkowo podwykonawców. 
Ostatnie większe prace? Udział 
w remontach dwóch kościołów i przy 
budowie trzeciego (Zabrze) – wykoń-
czenia, w środku klinkier, posadzki, 
z zewnątrz fasada z cegły klinkierowej, 
wymiana posadzek na gresy. Na rynku 
w Gliwicach, jako podwykonawca, 
wszystkie arkady – malowania i płyty 
granitowe na posadzkach. Także prace 
przy skwerze wokół Radiostacji Gliwic-
kiej oraz w parku nieopodal urzędu 
miasta. Buduję też domki wokół 
Gliwic. Zamówienia przyjmuję na wio-
snę 2015 r. Nawet 90% materiałów, 
jakie wbudowuje moja firma pochodzi 
z gliwickiego Bustera.

Bogusław Janczur i Mirosław Krzy-
wicki przed domem klienta PROFI 
z Mikołowa. Firma Usługi Remon-
towo Budowlane zatrudnia 11 osób. 
Buduje domki jednorodzinne pod 
klucz, czasem remontuje obiekty 
handlowe. Teren działania – Mikołów 
i okolice.

Jacek Kardacz przed swoim domem. 
– Pracuję w firmie finansującej 
pojazdy dostawcze Paccar Financial. 
Część wykonawców wznoszących mój 
dom polecił mi Buster, część znalazłem 
w Internecie. Materiały natomiast
w zdecydowanej większości kupiłem 
w gliwickim PROFI.
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wicki brali udział w śniadaniach z producen-
tami wielokrotnie, często także pracownicy 
ich firm.

Joanna Fiegler żartuje, że śniadania z produ-
centami są zaraźliwe. Jak któryś widzi, że inny 
zrobił śniadanie, to też oferuje swoją obecność 
i catering. Ale niekiedy mamy po prostu dzień 
z producentem, bez śniadania. Przedstawiciel 
dostawcy służy swoją wiedzą zainteresowanym 
wykonawcom, prezentuje nowości produktowe, 
wyjaśnia wątpliwości.
W ocenie Renaty Jaros – gdy jest śniadanie 
z producentem, pojawia się 2–3 razy więcej 
wykonawców. Paweł Chorzelski dodaje, że 
sprzedaż wyrobów takiego producenta jest 
w dniu śniadania i w ciągu paru następnych dni 
większa niż zwykle.

Kropka nad i
Beata Widawska mówi – myśmy czekali na 
te PROFI. Buster zawsze kojarzył się z profesjo-
nalną obsługą. Przyzwyczaili klienta do dobrego 
i do dobrych zmian. Wraz z PROFI oferta Siniat 
jest lepiej eksponowana. W Mikołowie jest więk-
szy nacisk na systemowe wyroby Siniat. Rośnie 
sprzedaż, która obejmuje już nie tylko płytę g-k, 
także profile i akcesoria.
Daniel Lewandowski bardzo docenia to, że 
od czasu kiedy jest PROFI w Busterze pojawili 
się jako klienci nowi wykonawcy budowlani. 
Sprzedaż Kerakoll w tym okresie wzrosła w kilo-
gramach o 20%. Sprzedawane są m.in. wyroby 
specjalistyczne, wymagające profesjonalnej wie-
dzy od wykonawców stosujących je na budo-
wie.
Zdaniem Andrzeja Pieczyraka to, że Bustery 
stały się PROFI to już tylko kosmetyka. Nie 
pamiętam roku, żeby w Gliwicach czy w Miko-
łowie, często w jednej i w drugiej firmie, coś 
się nie zmieniało, nie dokonywano reorgani-
zacji, np. pracy magazynu, monitorowania 
rotacji towarów. Właściciele Busterów byli 
mentalnie przygotowani do przyjęcia PROFI 
zanim PROFI stało się systemem PSB. Co się 
w ostatnich latach zmieniło? Oceniam, że 
sprzedawcy w Gliwicach i w Mikołowie pole-
cają wyroby Soudala swoim klientom z więk-
szym przekonaniem. Profesjonalizm ekipy jed-
nego i drugiego Bustera sprawia, że również 
klient jest przekonany, że kupując nasz wyrób 
zrobił dobry interes – i to jest fakt. Mam też 
uwagę bardziej generalną. Obserwuję PSB od 
kiedy tylko powstało i mam wrażenie, że idea 
PROFI to powrót do korzeni Grupy. Mam na 
myśli budowanie rynku w sposób uporząd-
kowany. Pospolite ruszenie indywidualnych 
kupców musi przekształcić się w armię zawo-
dową. Składy bazujące na stałych klientach 
wykonawcach budowlanych – właśnie PROFI, 
są dla poważnych dostawców bardziej przewi-
dywalne. Chciałbym, żeby w regionie mojego 
działania na Górnym Śląsku było przynajmniej 
10 PROFI kupców PSB.

Sukcesor z doświadczeniem
Marek, Jerzy i Paweł Chorzelscy zgadzają się, 
że do PROFI w Gliwicach i w Mikołowie nie 
doszliby bez poparcia załogi w obu firmach. 
– Początkowo nie wszyscy byli przekonani do 
proponowanych zmian, ale w jednym i dru-
gim Busterze ogromna większość pracowników 
zaufała nam.
Osoba, która była rozmówcą reportera Głosu 
PSB, z grona pracowników, powiedziała 
otwarcie – gdybyśmy stali w miejscu, to może 
dziś nie byłoby firmy…
Dwa Bustery – jedna rodzina. Nie tylko dla-
tego, że właściciele są braćmi. Nikt w Gliwi-
cach i w Mikołowie nie jest zatrudniony na 
umowie śmieciowej. Każdy pracownik wie, 
że on też swoim zaangażowaniem może 
współdecydować o sukcesie firmy. Chcieli 
PROFI, a teraz są z PROFI dumni.
W Gliwicach rodzinny charakter firmy 
cementuje dodatkowo sukcesja. Kupiecki 
staż Marka Chorzelskiego – 27 lat, dopełnia 
coraz bardziej ugruntowana wiedza o rynku 
budowlanym Pawła – 16 lat w Busterze.

Mirosław Ziach

Marek Skrzyński rozmawia z Renatą 
Jaros w PROFI w Gliwicach. – Mareks 
zatrudnia 14 osób. Pracujemy tylko 
na sprawdzonym materiale, który
od lat kupujemy w gliwickim Buste-
rze. Stąd pochodzi 80% naszego 
zaopatrzenia. Duże roboty firmy to 
np. remont generalny kompleksu 
laboratoriów chemicznych Polskiej 
Akademii Nauk w Zabrzu, ale najczę-
ściej naszymi klientami są inwestorzy 
indywidualni, budujący czy remontu-
jący swoje domy i mieszkania. 
W ciągu roku robimy 30–40 domków. 
Z reguły budujemy w promieniu 
40 km od Gliwic, ale zdarzają się też 
roboty w Szczecinie, w Warszawie.

Beata Widawska rozmawia z Justyną 
Fiegler w PROFI w Gliwicach.

Daniel Lewandowski, z pacą w ręku, 
podczas zajęć w ramach Szkoły 
Dobrego Budowania PSB w PROFI 
w Mikołowie.

Po prezentacji podczas śniadania 
z producentem można się posilić.

Andrzej Pieczyrak, pierwszy z lewej, 
jako współgospodarz śniadania 
z Soudalem w PROFI w Gliwicach.
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Rynek systemów ogrodzeniowych 
w Polsce – wspólne sukcesy Atex 
i Grupy PSB
Rozmowa z Adamem Makowskim – prezesem ATEX 
Systemy Ogrodzeniowe

 W Internecie można znaleźć namiary 
na dziesiątki firm oferujących systemy 
ogrodzeniowe. Czy konkurencja na 
tym rynku jest rzeczywiście tak duża? 
W jakich asortymentach jest największa? 
Jakich trendów można spodziewać się 
na tym rynku w najbliższych latach? Co 
mówią prognozy w odniesieniu do stoso-
wanych najczęściej rozwiązań?
Branża producentów systemów ogrodze-
niowych jest bardzo rozdrobniona, małych 
rzemieślniczych zakładów wytwarzających 
te systemy bądź elementy czy fragmenty 
ogrodzeń jest wiele i z tego wynika duża kon-
kurencja. Ilość firm to efekt wielkości i ogra-
niczonych możliwości tych zakładów produk-
cyjnych. Zazwyczaj są to firmy kilkuosobowe, 
trafiające bezpośrednio do ostatecznego 
klienta, pomijające kanał dystrybucji. Pro-
ducentów systemów ogrodzeniowych, którzy 
wytwarzają je w takiej skali, że mogą być 
partnerami dla sieciowych dystrybutorów, 
z wykorzystaniem ich możliwości w zakresie 
marketingu, logistyki i profesjonalnej obsługi 
klienta, jest niewielu. Bardzo dynamiczny 
rozwój firmy Atex, inwestycje w technologie 
innowacyjne, robotykę, automatykę pozwo-
liły nam znacznie wyprzedzić konkurencję 
i stać się marką pierwszego wyboru w asorty-
mencie systemów ogrodzeniowych. 
Nasza firma produkcją ogrodzeń zajmuje się 
już od 24 lat, obserwujemy i badamy zmiany 
trendów, które dotyczą również naszego 
asortymentu. Do niedawna klienci wybierali 
najczęściej ogrodzenie klasyczne. Dziś wielu 
klientów demonstruje swoją nowoczesność, 
często decydując się na ogrodzenia proste 
i zwracając szczególną uwagę na możliwość 
wyboru. Z tego też względu wprowadzamy 
do Grupy PSB w 2015 r. aż 12 wzorów, dzie-
ląc je na serie trafiające w różne upodobania 
odbiorców. Klient będzie poszukiwał syste-
mów ocynkowanych ogniowo, pomalowa-

nych proszkowo w różnych kolorach, z wie-
loletnią gwarancją. Takie też produkty będą 
w ofercie od stycznia w obiektach Polskich 
Składów Budowlanych.
 
 Jaka jest pozycja firmy Atex wśród 
producentów systemów ogrodzeniowych 
w Polsce? 
Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy lide-
rem producentów systemów ogrodzeniowych 
w Polsce. Posiadamy dwie marki w Polsce, 
które docierają zarówno na rynek tradycyjny 
jak i nowoczesny DIY. Jak dotąd nie udało 
się żadnej firmie w Polsce mieć tak dużego 
udziału w tych dwóch potężnych kanałach 
dystrybucji. Swoje produkty eksportujemy też 
do krajów w Europie Środkowo-Wschodniej 
i krajów Europy Zachodniej. Rynki zagraniczne 
mają w naszej ocenie bardzo duży potencjał 
popytowy na wytwarzane przez Atex systemy 
ogrodzeniowe, dlatego będziemy nadal roz-
wijać nowe kierunki sprzedaży.

 Jakie są plany rozwoju Atex?
Chcąc utrzymać swoją pozycję nieustannie 
inwestujemy w rozwój firmy, nowoczesne 
technologie, szkolenia kadr. Jesteśmy na eta-
pie wymiany systemu ERP na oprogramo-
wanie lidera z branży dla firm produkcyjno-
-handlowych. Inwestycja ta wzmocni system 
zarządzania sprzedażą, logistyką i promocją 
produktów. Przy produkcji systemów ogro-
dzeniowych wprowadzamy najnowsze roz-
wiązania techniczne ograniczające jednost-
kowe zużycie energii i emisji CO2. Dążymy do 
maksymalnego zautomatyzowania produkcji, 
budowy kolejnej linii lakierniczej i własnej 
ocynkowni. Zwiększamy własne powierzch-
nie magazynowe i uruchamiamy zewnętrzną 
platformę logistyczną, co zapewni większą 
stabilność i szybkość dostaw naszych pro-
duktów. Chcemy, żeby Atex był najbardziej 
rozpoznawalną marką w asortymencie syste-
mów ogrodzeniowych. Będziemy dążyli do 
tego, żeby 80% osób wymieniających bądź 
budujących ogrodzenie w Polsce kupowało 
systemy i elementy, które wyprodukowała 
nasza firma. Chcielibyśmy osiągnąć ten cel 
w 2016 roku. Nasze plany rozwoju wiążemy 
z Grupą PSB. Współpracując i patrząc w przy-
szłość, razem będziemy budować rynek dys-
trybucji systemów ogrodzeniowych i zwięk-
szać w nim udział.

 Jak Atex postrzega miejsce PSB na 
rynku sprzedaży systemów ogrodzenio-
wych w Polsce? 
To dobre pytanie, miłe, gdyż jest czym się 
pochwalić. Grupa PSB jeszcze cztery lata 
temu nie była postrzegana jako dystrybu-
tor systemów ogrodzeniowych lub miejsce 
gdzie można dostać fachową poradę w tym 
zakresie. Wspólnie przez ostatnie cztery 
lata zmieniliśmy to. Bardzo dobra oferta, 
szkolenia (Atex bierze od trzech lat udział 
w szkoleniach organizowanych przez Grupę 
i każdego roku szkolimy około 400 osób), 
marketing, inwestycje w przyszłość przynio-
sły zamierzony efekt. Dziś wspólnie jesteśmy 
liderem i razem na to zapracowaliśmy. 
Polskie Składy Budowlane należą do najszyb-
ciej rozwijającej się sieci hurtowni materia-
łów budowlanych, od czterech lat również 
w segmencie systemów ogrodzeniowych. 
Wzrost wolumenu naszej współpracy z Grupą 
PSB rok do roku jest na poziomie około 50%, 
co dobitnie świadczy o potencjale Grupy. 
Jedno to produkt i oferta oraz nasza praca, 
a drugie – i bez tego nie byłoby sukcesów – 
to Grupa, która doskonale trafia w segmenty 
klientów: majsterkowicz, wykonawca, inwe-
stor, instytucja, budownictwo specjalistyczne.

 Grupa PSB rozwija profesjonalne sieci 
sklepów standardu PSB-Mrówka i Centra 
Budownictwa PSB-Profi – w jakim zakre-
sie wykorzystuje ten fakt Atex? 
Dzięki temu, że Grupa to zarówno składy 
PSB, jak i sklepy PSB-Mrówka oraz Centra 
Budownictwa PSB-Profi docieramy wspólnie 
do blisko 100% potencjalnych klientów.
Dla nas PSB to ważny klient i ważny kanał 
dystrybucji. Często też robimy zakupy 
w punktach Grupy PSB prowadząc inwe-
stycje, tutaj można się spotkać z fachową 
i dobrą obsługą proponującą najlepsze roz-
wiązania. Firmie Atex zależy na współpracy 
z PSB, nie prowadzimy sprzedaży detalicz-
nej, a Grupa jako dystrybutor dociera bar-
dzo indywidualnie do każdego klienta. 
Podsumowując, dziś wspólnie jesteśmy lide-
rem i bardzo dziękuję za obdarzenie nas 
zaufaniem. Dziś widać, że było warto stwo-
rzyć i zrealizować wizję obecności systemów 
ogrodzeniowych w Grupie PSB.

notował Mirosław Ziach
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Kronika

Grupa PSB zajęła V miejsce w rankingu „Złota Setka 2014”, 
a w kategorii „Branża Handlowa” zajęła III miejsce. Ranking 
Najlepszych Firm Województwa Świętokrzyskiego „Złota 
Setka 2014” to siódma edycja rankingu organizowanego 
przez Echo Dnia. „Złota Setka” czyli lista 100 największych 
świętokrzyskich przedsiębiorstw, wg. kryterium przychodów 
ze sprzedaży netto za rok ubiegły, w podziale na poszcze-
gólne branże i kategorie. „Złota Setka” to prawdziwe kom-
pendium wiedzy o świętokrzyskiej gospodarce. Laureaci 
zostali ogłoszeni na specjalnej uroczystości w Hotelu Bin-
kowski w Kielcach, 29 listopada 2014 r. 

V miejsce Grupy PSB w rankingu 
największych firm regionu świętokrzyskiego

Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupa Polskie Składy Budowla-
ne S.A., został wyróżniony w krajowym konkursie EY Przedsiębiorca 
Roku 2014 za integrację środowiska biznesowego. 
Do udziału w dwunastej polskiej edycji międzynarodowego kon-
kursu zgłosiło się wiele firm. Konkurs wyróżnia wiodących twórców 
firm, charyzmatycznych przywódców oraz innowacyjnych wizjone-
rów i jest niepowtarzalną okazją do nawiązania relacji biznesowych
i wymiany doświadczeń z grupą ponad 700 polskich przedsiębior-

ców, którzy dotąd wzięli udział w konkursie. Jest to międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przed-
siębiorców na świecie organizowana od 1986 roku. Zwycięzcy lokalnych edycji wybierani są w ponad 60 krajach 
świata, w tym od 2003 roku także w Polsce.
Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 29 listopada 2014 r. w Drukarni Praskiej w Warszawie. Nagrodę osobi-
ście odebrał Bogdan Panhirsz – dyrektor Zarządu Grupy PSB S.A.
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Nowi partnerzy 
Grupy PSB

Rada Nadzorcza Grupy PSB 
S.A. pozytywnie zaopinio-
wała, od września 2014 r., 
kandydatury 4 firm zgła-
szających akces do Grupy: 
Domlux-Market Michał Puc 
– Hajnówka; Proelia sp. z o.o. 
– Osowiec; Zakład Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowy 
„Erkazet” Ryszard Znojek – 
Chęciny; „Złote Ręce” Tobiasz 
Pietrzak – Żychlin. 

Inwestycje
Sklep Mrówka 
w Kowalewie Pomorskim

Firma Midom z Wąbrzeźna 
otworzyła 18 października 
2014 r. sklep PSB-Mrówka 
w Kowalewie Pomorskim 
(woj. kujawsko-pomorskie).
Market dekoracyjno-budow-
lany o powierzchni 800 mkw.
zlokalizowany jest w cen-
trum miasta tu ż obok znanych sieci spożywczych. Do korzy-
stania z usług Mrówki zachęca duży parking i nowoczesna hala 
wraz ze strefą ogrodu (300 mkw.). Klientów obsługuje 15-oso-
bowy zespół pracowników.
W dniu otwarcia mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego chęt-
nie skorzystali z promocji zorganizowanych przez właścicieli 
i dostawców oraz brali udział w licytacji nagród. 
W pełnych wózkach wyjeżdżających ze sklepu można było 
zauważyć „ciężkie” towary, jak drzwi, płytki czy panele oraz 
drobniejsze rzeczy z działów AGD i chemii gospodarczej.

15 listopada 2014 r. firma Aura otworzyła sklep PSB-Mrówka 
w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie). Powierzchnia handlowa 
marketu wynosi 850 mkw. i pracuje w nim 20 osób. 
Otwarcie nowej Mrówki było ważnym wydarzeniem dla lokalnej 
społeczności, gdyż jest to pierwszy tego typu obiekt w mieście.
W dniu otwarcia klienci licznie przybyli do sklepu Mrówka, na 
których czekały nagrody za największy paragon losowany co 
godzinę oraz na zakończenie dnia zakupów. Można też było 
zobaczyć pokazy produktów zorganizowanych przez dostawców 
marketu i wziąć udział w konkursach.
Miasto Rypin liczy ponad 16 tys. mieszkańców, zaś powiat rypiń-
ski ok. 45 tys.

Mrówka w Rypinie



36 nr 6/2014  www.glospsb.com.pl

WYDARZENIA PARTNERÓW PSB 

Firma Buster, pod koniec października 2014 r., otworzyła obiekt 
PSB-Profi w Mikołowie (woj. śląskie). Po trwającym półtora roku 
przekształceniom składu w profesjonalne centrum Profi, zmianie 
uległa cała infrastruktura obiektowa, zoptymalizowano strukturę 
asortymentową oraz wprowadzono szereg procedur usprawnia-
jących funkcjonowanie placówki – obsługę firm wykonawczych 
i klientów indywidualnych. Obiekt zawiera halę sprzedażową 
o powierzchni 540 mkw., magazyn 1600 mkw. oraz plac maga-
zynowy 4000 mkw. (w tym parking). W Profi pracuje 19 osób. 

 Profi w Mikołowie
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NOWY ZAKŁAD 
PRODUKCJI 
MOKREJ QUICK-MIX
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Festyny, imprezy

W markecie PSB-Mrówka 
w Górze Kalwaria wspólnie 
z firmą Ursa odbył się Dzień 
Otwarty, 11 października 
2014 r. Każdy kto zrobił 
zakupy o wartości powyżej 
40 zł zapraszany był przez 
Mróweczki na poczęstunek 
z grilla. Wszystkie dzieci 

dostawały baloniki i odblaskowe opaski poprawiające bez-
pieczeństwo pieszych na drogach.
Firma Ursa, dla stałych klientów, przygotowała praktyczne 
upominki w postaci noży do cięcia wełny, notesów i długo-
pisów.

k k

Dzień Otwarty w Mrówce 
Góra Kalwaria

Podczas  weekendu, 11–12
października 2014 r., 
Mrówka w Goleniowe 
świętowało 5 urodziny. 
Dla klientów przygoto-
wana atrakcyjne ceny. 
Pracownicy sklepu wraz  
przedstawicielami pro-
ducentów materiałów  
budowlanych dbali o fa-
chowe doradztwo oraz sprawną obsługę.
Mróweczka częstowała klientów cukierkami, rozdawała baloniki 
oraz wręczała przypinki. Pomimo kiepskiej pogody urodzinowy 
weekend zakończył się sukcesem.
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„Adopcja kotów” w firmie 
Attic w Krakowie

15 listopada 2014 r. odbyła się w firmie Attic – centrum 
budownictwa PROFI – w Krakowie, niecodzienna jak dla 
branży budowlanej, akcja „Adopcja kotów” oraz zbiórka na 
rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Udało się zebrać ponad 100 kg suchej karmy oraz innych sma-
kołyków dla kotów. M.in. jeden kotek znalazł kochający dom 
u jednego z pracowników firmy Attic.

16–17 października 2014 r. odbyło się coroczne spotkanie 
z kontrahentami firmy PC Biegonice składy w Szczawnicy. 
W którym udział wzięli najlepsi odbiorcy firmy oraz przedsta-
wiciele producentów m.in. Atlas, Bruk-Bet, Cementownia Kra-
ków Nowa Huta, Dolina Nidy, Fakro, Izobud, Izohan, Plewa 
Osmose, Rockwool, Satyn, Ursa, Wienerberger. W imprezie 
udział wzięło około 90 osób.
Podczas spotkania odbyły się prezentacje producentów mate-
riałów budowlanych, którzy przedstawili nowości, które poja-
wiły się w ich ofercie w ciągu ostatniego roku. Wieczorem nato-
miast wszyscy świetnie bawili się na biesiadzie.

Spotkanie kontrahentów 
Biegonice Składy

Sklep PSB-Mrówka w Trze-
biatowie, 22 listopada 
2014 r., świętował 5 uro-
dziny. Firma Termex, wła-
ściciel marketu, przepro-
wadziła akcję reklamową 
na billboardach, plakatach 
i w lokalnej prasie. Dzięki 
temu klienci licznie przy-
byli w tym dniu do sklepu.
Przez cały dzień odbywały 
się konkursy rysunkowe 

dla dzieci, konkursy dla dorosłych oraz wszyscy mogli zjeść kiełba-
ski z grilla, racuszki z jabłkami, wypić pyszną kawę oraz skosztować 
tortu urodzinowego.
Na każdym dziale obecni byli przedstawiciele dostawców, któ-
rzy razem z pracownikami doradzali zainteresowanym w wyborze 
odpowiedniego produktu. Klienci za najwyższe zakupy w tym dniu 
otrzymali nagrody: telewizor, kino domowe, drukarki ze skanerem, 
myjki Karchera, ekspres do kawy, mikrofalówkę, rozdano też nagrody 
pocieszenia. Miłym akcentem okazał się gest jednego z nagrodzo-
nych, który zrzekł się swojej cennej nagrody na rzecz lokalnego 
domu pomocy społecznej.

Urodziny Mrówki 
w Trzebiatowie

Klienci mogli uzyskać informacji na temat: 
– jak poprawnie dobrać zawory, trójniki, 

rury PCV, ogrzewacze wody, 
– armatury łazienkowej: baterie umywal-

kowe, wannowe, zawory, wężyki,
– kotłów centralnego ogrzewania,
– kabin prysznicowych, ich montażu, 
– aranżacji łazienek: odpowiedni wybór 

płytek, gresów oraz ceramiki sanitarnej.
Dzięki prezentacjom wielu klientów zdecy-
dowało się na komplementarne zakupy.

Klienci mogli uzyskać inform

  Tydzień Instalacyjny w Mrągowie 
Od 13 do 17 października 2014 r. Cen-
trum Budowlane zorganizowało w skle-
pie PSB-Mrówka w Mrągowie „Tydzień 
Instalacyjny”. W organizowanych pre-
zentacjach wzięli udział przedstawiciele 
firm: Idmar, Invena, Sławex, Rovese, 
Domus&Vents.
Codziennie od godziny 11 do 16 na 
terenie marketu można było spotkać 
przedstawicieli firm związanych z insta-
lacjami i technikami grzewczymi.

Szkolenia
 Szkolenie w Lipowym Moście

22–23 listopada 2014 r., odbył się inte-
gracyjny wyjazd podsumowujący sezon, 
do hotelu w Lipowym Moście z udzia-
łem 50-ciu kluczowych wykonawców 
z Profi Sokółka oraz HAP z Dąbrowy 
Białostockiej. Podczas wyjazdu odbyło 
się szkolenie dla wykonawców.
Na gości w hotelu czekało też wiele 
atrakcji: basen, sauna, billard, SPA. 
Sobotni wieczór zakończył się uroczy-

stym bankietem przy dobrej muzyce DJ. 
Spotkanie odbyło się dzięki firmom: Sopro, Kreisel, Śnieżka, 
Tycner, Kaem, Karwel, Sputnik, Izolex, Siniat, Rockwool, 
Galicja, Master, Soudal, Imperial, Selena, PPG, Blue Dolphin Tapes, 
Gardinia, Topex, Tikkurila, Decora oraz Silikaty.

14 listopada 2014 r., w Wał-
brzychu firma Pagaz zorgani-
zowała po raz kolejny szko-
lenie dla swoich najlepszych 
wykonawców. Szkolenie pro-
wadziła firma Baumit. Głów-
nym tematem prezentacji 
były:  systemy ociepleń w tech-
nologii Baumit, nowość – tynk CreativTop, zasady doboru 
kleju do systemów ociepleń na wełnie i styropianie, ochrona 
przed grzybami i pleśnią, najczęściej popełniane błędy 
wykonawcze oraz jak ich unikać. W szkoleniu wzięło udział 
25 wykonawców. 
Po zakończeniu spotkania wykonawcy wspólnie z pracowni-
kami firmy Pagaz oglądali mecz Polska – Gruzja.

Pagaz szkoli
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 W firmie Dom-Lux

Coraz częściej placówki Profi oraz składy 
Grupy PSB organizują wspólnie z produ-
centami materiałów budowlanych śnia-
dania dla wykonawców. Podczas, których 
producenci w miłej atmosferze prezentują 
swoje produkty, wykonawcy uzyskują od-
powiedzi na nurtujące ich pytania, wymie-
niają się doświadczeniami, integrują się 

na rynku lokalnym. Mogą przy okazji zjeść 
pyszne śniadanie, wypić kawę czy herbatę 
oraz mogą od razu kupić potrzebne im 
materiały budowlane. Niektóre placówki 
PSB robią to już cyklicznie np. co ponie-
działek.
W okresie od października do listopada 
2014 r. śniadania z wykonawcami odbyły 
się m.in. w firmie: 

Matbud Gliwice z firmą Satyn i Stabill PSB-Profi Sokółka z firmą Wavin Buster Gliwice z firmą Velux

Budulec Myszków – z firmą Siniat; Matbud 
Gliwice – Stabill oraz Satyn; Profi Sokółka 
– Wavin oraz Siniat. Natomiast firma 
Velux współuczestniczyła we wspólnych 
śniadaniach w 7 placówkach PSB: Bol-Ann 
Gniezno, Budex Gryfice, Buster Gliwice, 
CrazBud Modlnica k/Krakowa, Dorbud-
-Bis Niepołomice, Marka Kraków, Olmar 
Trzebinia. 

Śniadania z wykonawcami

8 listopada 2014 r., w Chełmie firma 
Dom-Lux przeprowadziła szkolenie w ra-
mach Szkoły Dobrego Budowania PSB dla 
stałych i nowych wykonawców współpra-
cujących z hurtownią. Szkolenie przy-
gotowały firmy Siniat i Rockwool, które 
przedstawiły swoją ofertę handlową oraz 
praktyczne pokazy zastosowania wybra-
nych produktów. w których brali udział 
wykonawcy. W szkoleniu uczestniczyło 
40 osób, a całe spotkanie zakończyła 
wspólna kolacja.

Cykl szkoleń Lamaru dla partnerów PSB

Firma Lemar zorganizowała dla uczestni-
ków zwiedzanie zakładu oraz linii produk-
cyjnej w Potrzanowie. W Dąbrówce odbyło 
się szkolenie teoretyczne o firmie, dachach 
zielonych, systemie NRO, błędach dekar-
skich wraz z częścią praktyczną dt. zgrze-
wania papy.
W szkoleniu 5–6 listopada 2014 r. uczestni-
czyli partnerzy PSB: Buster Gliwice, Buster 
Mikołów, Kenpol, Skład Podbielski, Cem-
hurt, a 13–14 listopada firmy: Art-Bud, 
Luxkon, Gips-Bud, Konstruktor, Bol-Ann, 
Składbud.

W firmie Merkury

Szkolenia dla wykonawców zorganizo-
wane przez firmę Merkury z Prudnika, 
pod koniec października 2014 r., pro-
wadzili przedstawiciele firmy Opoczno 
i Kerakoll. Podczas których prezentowali 
nie tylko rys historyczny firmy, ale przede 
wszystkim nowości produktowe. 

  Szkolenie w Elado

Firma Elado z Zielonej Góry zorgani-
zowała szkolnie produktów BudMat 
połączone z jesiennym grillowaniem, 
które odbyło się 2 października 2014 r. 
BudMat przeprowadził teoretyczne jak 
i praktyczne szkolenie dachówki modu-
łowej Wenecja i systemu rynnowego 
Flamingo Magnelis. Uczestnicy spotkania 
byli bardzo zaangażowani w czynnym 
udziale w szkoleniu.

2 października 2014 r., w kolejnym 
cyklu szkolenia Szkoły Dobrego Budo-
wania zorganizowanego przez sklep 
PSB-Mrówka w Wadowicach uczestni-
czyło 25 osób. Szkolenie prowadziła 
firma Śnieżka przedstawiając systemy 
dekoracyjne Magnat.
Kilkanaście osób otrzymało softshell 
oraz podkoszulki z logo naszej szkoły, 
a od producenta próbki materiałów. 

Szkolenie w Mrówce 
Wadowice
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W okresie od końca października do końca 
listopada 2014 r. PSB zorganizowało 27 
szkoleń podnoszących kwalifikację pracow-
ników z udziałem ok. 400 osób spośród 
ponad 100 sklepów PSB-Mrówka, składów 
i placówek Profi.

 Chemia budowlana – 8 sesji w Brodnicy, 
Chojnicach, Gryficach, Jędrzejowie, Krako-
wie, Międzyrzeczu, Turku oraz w Brzegu pro-
wadzili przedstawiciele firm: Atlas, Franspol, 
Kreisel, Selena. 

Szkolenia PSB dla pracowników sklepów Mrówka, 
składów i placówek Profi 

Nidy, Farby Kabe, Kaem, PPG, Śnieżka, Tik-
kurila, XL Tape. 

 Instalacje – szkolenie w Ciechanowie 
z udziałem firm: Caradon, Deante, Wavin 
i Idmar. 

 Instalacje grzewcze i sanitarne – 3 sesje 
w Gnieźnie, Krakowie i Mońkach prowa-
dzili przedstawiciele firm: Caradon, Deante, 
Ferro, Idmar, Kospel, Sławex, Wavin.

  Narzędzia – 4 sesje w Gryficach, Mię-
dzyrzeczu, Siedlcach i Stalowej Woli. Pro-

wadzący z firmy: Fischer, Harder, Karcher, 
Profix, Topex, Sila.

 Termoizolacje i chemia budowlana – 
3 sesje w Dąbrowie Białostockiej, we Wło-
dzimierzowie k. Piotrkowa Trybunalskiego 
oraz Środzie Śląskiej prowadziły firmy: Atlas, 
Dolina Nidy, Isover, Knauf AMF, quick-mix, 
Rockfon, Rockwool, Selena, Sila.

 Termoizolacje – szkolenie w Środzie Ślą-
skiej odbyło się z udziałem firm: Rockwool, 
Rockfon oraz Selena.

 Windykacja i zabezpieczenia transakcji 
– szkolenie w Ciechanowie prowadziła firma 
Euleo.

Szkolenia produktowe poszerzyły wiedzę 
uczestników o oferowanym przez producen-
tów asortymencie, co przekłada się na lepszą 
obsługę klientów. 

 Dekoracje – 3 sesje w Krakowie, Siedl-
cach i Stalowej Woli. Prowadzący: Decora, 
Franc Gardiner, Karwel, Multi-Decor, Polami.

 Farby i akcesoria malarskie – 4 sesje 
w Chojnicach, Krakowie, Stalowej Woli oraz 
we Włodzimierzowie k. Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Prowadzący z firm: Altas, Dolina 

Mrówki dzieciom A.R. Skład 
Góra Kalwaria

PSB-Mrówka 
Chojnice 

PSB-Mrówka 
Człuchów

PSB-Mrówka 
Kościerzyna

Kilkanaście sklepów PSB-Mrówka z okazji Dnia Niepodległości odwiedziło dzieci 
w przedszkolach w celu wspólnego wyklejania flagi Polski. Takie działania przyczy-
niają się do budowania wśród dzieci postawy obywatelskiej, uczą ich patriotyzmu. 
 Dzieci świetnie bawiły się z maskotką Mróweczką.

PSB-Mrówka 
Chojnice 

PSB-Mrówka 
Rawa Mazowiecka

Zainteresowanie szkół, przedszkoli, dzieciaków akcją „Bez-
pieczna droga do domu” przeszło najśmielsze oczekiwa-
nia placówek handlowych PSB w całej Polsce. Dlatego też 
partnerzy PSB kontynuowali, w październiku i listopadzie 
2014 r., akcję mającą na celu bezpieczeństwo dzieci.
Trudno zliczyć ilości spotkań, odwiedzonych szkół, przed-
szkoli, ilości przeszkolonych dzieci, ilości rozdanych ele-
mentów odblaskowych czy ilości zaangażowanych osób. 
Dla przykładu, firma A.R. Skład z Góry Kalwarii: odbyła 
11 spotkań, odwiedziła 9 szkół, przeszkoliła 950 malu-
chów, rozdała 2500 elementów odblaskowych oraz zaan-
gażowanych było 17 osób.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy 2014 r., w akcji „Bez-
pieczna droga do domu” zaangażowało się kilkadzie-
siąt sklepów PSB-Mrówka, składów oraz placówek 
Profi. W akcji udział wzięło kilkanaście tysięcy dzieci. 
W większości placówkach zajęcia miały charakter edu-
kacyjno-praktyczny z udziałem funkcjonariuszy Polcji. 
Podczas których dzieci zapoznawały się z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa poruszania się po drogach, 
poznawały znaki drogowe bądź też dzieci oglądały filmy 
instruktażowe lub też uczyły się bezpośrednio na ulicach 
miasta przechodzenia po pasach. 

Bezpieczeństwo dzieci

Dzień Niepodległości z PSB
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Mirosław Krzywicki z Mikołowa prowadzi 
firmę Remontowo Budowlaną od 2010  

roku, która wykonuje kompleksowe budowy 
domów od fundamentów aż po wykończe-
nia. Pan Mirosław współpracuje z firmą Buster 
w Mikołowie, w której kupuje praktycznie 
wszystkie potrzebne materiały budowlane. 

Grupa PSB 
wspiera młode 
talenty

Grupa PSB prowadzi program lojalnościowy 
dla klientów placówek handlowych PSB 
(firm wykonawczych i klientów indywidula-
nych), w którym uczestniczy pan Mirosław 
Krzywicki. W składzie firmy Buster pan Miro-
sław otrzymał kartę uczestnika w Programie 
Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB, na którą 
zbiera punkty. Zebrane punkty wymienia 
na nagrody dostępne w katalogu nagród 
Programu. Ostatnio pan Mirosław wymienił 
punkty na voucher do hotelu Słoneczy Zdrój 
Medical SPA & Wellnes w Busku-Zdroju, który 
obejmował pakiet weekendowy dla 2 osób: 
2 noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz 200  
zł do wykorzystania w Vitality Medical.
Mirosław Krzywicki wraz z żoną Heleną 
i 3 letnią córeczką Zuzią przyjechali, 10 paź-
dziernika 2014 r., do hotelu Słoneczny Zdrój 
w Busku-Zdroju, aby wykorzystać voucher 
z programu lojalnościowego Grupy PSB.

Klient programu lojalnościowego 
w hotelu Słoneczny Zdrój

Misja, pod nazwą „FOKUS ONE”, zaowoco-
wała trójwymiarowym pokazaniem prze-
strzeni kosmicznej aż z wysokości 17 km. 
26 października 2014 r. o godzinie 10.00 
z Serocka wystartował balon, który wyniósł 
kapsułę ze sprzętem fotograficznym i urządze-
niami elektronicznymi. W podniebną podróż 
została także zabrana maskotka Mrówka oraz 
konkursowe prace rysunkowe pt. „Mrówka 
w kosmosie”. Po 2 godzinach misja została 
zakończona, kapsuła odłączyła się od balonu 
i zaczęła spadać, traf chciał, że wylądowała 
w rzece Narwi. Obiekt był cały czas śledzony 
przez ekipę młodych naukowców i osób 
pomagających z fundacji Copernicus Pro-
ject. Został dość szybko wyłowiony, na szczę-
ście nagrany materiał nie uległ uszkodzeniu. 
A maskotka Mrówki została przekazana 
choremu Danielowi w ramach akcji „Speł-
niamy marzenia” – podopiecznemu Fundacji 
„Mam Marzenie”.
Honorowym gościem, który wypuścił balon 
był pan Janusz Pomaski, wnuk Władysława 
Pomaskiego zdobywcy Pucharu Gordon Ben-
netta z 1934 r. W Serocku powstało centrum 
namierzająco-koordynujące. Widzowie na 
ekranie mogli na bieżąco śledzić lot balonu. 
Balon wznosił się i leciał zgodnie z wcześniej-
szymi wyliczeniami. Dzieci i młodzież zapro-
szono na piknik naukowy - przenośne plane-
tarium, doświadczenia fizyczne, chemiczne, 
roboty i drukarka 3D – zorganizowany przez 
Funiversity. 

Misja „FOKUS ONE” odbyła się dzięki 
wsparciu: Centrali Grupy PSB, Mini-Mrówki 
w Serocku, Gospodarstwa Agroturystycznego 
państwa Małgorzaty i Andrzeja Szuby, którzy 
udostępnili kosmodrom, miejsce na piknik 
naukowy, bar i centrum dowodzenia misji.
Młodzi naukowcy, Mateusz Zaremba 
i Adam Kita, wszystkim serdecznie dzię-
kują. Misja odbyła się pod patronatem 
naukowym Centrum Badań Kosmicznych 
PAN w Warszawie, a bieżące relacje prze-
kazywała telewizja Polsat News i Polskie 
Radio program 1 i 3. 

Dwaj młodzi naukowcy, Mateusz 
Zaremba (16 l.), syn właściciela sklepu 

Mrówka w Serocku, wraz z kolegą Adamem 
Kitą (15 l.) dokonali balonowego „podboju 
kosmosu”, przygotowując misję wyniesie-
nia kapsuły z kamerami, które filmowały 
przestrzeń w formacie 3D. Są to pierwsze 
w Polsce i prawdopodobnie w świecie ama-
torskie nagrania ziemi w 3D.

Podczas rozmowy po przyjeździe do hotelu 
Słoneczny Zdrój pan Mirosław Krzywicki 
powiedział – do tej pory wymieniałem zgroma-
dzone punkty na nagrody rzeczowe bądź bony 
Sodexo, voucher w ramach programu to bardzo 
dobry pomysł, przynajmniej mogę odpocząć wraz 
z rodziną. – Od początku założenia firmy robię 
zakupy w firmie Buster w Mikołowie. W tym roku 
wybudowaliśmy cztery domy i w dwóch robiliśmy 
wykończeniówkę, dzięki temu firma moja podwo-
iła zakupy w Busterze. Zatrudniam 12 osób. Kiedy 
tylko mogę uczestniczę w organizowanych przez 
Bustera szkoleniach dla wykonawców – Szkoła 
Dobrego Budowania PSB – aby być na bieżącą 
z nowościami rynkowymi. Podczas szkoleń zawsze 
dowiaduje się czegoś nowego, potrzebnego 
w pracy. O nowościach dowiaduje się również 
z pisma „Głos PSB”, które regularnie otrzymuję 
w Busterze.
Wrażenia z pobytu w hotelu. – Było bardzo sym-
patycznie, dopisała nam piękna pogoda, wypo-
częliśmy, ja skorzystałam z masażu, żona z salonu 
fryzjerskiego, a Zuzia nie chciała w ogóle wracać 
do domu. Na pewno kiedyś jeszcze przyjedziemy 
do hotelu Słoneczny Zdrój.   

Pierwsza Mrówka 
w kosmosie

Marzena Mysior-Syczuk  



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Grupa PSB S.A. prowadzi systematyczną analizę wyników swojej sieci. Dane o przychodach, uzyskane 
od kilkuset składów i sklepów Mrówka, pozwalają ocenić skalę i trendy popytu na materiały budowlane 
oraz produkty niezbędne dla domu w skali całego kraju. Szczególnie jednak odzwierciedlają zachowania 
konsumentów w mniejszych miejscowościach. Wykres nr 1 obrazuje sprzedaż materiałów za 9 m-cy 
2014 roku na tle poprzedniego sezonu. Dodatkowo przedstawiamy na nim wyniki uzyskane przez cen-
tralę Grupy PSB. 

Wyniki PSB

Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2014 r.

Niska baza porównawcza i sprzyjająca aura 
pogodowa miały wpływ na bardzo dobre 
wyniki w I kwartale br. Dynamika popy-
tu wzrosła od 12% w styczniu do aż 37% 
w marcu. W II kwartale tempo popytu za-
częło gwałtownie spadać – 19% w kwietniu 
i 4% w maju. W czerwcu ten negatywny 
trend wyhamował, zatrzymując się pozio-
mie 3%. Miesiące letnie (VII i VIII) wykaza-
ły ujemną dynamikę w każdym z segmen-
tów naszej sieci, ale szczególnie głęboka 
była ona w hurcie. We wrześniu nastąpiło 
ożywienie na rynku po kilkumiesięcznym 
spadku dynamik sprzedaży.
Największy wzrost sprzedaży wystąpił 
w takim asortymencie jak: kostka bru-
kowa (+44%), ogród, otoczenie domu 
(+43%), płytki, łazienki, kuchnie (+42%) 
oraz oświetlenie, elektryka (+41%). Trzy-
dziestoprocentowy wzrost zanotowaliśmy 
w narzędziach. Dynamika rzędu 20% obej-
mowała: dekoracje, farby, bramy, ogrodze-
nia oraz instalacje, ogrzewanie. Najmniej-
szy wzrost odnotowała stolarka (+5%). 
Spadła sprzedaż ścian, kominów, izolacji 
wodochronnych, dachów oraz wyrobów 
stalowych (o 3–27%).                          (ml)

Wykres nr 2, oddaje dynamikę popytu w kanale hurtowym i detalicznym (w ujęciu like-for-like, tj. dla identycznych firm) w cią-
gu 9 miesięcy 2014 roku, w odniesieniu do tego samego okresu sezonu poprzedniego. Przeciętne przychody za III kwartały 
2014 r. w składach PSB, placówkach Profi i marketach Mrówka wzrosły o 7%. 




