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Marzena Mysior-Syczuk 
redaktor Naczelna Głosu PSB

Ponad 200 
sklepów 
Mrówka  
w Polsce

Dynamiczny rozwój sieci detalicznej PSB-Mrówka zaowocował otwarciem 22 
placówek w 2015 r. i obecnie sieć liczy już 203 markety w Polsce. Sklepy Mrówka 
to najbardziej powszechna sieć marketów branży „dom i ogród” w miejscowo-
ściach powiatowych i gminnych. Nowoczesne, samoobsługowe sklepy posiadają 
w ofercie od kilku do kilkunastu tysięcy pozycji asortymentowych.
Rozwój ilości placówek detalicznych Mrówek idzie w parze z dobrymi wynikami 
handlowymi. Przychody Mrówek w pierwszym półroczu 2015 r. wzrosły o 9%  
w stosunku do 2014 r. Dla porównania przychody w kanale hurtowym PSB 
wzrosły średnio o 5%. O wynikach popytu na materiały budowlane w I półroczu 
2015  roku mogą Państwo przeczytać na III okładce numeru.

W tym numerze polecam artykuł o rodzajach i prawidłowym montażu okien po-
łaciowych, dachowych, drzwi wewnętrznych oraz o roletach wewnętrznych. Naj-
nowsze rozwiązania w tym obszarze przedstawiają specjaliści z firmy: Stolbud 
Włoszczowa, Velux, Soudal, Invado i Gardinia (str. 4–16).

O nowościach rynkowych oferowanych przez dostawców PSB oraz o poradach  
dt. szybkiej naprawy podłoży posadzki można przeczytać na str. 17–25.

W fotoreportażu piszemy o sukcesach firmy PSB Bel-pol ze Staszowa, która  
20 czerwca 2015 r. otworzyła 200. market Mrówka (str. 30–32). 

W „Wydarzeniach Partnerów PSB” na str. 33–39 można przeczytać o rozwoju  
sieci Mrówek oraz relacje z wydarzeń integracyjnych, sportowych i szkoleń dla 
firm wykonawczych. Natomiast na stronie 29 znajduje się informacja z 25-lecia 
firmy Pol-Skone.

Na koniec numeru (str. 40) zapraszam do rozwiązania „Krzyżówki budowlanej” 
nr 4/2015. 
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Właściciele, Jadwiga i Leszek Belusiak, 200. marketu  
Mrówka w Staszowie
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ROLETY

Okna drewniane świadczą o wysokim standardzie i naturalnym charakterze na-
szego domu. Odpowiednio dobrane parametry stolarki okiennej zapewniają 
komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz mają korzystny wpływ na polepsze-
nie bilansu energetycznego budynku.

AUGUSTYN ZIOŁO, product manager Stolbud Włoszczowa

Okna drewniane

Fot. Stolbud Włoszczowa

Wybór i mOntaż Okien 
pOłaciOWych  
i dachOWych,  
drzWi WeWnętrznych 
Oraz rOlet 

Nowoczesna technologia, produkcja i montaż stolarki otworowej  
w wymierny sposób wpływają zarówno na komfort i estetykę  
użytkowania, jak i na koszty eksploatacyjne. Najnowsze rozwiązania  
w tym obszarze przedstawiają specjaliści z firm: STOLBUD WŁOSZCZOWA,  
VELUX, SOUDAL, INVADO i GARDINIA. 

Podział okien drewnianych wynika z  gru-
bości profili, zastosowanego systemu 
okuciowego, oszklenia oraz rodzaju i  ga-
tunku drewna. 

PARAmETRY  
I  FUNKCJONALNOŚć

Obecnie na rynku, w   segmencie okien 
drewnianych są dostępne różne grubo-

ści profili okiennych. To one określają 
parametry przenikalności termicznej 
ram i   ich złożeń oraz możliwość zasto-
sowania szerszych, czyli cieplejszych 
pakietów szybowych. Okna mogą być 
jedno-, dwu- lub wieloskrzydłowe, wzbo-
gacone o  naświetle – stałe bądź uchylne. 
Ze względu na sposób otwierania dzie-
limy je na okna stałe (fix), rozwierane 

oraz uchylno-rozwierane. Skrzydła wy-
posażane są w  okucia umożliwiające ich 
rozwieranie, uchylanie lub połączenie 
obu tych funkcji. Przy zastosowaniu spe-
cjalnych systemów okuciowych (zwłasz-
cza do konstrukcji okien balkonowych) 
występują także przesuwne (HS), uchyl-
no-przesuwne (UPS), składane (harmo-
nijkowe). Możemy także wybrać okucia 
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najbardziej popularny surowiec służący 
do produkcji okien drewnianych. Charak-
teryzuje się gęstością 400–550  kg / m3 
o   dobrych cechach statycznych. Dąb 
należy do szlachetnego gatunku drewna 
o  wyjątkowej wytrzymałości mechanicz-
nej (gęstość 750– 850 kg/m3). Drewno 
red meranti to gatunek drewna egzo-
tycznego o  średniej gęstości 450   kg / m3 
i   wyrazistym rysunku, który przy za-
stosowaniu lakierów transparentnych 
wybitnie podkreśla urok naturalnego 
drewna. 
Produkowane obecnie okna wykonane 
są ze specjalnie wyselekcjonowanej 

o   parametrze izolacyjności termicznej 
Ug od 0,5 do 0,7 W/m2K z  tzw. „ciepłymi 
ramkami”, wypełnione wewnątrz argo-
nem.   

JAKIE DREWNO
Istotne znaczenie ma rodzaj i   gatunek 
drewna z  jakiego wykonane są okna. Do 
najbardziej popularnych należy drewno 
sosnowe, dębowe oraz egzotyczne red 
meranti. Każdy z  tych gatunków drewna 
charakteryzuje się innymi cechami użyt-
kowymi, zarówno pod względem para-
metrów technicznych, jak i  wrażenia es-
tetycznego. Iglaste drewno sosnowe to 

specjalne z   elementami zabezpieczeń 
antywłamaniowych oraz funkcjami mi-
krouchyłu, hamulca lub ogranicznika 
uchyłu. Dzisiaj coraz większą popularno-
ścią cieszą się okna wyposażone w  sys-
temy dostępu z  wykorzystaniem funkcji 
sterowania elektronicznego, niejedno-
krotnie zintegrowane za pomocą czujni-
ków ze stacjami pogodowymi. 
Oszklenie okien stanowią szyby zespo-
lone jedno- i   dwukomorowe. Te ostat- 
nie są standardem w  oknach energoosz-
czędnych. Do najbardziej popularnych 
należą pakiety szybowe niskoemisyjne 
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PROFESJONALNY mONTAŻ

Duże znaczenie ma prawidłowy montaż 
oraz jakość użytych do tego materia-
łów. To ten etap decyduje, czy w   pełni 
będziemy korzystać z   walorów okien 
drewnianych. Aby poprawnie wykonać 
montaż muszą być spełnione wymaga-
nia co do odpowiedniego usytuowa-
nia okna w   ścianie, jego zamocowania 
i   uszczelnienia. Montaż okien w   tzw. 
systemie trójwarstwowym (potocznie 

i   wysuszonej do wilgotności 12–14% 
klejonki w   systemach grubości ram: 
68, 78, 80, 88, 92 mm. Konstrukcje te 
występują u   producentów pod róż-
nymi nazwami handlowymi. Z   uwagi 
na zmieniające się przepisy, podwyż-
szające wymagania dotyczące progów 
termicznych dla okien, najbardziej po-
pularnymi są te o   grubościach 78 oraz 
92 mm. Zapewniają one stabilność 
i  sztywność konstrukcji, a  także wysoką 
4-tą klasę szczelności. Jednym słowem, 
spełniają wymagania budownictwa 
energooszczędnego, a  w  szczególności 
pasywnego. 

POLE DLA ARChITEKTóW
Nowoczesne wzornictwo, finezyjne nie-
szablonowe kształty okien drewnianych 
są inspiracją i   wyzwaniem dla wielu ar-
chitektów i   projektantów w   tworzeniu 
energooszczędnych budynków, przyja-
znych środowiskowo, z   zapewnieniem 
komfortu oraz bezpieczeństwa użyt-
kowania. To także szeroka oferta dla 
obiektów objętych nadzorem konser-
watorskim. Pozwala na wykorzystanie 
elementów ozdobnych podkreślających 
indywidualność architektoniczną zabyt-
kowego budynku. 
We współczesnym wzornictwie domów 
przeważają formy rozłożystych brył, 
w  których wykorzystuje się duże, wielko-
gabarytowe konstrukcje okien o   różno-
rodnych kształtach. Nie tylko wpisują się 
one doskonale w   nowoczesne wnętrza 
podkreślając ich przestronny charakter, 
ale zapewniają także maksymalne do-
świetlenie pomieszczeń.

nazywanym także „ciepłym”) jest obec-
nie zalecany jako montaż standardowy 
w  domach energooszczędnych i   pasyw-
nych. Do mechanicznego mocowania 
okien w   murze stosowane są dyble lub 
kotwy montażowe, a   do uszczelnienia, 
piany lub taśmy rozprężne oraz taśmy 
paroszczelne i  paroizolacyjne.  
Z   punktu widzenia technik montażu 
okna montowane są w   strefie muru 
oraz w   warstwie docieplenia czyli poza 
licem muru przy wykorzystaniu konsol 
lub kształtowników, do których przymo-
cowane są okna. Zaleca się przeprowa-
dzenie montażu przez autoryzowanych 
montażystów, gdyż brak odpowiedniej 
i   profesjonalnej wiedzy w tym zakresie 
może zniweczyć poniesione nakłady. 
Okna drewniane są szczególnie nara-
żone na niekorzystne warunki oraz błę-
dy popełniane podczas prowadzonych 
prac. 

¿	źle przygotowane otwory monta-
żowe,

¿	brak zastosowania odpowiednich 
klocków podporowych i  dystanso-
wych,

¿	błędne usytuowanie klocków 
podporowych i  dystansowych,

¿	zabrudzenia powłok lakierniczych 
i  systemów okuciowych. 

Bardzo niekorzystnie na okna drew-
niane wpływa prowadzenie prac 
mokrych po ich wbudowaniu, przy 
jednoczesnym braku zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji. 

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY

montaż na kształtownikach

montaż na konsolach

Gwarancją długoletniego użytkowania 
okien jest ich prawidłowy montaż wy-
konany przez profesjonalną ekipę mon-
tażową.
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Dzisiaj oknom dachowym stawiamy 
bardzo wysokie wymagania. Oczeku-
jemy, że nie tylko doskonale doświetlą 
pomieszczenia na poddaszu, ale także 
sprostają najwyższym kryteriom doty-
czącym energooszczędności i  wentylacji 
wnętrz. Nie bez znaczenia jest także wy-
goda otwierania oraz trwałość i   łatwość 
konserwacji. Na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, wybierając okna połaciowe do 
domu jednorodzinnego? 

DOPASOWANE DO WNęTRZA
Często w   projekcie architektonicznym 
znajdziemy jedynie informacje o  rozmia-
rze okien dachowych i   ich usytuowaniu. 
Najczęściej to inwestor decyduje, jaki 
konkretnie typ okna wybiera. Przy zaku-
pie okien elewacyjnych rozwiązanie jest 
stosunkowo proste. Najczęściej kupu-
jemy okna o   tych samych parametrach 
do całego domu, a   jedynie ich wymia-
ry dostosowujemy do poszczególnych 
pomieszczeń. Kupując okna dachowe, 
wybieramy w   hurtowni okna o   standar-
dowych rozmiarach. Ich gama jest bardzo 
szeroka. Najlepiej dobrać typ okna do 
pomieszczenia, w  jakim się ono znajdzie. 
Takie podejście pozwala zoptymalizo-
wać budżet i  jednocześnie maksymalnie 
wykorzystać funkcje użytkowe okien 
do poddaszy. Na dachu okna połaciowe 
jednego producenta wyglądają niemal  
identycznie. Zatem w   trosce o   wygląd 
naszego domu nie musimy rezygnować 
z  funkcjonalności dostępnych w  różnych 
modelach. Co to oznacza w   praktyce? 
W   sypialni i   pokoju dla dzieci szczegól-
nie ważne są komfort i   bezpieczeństwo. 

AGNIESZKA KAMIŃSKA, ekspert Velux Polska sp. z o.o.

Okna dachowe  
i rolety do domu  
jednorodzinnego 

poddasze to najczęściej prywatna strefa domu jednorodzinnego przeznaczona 
do snu, odpoczynku, a także nauki i dziecięcych zabaw. zadbajmy więc o to, 
aby było ono dobrze doświetlone, komfortowe pod kątem funkcjonalności sto-
larki oraz utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach. 

Warto więc zwrócić uwagę na to, czy 
okno wyposażone jest w   szybę bez-
pieczną z   folią zabezpieczającą. W   razie 
stłuczenia, szkło nie wypadnie z   oścież-
nicy, ani nie rozbije się na drobne kawał-
ki. W  tych pokojach ważny jest też rodzaj 
zastosowanej wentylacji, jej wydajność, 

a   także to, czy ma filtry zapobiegające 
przedostawaniu się kurzu i  owadów. Nikt 
bowiem nie chce spać w  dusznym poko-
ju i  w  towarzystwie natrętnych komarów. 
Osoby lubiące ciszę mogą zainwestować 
w   szyby redukujące hałas, pakiet wy-
ciszania deszczu lub roletę zewnętrz-
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ną. W   łazience, pralni lub kuchni, gdzie 
panuje duża wilgotność, a   para wodna 
może się skraplać, najlepiej sprawdza-
ją się okna odporne na jej działanie np. 
drewniano-poliuretanowe. Ich zaletą, 
w  stosunku do konstrukcji z  PVC, jest to, 
że warstwa poliuretanu szczelnie okala 
rdzeń z   drewna, dlatego ich powierzch-
nia jest gładka, bez łączeń i   spoin. Takie 
okna bardzo łatwo utrzymuje się w   czy-
stości, a  białe wykończenie lepiej pasuje 
do sprzętów sanitarnych. 

WYGODNE OTWIERANIE
Przy wyborze okien warto zwrócić 
uwagę na sposób otwierania. Najpo-
pularniejsze i   najtańsze modele otwie-
rają się obrotowo. To oznacza, że ich 
skrzydło można obrócić o   180 stopni. 
Dzięki temu bez problemów umyjemy 
zewnętrzną szybę od strony pomiesz-
czenia. Natomiast okna obrotowo-kla-
powe są nieco droższe, ale mają dodat-
kową zaletę – umożliwiają swobodne 
wyglądanie z  poddasza. Okna obrotowe 
mogą mieć klamkę na dole lub na górze 
skrzydła, zaś okna uchylno-obrotowe 
mają ją w   dwóch miejscach. Często in-
westorzy pytają, jaki sposób otwierania 
najlepiej wybrać. Odpowiedź jest dość 
prosta: to zależy od konstrukcji podda-
sza i  wysokości montażu okna. Gdy jego 
dolna krawędź znajduje się na wysoko-

ści ok. 90 cm od podłogi najwygodniej-
sze będą modele z  górnym otwieraniem. 
Uchwyt jest wtedy dostępny, gdy stoimy 
w   pozycji wyprostowanej, bez potrzeby 
schylania się i   narażania na uderzenia 
głową w  szybę. Takie usytuowanie okien 
jest możliwe, gdy mamy konstrukcję 
bez ścianki kolankowej lub jest ona sto-
sunkowo niska. Przy takim rozwiązaniu, 
w   pozycji siedzącej mamy zapewniony 
swobodny widok na zewnątrz oraz opty-
malne oświetlenie wnętrza. Jednocze-
śnie taki sposób otwierania zapewnia 
bezpieczeństwo małym dzieciom, które 
nie otworzą okna dachowego bez wie-
dzy rodziców. Pod nim można ustawić 
biurko, stół czy kanapę, ponieważ sprzę-
ty nie utrudnią nam jego otwierania. 
Gdy konstrukcja poddasza zmusza nas 
do zainstalowania okna znacznie wyżej, 
np. gdy ścianka kolankowa ma wysokość 
150 cm, najbardziej funkcjonalnym roz-
wiązaniem jest wybór okna z  klamką na 
dole. Umożliwi to łatwe otwieranie i   za-
mykanie nawet osobie niższego wzro-
stu. Jest to więc rozwiązanie korzystne 
również z   punktu widzenia ergonomii – 
otwieramy okna dachowe, bez koniecz-
ności stawania na palcach, ani nadmier-
nego wyciągania ręki w   górę. Aby mieć 
łatwy dostęp do klamki, należy jednak 
zrezygnować z   umieszczenia mebli pod 
oknem lub ustawić je tak, by można było 
podejść do ścianki kolankowej. 
Pełen komfort otwierania zapewniają 
okna obrotowo-klapowe z   podwójnym 
systemem otwierania, czyli z   klamką 
zamontowaną u   dołu okna oraz alumi-
niowym uchwytem otwierającym u  góry. 
Dają one świetną perspektywę na ze-
wnątrz – panoramiczny widok i   więcej 
miejsca nad głową. Ich zaletą jest rów-
nież duży kąt otwarcia, odchylają się 
bezstopniowo na górnych zawiasach 
nawet do kąta 45 stopni. Można je tak-
że łączyć w   zestawy z   oknami obroto-
wymi, bo wyglądają bardzo podobnie. 
Gdy okno jest zamontowane w   trudno 
dostępnym miejscu lub zależy nam na 
wyjątkowym komforcie, warto pomy-
śleć o   oknach sterowanych elektrycz-
nie. Często elementem wyposażenia 
takiego okna jest czujnik deszczu, który 
zamyka je automatycznie, gdy zaczyna 
padać. W  skład zestawu wchodzi: silnik, 
sterownik, pilot lub dotykowy panel 
sterowania. Takie okna można progra-
mować. Przy zakupie okna dachowego 

warto zwrócić uwagę, czy ma możliwość 
doinstalowania sterowania elektryczne-
go na późniejszym etapie użytkowania 
domu. W   trakcie remontu lub budowy 
doprowadźmy w  okolice okna dachowe-
go zasilanie. Gdy będziemy mieli taką 
instalację, z   łatwością przerobimy zwy-
kłe okno na elektryczne lub zastosuje-
my elektryczną roletę zewnętrzną, bez 
uszkodzenia wystroju wnętrza. Na rynku 
dostępne są systemy elektryczne mon-
towane na konstrukcji okna lub tak w  nią 
wbudowane, że po zamknięciu skrzydła 
pozostają całkowicie niewidoczne. Za-
lety tych drugich są niezaprzeczalne – 
jest to nie tylko komfortowe, ale także 

estetyczne rozwiązanie. Jeśli okno jest 
umiejscowione bardzo wysoko i   rzadko 
z   niego korzystamy, do otwierania i   za-
mykania można stosować drążek tele-
skopowy o  długości około 3 metrów. 

ENERGOOSZCZęDNE  
PAKIETY SZYBOWE

Okna różnią się między sobą zastoso-
wanymi pakietami szybowymi o   róż-
nych funkcjach. Najczęściej stosowane 
są pakiety energooszczędne, ale coraz 
bardziej popularne są energooszczędne 
szyby bezpieczne, w   których szkło jest 
klejone z   warstwą folii. W   przypadku 
uszkodzenia pozostanie w   ramie i   niko-
mu nie zagrozi. Szyby bezpieczne lepiej 
izolują dźwięki, więc jeśli zależy nam 
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na bezpieczeństwie i   ochronie przed 
hałasem – warto dopłacić, tym bardziej, 
że różnica w   cenie jest niewielka. Okna 
to nie tylko miejsca strat ciepła. Nale-
ży pamiętać, że są one także źródłem  
pasywnego ogrzewania słoneczne-
go w   zimie, a   ich rozmieszczenie jest 
kluczowe dla bilansu energetycznego 
budynku. Większe przeszklenia powin-
ny być zlokalizowane od strony połu-
dniowej. Natomiast od północy warto 
stosować stolarkę o   podwyższonym 
współczynniku izolacyjności termicznej. 
Od strony południowej dodatni bilans 
energetyczny osiągają okna ze standar-
dowym energooszczędnym oszkleniem.  
Od północy można zastosować w  oknach 
połaciowych na przykład szybę energo-
oszczędną dwukomorową. Okna z   taką 
szybą mają dużo lepszy współczynnik 
izolacyjności termicznej U   szyby równy 
odpowiednio 0,5 W/(m2K). W  takich szy-
bach wewnętrzne komory wypełniono 
kryptonem, który jeszcze lepiej izoluje 
niż standardowo stosowany argon.

SOLIDNY I  CIEPŁY mONTAŻ
Każde okno połaciowe jest integralnym 
elementem dachu, dlatego powinno 
być szczelnie z   nim połączone, a   także 
odpowiednio ocieplone. Jak zawsze, 
istotny jest wybór profesjonalnej ekipy 
dekarskiej, bo błędy montażowe często 
są przyczyną reklamacji. O   kontakt do 
przeszkolonych fachowców warto zapy-
tać w   hurtowni, która sprzedaje okna. 
Dekarz może zamontować okna stosując 

materiały izolacyjne dostępne na budo-
wie lub rozwiązania systemowe reko-
mendowane przez producenta. Elemen-
tem absolutnie niezbędnym do montażu 
okna jest kołnierz uszczelniający, który 
odpowiada za szczelność połączenia 
i   odprowadzanie wody opadowej. Go-
towe akcesoria montażowe, zamawiane 
pod konkretny rozmiar, poprawiają izo-
lacyjność okna oraz usprawniają i   przy-
śpieszają pracę dekarza. To opłacalna 
inwestycja, bo gwarantuje poprawną 
instalację. To też powód dla którego 
niektórzy producenci przedłużają gwa-
rancję na okno. Na etapie wykończenia 
wnętrza należy zwrócić uwagę na kształt 
wnęki okiennej. Na dole powinna być 
prostopadła do podłogi, zaś na górze 
równoległa do sufitu. Takie jej ukształ-
towanie, a   także grzejnik umieszczony 
bezpośrednio pod oknem poprawią cyr-
kulację ciepłego powietrza zimą i   zapo-
biegną kondensacji pary wodnej. 

ChŁODNO LATEm
Na komfort korzystania z   poddasza 
ogromny wpływ ma zachowanie od-
powiednich warunków termicznych. 
W   ochronie przed przegrzewaniem 
i   utratą ciepła bardzo ważną rolę od-
grywają przesłony okienne. Właściwie 
dobrane do okien dachowych rolety 
i  markizy umożliwiają zachowanie odpo-
wiedniej temperatury, bez konieczności 
instalowania energochłonnej klimaty-
zacji. Z   nadmiarem ciepła najlepiej po-
radzą sobie przesłony montowane na 
zewnątrz okna, zaś efekt rozproszenia 
zbyt ostrego słońca uzyskamy stosując 
montowane od wewnątrz rolety i   żalu-
zje. Markizy zewnętrzne do okien dacho-
wych są wykonane z  siateczki, która nie 
zaciemnia wnętrza. Korzystając z   nich, 
można więc komfortowo pracować i  wy-
poczywać na poddaszu przez cały sło-
neczny i  upalny dzień. Rolety zewnętrz-
ne pozwalają na całkowite zablokowanie 
światła słonecznego wnikającego do 
wnętrza. Instalując je możemy latem 
zredukować temperaturę i   ochronić się 
przed nadmiarem ciepła. Sprawdzą się 
świetnie w  sypialniach, z   których korzy-
stamy wieczorem. 

DEKORACJA I  PRZYCIEmNIENIE
Efekt rozproszenia światła uzyskamy, 
stosując rolety wewnętrzne: podwój-
nie plisowane, dekoracyjne, plisowane, 

rzymskie oraz zaciemniające. Szczegól-
nie funkcjonalne są rolety dwufunk-
cyjne np. zaciemniająco-plisowane. 
Dzięki nim możemy uzyskać przyjemne 
zaciemnienie w   czasie, gdy świeci in-
tensywne słońce, zaś gdy potrzebujemy 
delikatnej ochrony przed promieniami 
wystarczy rozwinąć tylko część plisowa-
ną. Potrzebę rozproszonego łagodnego 
światła, nawet w   najbardziej słoneczny 
dzień, zaspokoją także rolety plisowa-
ne, które można zatrzymać w  dowolnym 
miejscu na oknie. Kontrolę nad ilością 
wpadającego światła zapewnią również 
rolety dekoracyjne. Wykonane są one 
z  półprzezroczystej tkaniny i  najczęściej 
występują w  dwóch wariantach: na pro-
wadnicach lub na tzw. haczykach. Ża-
luzje pozwalają na optymalną kontrolę 
kąta padania światła. By go odpowied-
nio ustawić, wystarczy przechylić listwy 
w   pożądanym kierunku. Ze względu na 
swoją odporność na wodę idealnie na-
dają się do kuchni i  łazienek. 

CIEPŁO W  ZImIE
Podczas chłodów rolą przesłon okien-
nych w  zachowaniu komfortu cieplnego 
jest przede wszystkim redukcja strat 
ciepła. Najbardziej efektywne są rolety 
wewnętrzne podwójnie plisowane, za-
ciemniające oraz rolety zewnętrzne. To 
one skutecznie zapobiegają ucieczce 
ciepła. Trzeba jednak umiejętnie z   nich 
korzystać – w   ciągu dnia podnosić, aby 
promienie słońca dogrzewały wnętrza, 
zaś wieczorem, opuszczać. Zastosowa-
nie rolet skutecznie pomaga w   obniża-
niu rachunków. Niektóre redukują straty 
ciepła nawet o  1/3. 
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Soudal Window System to, rekomen-
downy przez Instytut Techniki Budow-
lanej, nowatorski system montażu 
i   uszczelniania stolarki otworowej, 
zwany także „ciepłym montażem”. Za-
pewnia trwałe i   skuteczne uszczelnie-
nie miejsc osadzenia okien w   ościeżu 
w   myśl zasady: szczelniej od wewnątrz 
niż na zewnątrz. W   praktyce oznacza 
to zastosowanie trzech warstw izolacji 
o  ściśle określonych właściwościach, co 
skutkuje znacznym ograniczeniem strat 
energii i   w   związku z   tym niższymi ra-
chunkami za ogrzewanie.

SKąD BIORą SIę DEFEKTY
Na utratę ciepła najbardziej narażo-
ny jest punkt styku okna ze ścianą ze-
wnętrzną. Przy niedostatecznie trwałym 
połączeniu okno-ściana może dojść do 
rozszczelnień. Konsekwencją nieprawi-
dłowego montażu okien będzie niekon-
trolowana ucieczka ciepła z   wewnątrz 
pomieszczeń. Stosując „ciepły montaż” 
skutecznie eliminuje się zjawiska pro-
wadzące do zawilgocenia warstw izo-
lacyjnych, powstawania mostków ter-
micznych wokół okien i   zapobiega się 
stratom energii cieplnej. 

MICHAŁ SAWICKI, kierownik działu technicznego Soudal

ciepły montaż okien

nawet najwyższej klasy okna nie zapewnią komfortu cieplnego, jeśli wcześniej  
nie zadbamy o ich prawidłowy montaż. decydując się na wybór metody mon-
tażu stolarki, warto postawić na innowacyjne, ale już sprawdzone rozwiązania. 

Prawidłowo przygotowane podłoże Przyklejanie taśm do ościeżnicy

PRAWIDŁOWY mONTAŻ

Piana poliuretanowa to zasadniczy ma-
teriał, dzięki któremu fachowo uszczel-
nimy okna. Trzeba jednak pamiętać, że 
piana źle znosi działanie czynników 
zewnętrznych. Niezabezpieczona, szyb-
ko ulega degradacji i   traci właściwości 
izolacyjne. 
Do zawilgocenia piany najczęściej do-
chodzi poprzez wnikanie wody opado-
wej lub wnikanie wilgoci z   wewnątrz 
pomieszczeń. To pierwszy krok do po-
wstania nieprawidłowości, które w  krót-
kim czasie obniżą wydajność systemu 
uszczelnień. Jeśli na ościeżach (glifach) 
okiennych lub w   miejscu styku okna 
z   murem pojawia się wilgoć, pleśń,  
lub łuszczy się farba, to wyraźny znak, 
że montaż nie został wykonany prawi-
dłowo. 
W  wyniku nieodpowiednio zaaplikowa-
nej piany lub źle zamocowanego me-
chanicznie okna może dojść do odspo-
jenia pianki montażowej i   powstania 
tzw. szczeliny włosowatej. Wokół okna 
pojawia się wówczas ledwo widoczna 
przestrzeń przez którą odczuwamy po-
dmuchy powietrza.

TRóJWARSTWOWA  
OChRONA

„Ciepły montaż” polega na zastosowa-
niu trzech warstw o   ściśle określonych 
właściwościach. Dla przyspieszenia 
pracy i  wyeliminowania pomyłek, taśmy  
do konkretnych prac zostały oznaczo-
ne różnymi kolorami. Są one dostępne 
w   różnych szerokościach, zależnie od 
wielkości szczeliny i  rodzaju ościeża.
– Warstwa wewnętrzna – taśma pa-
roszczelna (czerwona) stanowi tarczę 
ochronną – barierę oddzielającą war-
stwę izolacji termicznej (montażowej 
pianki poliuretanowej) od klimatu pa-
nującego wewnątrz budynku. Taśma 
skutecznie zapobiega przenikaniu pary 
wodnej i   wilgoci z   pomieszczenia do 
warstwy izolacji termicznej i   niweluje 
skutki powstania szczeliny włosowatej.
– Warstwa środkowa – wspomniana 
pianka poliuretanowa stanowi, pomię-
dzy ościeżem a  ościeżnicą, warstwę izo-
lacji termicznej i   akustycznej. Najlepsze 
efekty wypełniające daje zastosowanie 
wysokiej jakości pianek poliuretano-
wych o   dużej sprężystości i   elastyczno-
ści. W  zależności od miejsca stosowania 
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i   konstrukcji stolarki, wykonawca może 
zastosować piankę o   niskiej rozprężal-
ności, która pozwoli uzyskać doskonałą 
izolacyjność akustyczną. W   przypadku 
miejsc narażonych na silne ruchy pod-
łoża – zaleca się użycie superelastycznej 
pianki kompensującej ruchy szczeliny 
w  zakresie od – 75% do +45%. Ten ro-
dzaj piany wyróżnia się bardzo wysoką 
izolacyjnością akustyczną (Rstw 60 dB).
– Warstwa zewnętrzna – taśma paro-
przepuszczalna (biała) zapobiega prze-

Wypoziomowanie i  montaż mechaniczny 
ościeżnicy w  otworze okiennym

Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej (biała) do ościeża na zewnątrz

Wypełnienie szczeliny pianą poliuretanową Przyklejanie taśmy paroszczelnej  
(czerwona) do ościeża od wewnątrz

prawidłowe przeprowadzenie zapewni 
użytkownikom komfort cieplny i   prze-
łoży się, w   stosunkowo krótkim czasie, 
na zmniejszenie wysokości rachunków 
za ogrzewanie. 

okna, doprowadzić do przemarzania gli-
fów, wyraszania się wilgoci w   narożni-
kach wokół okien, a   nawet na ścianach 
pomieszczeń. Wybranie metody „cie-
płego montażu” stolarki okiennej i   jej 

Taśmy paroszczelne (kleimy od strony wewnętrznej) Taśmy paroszczelne (kleimy 
od strony wewnętrznej)

nikaniu wody i   wilgoci z   zewnątrz do 
pianki poliuretanowej, umożliwiając jed-
nocześnie migrację pary wodnej z   wnę-
trza na zewnątrz budynku. 
Po montażu, taśmy muszą być nie-
zwłocznie zabezpieczone, ponieważ ich 
odporność na promienie UV w  klimacie 
umiarkowanym, wynosi do 3 miesię-
cy od daty zamontowania. Lekcewa-
żenie, przez niektórych wykonawców, 
uszczelnienia z   zastosowaniem taśm 
ma decydujący wpływ na jakość całego 
połączenia okno-ściana. Zawilgocona 
i   przemrożona struktura warstwy ter-
moizolacyjnej tworzy mostki termiczne, 
powodując znaczne straty ciepła bu-
dynku. Nieprawidłowo wykonany mon-
taż może spowodować trwałe uszko-
dzenie materiałów izolacyjnych wokół 
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ADAM HUCZ, manager ds. marketingu Invado

Wybieramy drzwi  
wewnętrzne

tradycyjnie otwierane, przesuwne, łamane, okleinowane czy fornirowane, peł-
ne, a może przeszklone? przylgowe czy bezprzylgowe? Ościeżnica stała, a może  
regulowana i w końcu montaż zlecony fachowcom czy wykonany samodziel-
nie? Odpowiedzi na te pytania z pewnością pomogą w odpowiednim wyborze 
drzwi wewnętrznych. 

OTWóRZ, PRZESUń, ZŁAm
Czasem wnętrza wymagają szczególnej 
aranżacji, w   której nie ma możliwości 
zamontowania tradycyjnie otwieranych 
skrzydeł drzwiowych. Brak miejsca, 
bądź zabudowana ściana, która była-
by potrzebna do otwarcia tradycyjnych 
skrzydeł, to problem, z   którym można 
się zmierzyć, stosując rozwiązania nie-
szablonowe. Jeśli chcemy optymalnie 
wykorzystać przestrzeń i  liczy się dla nas 
każdy metr kwadratowy, warto zastano-

wić się nad skrzydłami przesuwanymi. 
System naścienny nie wymaga więk-
szego remontu. Na ścianie zamocowana 
zostaje szyna, po której przesuwają się 
drzwi. W   przypadku systemu chowane-
go w  ścianę potrzebna jest odpowiednia 
konstrukcja, najczęściej wykonana z  płyt 
gipsowo-kartonowych, w   której montu-
je się specjalną kasetę konstrukcyjną: 
„100” lub „125” mm (w   zależności od 
konstrukcji skrzydła). To w  niej po otwar-
ciu chowają się drzwi, stając się zupełnie 
niewidoczne. Dla niewielkich przestrzeni 
dedykowane są także drzwi łamane, któ-
re swoją nazwę zawdzięczają sposobowi 
otwierania – łamaniu na dwie symetrycz-
ne części. Jest to możliwe, dzięki zamo-
cowanym pośrodku skrzydła, zawiasom 
sprężynowym. Drzwi łamane sprawdzą 
się zwłaszcza w   wąskich korytarzach, 
w   których te otwierane w   tradycyjny 
sposób mogłyby utrudnić komunikację.

FoRNIRowANE  
CZY OKLEINOWANE

Fornir to inaczej okleina naturalna. Otrzy-
muje się go w  wyniku skrawania drewna 
o   dużych średnicach na cienkie płaty 
o   grubościach 0,1–0,5 mm. Łączy się je 
ze sobą w  taki sposób, aby stworzyć wra-
żenie jakby były ściągane z   pnia. Drzwi 
fornirowane są więc łudząco podobne 
do tych z  naturalnego drewna i  dla laika 
odróżnienie jednych od drugich nie jest 
łatwe. Można wybrać fornir modyfikowa-
ny, pozyskiwany z   plantacji z   Wybrzeża 
Kości Słoniowej lub Gwinei. Jedynym 
minusem jest tu cena – o   wiele wyższa 
niż w   przypadku drzwi okleinowanych. 

Okleina natomiast to materiał naśla-
dujący naturalne drewno. W   salonach 
znajdziemy bardzo popularną okleinę 
Enduro, okleinę ryflowaną 3D, która ma 
przestrzenny charakter oraz Eco-fornir 
(CLP) cechujący się zwiększoną odpor-
nością na uszkodzenia. Warto zwrócić 
uwagę na trwałość. Opatentowana tech-
nologia Invado umożliwia łączenie ele-
mentów okleiny poza krawędzią przy-
lgi. W   ten sposób uzyskujemy produkt 
estetycznie wykończony i   otrzymujemy 
gwarancję, że okleina nie będzie się 
w  przyszłości odklejać lub rozwarstwiać. 
Istotną zaletą oklein jest szeroka gama 
kolorystyczna – od typowo standardo-
wych, jak olcha, dąb, wiąz, orzech kla-
syczny poprzez modne obecnie okleiny 
w  kolorze szarym, białym, dębu szarego, 
hebanu czy orzecha duro. 

SZKLANE, PEŁNE,  
A  mOŻE TEChNICZNE

Drzwi szklane to rozwiązanie dla tych, 
którzy chcą doświetlić wnętrze. Szcze-
gólnie sprawdzą się w   niedużych po-
mieszczeniach, korytarzach czy poko-
jach, w  których nie ma okna. Wybierając 
takie modele, pamiętajmy o   doborze 
szyby. Możemy wybierać spośród tych 
całkiem przeźroczystych, przez mleczne, 
po łagodnie rozmywające obraz pozo-
stający po drugiej stronie drzwi, a  także 
szyby z  różnymi, wygrawerowanymi mo-
tywami. Ważne, by była to szyba bez-
pieczna, czyli taka, którą trudno stłuc. Je-
śli jednak to się stanie, szyba rozpadnie 
się na części z  zaokrąglonymi brzegami, 
którymi nie sposób się skaleczyć. Kiedy 
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zależy nam na całkowitym wydzieleniu 
pomieszczenia i  zachowaniu intymności, 
warto użyć skrzydła pełnego. W  zależno-
ści od tego jak bardzo chcemy oddzielić 
rzeczywistość za drzwiami, możemy wy-
brać drzwi z  przeszkleniami. W  większo-
ści kolekcji dostępne są modele z  różną 
liczbą szyb, co pozwala, przy zachowa-
niu spójności aranżacyjnej, dopasować 
drzwi do swoich potrzeb. Jeszcze innym 
typem drzwi są modele techniczne, 
przeznaczone np. do wydzielenia ko-
tłowni. Gdy rozważamy ich zakup, zapy-
tajmy o   parametry izolacji akustycznej 
oraz o   klasę odporności ogniowej. Obie 
informacje będą miały duże znaczenie 
dla komfortu i  bezpieczeństwa.

Z  PRZYLGą CZY BEZ
Tradycyjne drzwi mają na brzegu cha-
rakterystyczny schodek, zwany przylgą. 
Przy zamykaniu zachodzi ona na oścież-

nicę. W   drzwiach bezprzylgowych kra-
wędź drzwi jest zupełnie prosta. Efekt 
lekkiej, nowoczesnej aranżacji uzyska-
nej dzięki zastosowaniu drzwi bezprzyl-
gowych, wzmacniają ukryte zawiasy. Są 
one zupełnie niewidoczne. Dzięki temu 
zamknięte skrzydło w  całości chowa się 
we framudze, tworząc z  nią idealnie rów-
ną, niezakłóconą niczym powierzchnię, 
co optycznie powiększa pomieszczenie. 
Drzwi bezprzylgowe sprawdzają się tak-
że w   nowoczesnych, minimalistycznych 
wnętrzach.

WYBóR OŚCIEŻNICY
W  przypadku montażu nowych drzwi lub 
wymiany starych wraz z   ościeżnicami 
stosujemy dwa rodzaje ościeżnic – blo-
kowe (stałe) oraz regulowane. Oścież-

Drzwi z przylgą Drzwi bezprzylgowe

Ościeżnica regulowana Ościeżnica blokowa

nica stała posiada prostą 
konstrukcję dostosowaną do 
typowej grubości muru, po-
między 90 a  100 mm. Z  kolei 
ościeżnice regulowane po-
zwalają na zabudowę ściany 
o   niestandardowych wymia-
rach. Jedynym ograniczeniem 
dla tego rozwiązania jest mi-
nimalna grubość ściany, która 
powinna wynosić nie mniej 
niż 75 mm. Z   myślą o   tych, 
którzy wymieniają stare drzwi 
na nowe, ale woleliby zre-

zygnować z   wymiany metalowej, wmu-
rowanej w   ścianę ościeżnicy, niektórzy 
producenci wprowadzili do swojej ofer-
ty specjalne nakładki do jej zabudowy. 
Takie rozwiązanie zmniejszy rozmiar re-
montu i  na pewno obniży koszty całego 
przedsięwzięcia. 

CZAS NA mONTAŻ
Warto pamiętać, że decydując się na 
zakup drzwi razem z   usługą montażo-
wą, zapłacimy niższy, 8 % podatek VAT. 
Jeśli decydujemy się na samodzielną 
pracę, powinniśmy pamiętać o   kilku 
ważnych zasadach. Unikniemy w   ten 
sposób problemów i   konieczności na-
prawiania błędów, a   nowe drzwi będą 
nam długo i   dobrze służyły. Montaż 
należy wykonywać w   pomieszczeniach 
suchych, dobrze wentylowanych po 
ukończeniu innych prac jak np. malo-

wanie, układanie podłogi, tynko-
wanie itp. Przed przystąpie-
niem do montażu należy 
sprawdzić jakość i   dokład-
ność wykonania elemen-

tów, kompletność oraz zgodność z   wy-
miarami skrzydła drzwiowego. Zarówno 
ościeżnice stałe, jak i   regulowane, mu-
szą być skręcone (zmontowane) przed 
osadzeniem w   przygotowanym otwo-
rze, w   którym powinien być uwzględ-
niony luz około 15 mm na piankę mon-
tażową. W   otwór ściany przy pomocy 
klinów (ekipy montażowe używają po-
duszek powietrznych) osadzamy goto-
wą ościeżnicę z   zachowaniem funkcji 
lewa lub prawa, pozostawiając szczeli-
ny na piankę montażową. Na wysoko-
ści zawiasów dolnych, górnych i   zam-
ka elementy pionowe stabilizujemy 
rozpórkami regulowanymi za pomocą 
klinów. Sprawdzamy poziom i  pion – to 
moment, aby dokonać ostatecznej po-
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prawki. Dla sprawdzenia poprawności 
montażu osadzonej na klinach oścież-
nicy, zalecamy zawieszenie skrzydła 
drzwiowego i   sprawdzenie jego przy-
legania do uszczelki. Osadzoną oścież-
nicę zespalamy z   murem przy pomocy 
pianki montażowej, pamiętając o   tym, 
że najczęściej ościeżnice wykonane są 
z   oklein papierowych i   nie należy ich 
zabezpieczać żadnymi taśmami malar-
skimi. Piankę dozujemy w  szczeliny po-
między mur a   ościeżnicę na wysokości 
rozpórek i   w   obu górnych narożnikach. 
Jeżeli stosujemy piankę szybkowiążącą 
dwuskładnikową, to rozpórki i  kliny de-
montujemy po kilku godzinach. Kolejny 
etap w   przypadku ościeżnic stałych to 
zlikwidowanie szczeliny między ścianą 
a   ościeżnicą, czyli zamontowanie li-
stew maskujących. Ich długość należy 
dostosować do wysokości drzwi, a   na-
stępnie przymocować, wykorzystując 
klej montażowy. W   przypadku oścież-
nic regulowanych osadzamy kątowniki 
regulowane. Bardzo ważne jest to, aby 

w   pomieszczeniach narażonych na wil-
goć zabezpieczyć silikonem miejsca 
styku ościeżnicy z   podłogą i   ścianą. 
Następny krok to zawieszenie skrzydeł. 
Jeśli kupujemy skrzydła bez konieczno-
ści podcinania, montaż nie będzie sta-
nowił większego problemu. Pamiętajmy 
o   wyregulowaniu zawiasów, a   potem 
o   zamontowaniu wkładki, klamki lub 
gałki. Szczególnie ważne są tu zawiasy – 
stanową bowiem gwarancję stabilności 
i  nośności skrzydeł. Zazwyczaj montuje 
się dwa lub trzy zawiasy. W   przypad-
ku montażu klamki zwracamy uwagę, 
żeby rozety (szyldy) montować na śruby 
przelotowe, które są złączone w  każdym 
opakowaniu z   klamką. Często klienci 
montują na zwykłe wkręty i   po krótkim 
użytkowaniu wkręty wypadają.

KONSERWACJA DRZWI
Czyszczenie i  konserwacja zależy przede 
wszystkim od materiału z   jakiego drzwi 
są wykonane. Modele okleinowane na-
leży czyścić miękką szmatką namoczoną 

w   wodzie. Pamiętajmy, aby nie wyko-
rzystywać żrących specyfików (prosz-
ków, past czyszczących), które zniszczą 
powierzchnię okleiny. Niewskazane są 
także środki zawierające alkohol. Jeśli 
zdarzy się nieduże uszkodzenie, moż-
na wspomóc się dostępnymi na rynku 
woskami lub korektorami retuszerski-
mi, które je skutecznie zamaskują. Do 
czyszczenia drzwi okleinowanych nie 
nadają się środki, które przeznaczone są 
do ścierania mebli – specyfik może bo-
wiem zostawić tłuste plamy. Wystrzegaj-
my się też zmywania dolnej części drzwi 
w   momencie mycia podłogi mopem 
czy szmatką. Powierzchnia ta nie po-
winna mieć styczności z  wodą – jeśli tak 
się stanie, trzeba ją dokładnie osuszyć. 
Wymiana drzwi to inwestycja, której 
nie dokonujemy zbyt często. Dobrze 
więc mieć na uwadze zalecenia produ-
centa w   zakresie montażu, konserwacji 
i  czyszczenia drzwi. W  ten sposób utrzy-
mane będą w  dobrej kondycji przez dłu-
gie lata.

JAROSŁAW NARKIEWICZ, product manager Gardinia

rolety wewnętrzne

dekoracja wnętrza, jego wygląd, styl i funkcjonal-
ność zależą w dużej mierze od naszego podejścia do 
aranżacji okna. Operując różnego rodzaju tkaninami 
oraz elementami do ich zawieszenia, jesteśmy w sta-
nie nadać pomieszczeniom pożądany charakter.

Przykładem produktów, które z   po-
wodzeniem zastępują lub doskonale 
współistnieją z   tradycyjnymi firanami 
i   zasłonami w   oknach, są rolety mate-
riałowe. Szeroki wybór modeli rolet i  za-
stosowanych w   nich tkanin o   różnych 
ciekawych właściwościach pozwala zre-
alizować nawet najśmielsze oczekiwania 
projektantów i  użytkowników.
Podstawowym parametrem jaki należy 

wziąć pod uwagę dobierając roletę do 
swojego okna jest jego wymiar.

ROLETY KLASYCZNE
Do przesłonięcia całej wnęki okiennej 
służą rolety klasyczne. Są one przezna-
czone do osłaniania dużych połaci i  mo-
cowane ponad wnęką okna do ściany lub 
sufitu. Z   uwagi na duże gabaryty, rolety 
takie wykonywane są na rurkach o  dużej 
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średnicy (zwykle 26 mm) i  mocnych, me-
talowych lub plastikowych uchwytach. 
Podnoszenie i   opuszczenie tkaniny jest 
realizowane przy pomocy koralikowego 
mechanizmu napędowego, który w   za-
leżności od naszych wymagań może być 
zamontowany z   dowolnej strony rolety. 
Typowy zakres rozmiarów szerokości ro-
let klasycznych zawiera się pomiędzy 60 
a  210 cm. 

ROLETY mINI
Od pewnego czasu rynek roletowy 
zdobywany jest szturmem przez nowy 
rodzaj rolet – rolety mini. Są to rolety 
o   specjalnej konstrukcji, dostosowane 
do montażu bezpośrednio na skrzydle 
okna i  razem z  nim otwierane. Wszystkie 
elementy takiej rolety są delikatniej-

sze od elementów używanych w   role-
tach klasycznych, co wprowadza pewne 
ograniczenia w   zakresie ich rozmiaru. 
Za górną granicę szerokości rolet mini 
przyjmuje się 120 cm. Ich montaż na 
skrzydle okna jest czynnością bezinwa-
zyjną i  w  zasadzie nie wymaga używania 
żadnych narzędzi. Roletę zawiesza się 

na skrzydle używając specjalnych, zaci-
skowych wieszaków. W  przypadku okien 
nieotwieralnych roletę przykleja się do 
okna stosując samoprzylepne płytki 
montażowe.
Podobnie, jak w   roletach klasycznych, 
koralikowy mechanizm napędowy moż-
na zainstalować z   prawej lub lewej  
strony. 

PLISOWANA LUB ZEBRA
Zwarta konstrukcja rolety oraz sposób 
jej montażu sprawiła, że na jej bazie 
powstały różnego rodzaju modele roz-
budowujące jej funkcjonalność. Przy-
kładami takich rozwiązań są mini roleta 
plisowana czy też mini zebra.
Roleta plisowana wykorzystuje dosko-
nałą plastyczność zakładek splisowanej 

tkaniny, która jest rozpięta pomiędzy 
dwoma aluminiowymi belkami i   mo-
cowana przy pomocy bezinwazyjnych 
uchwytów do skrzydła okna. Zaletą 
rolety plisowanej jest możliwość usta-
wienia tkaniny na dowolnej wysokości 
okna i  przesłonięcia go np. od dołu. Jest 
to niezwykle wygodne zastosowanie, 
zwłaszcza przy zasłanianiu okien balko-
nowych w   pomieszczeniach na piętrze. 
Roleta osłania nas przed wzrokiem osób 
z  zewnątrz, nie blokując przy tym dopły-
wu światła do pomieszczenia.
Mini roleta zebra to połączenie dekora-
cyjności klasycznej rolety mini z   moż-

liwością płynnej regulacji 
dopływu światła do pomiesz-
czenia. Efekt ten uzyskujemy 
przez zastosowanie podwój-
nie przewijanej tkaniny tkanej 
na przemian gęstym i   rzadkim 

splotem. Zachodzące na siebie pasy 
ciemne i   jasne oprócz niezwykle deko-
racyjnych efektów oświetlają nam po-
mieszczenie dokładnie w  takim stopniu, 
jaki jest wymagany.

WSPóŁCZYNNIK RAT
W   zależności od zastosowanych tkanin 
rolety nabierają szczególnych właści-
wości. Do produkcji rolet używane są 
zwykle tkaniny poliestrowe, rzadziej 
poliestrowo-bawełniane. Głównym wy-
mogiem decydującym o   jakości tkaniny 
i   możliwości zastosowania w   roletach, 
jest niezmienność jej wymiarów pod 
wpływem warunków otoczenia, zwłasz-
cza wilgotności i  temperatury. Pozostałe 
parametry charakteryzujące tkaninę to 
gramatura czyli jej „gęstość”, trwałość 
koloru na odbarwienia pod wpływem 
światła słonecznego oraz zespół trzech 
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współczynników określających przeni-
kalność tkaniny: współczynnik refleksji R 
(odbicie), współczynnik absorpcji A  (po-
chłanianie), współczynnik transmisji T 
(przenikanie).
To od poziomu tych trzech współczyn-
ników zależy ile energii (światła, ciepła) 
będzie przenikać przez zastosowaną 
w  rolecie tkaninę.
Zwykle, w  przypadku tkanin dekoracyj-
nych, których główną funkcją jest zdo-
bienie okna wskaźniki te nie mają więk-
szego znaczenia. Jeżeli jednak chcemy, 
aby nasze rolety chroniły przed wnika-
niem światła (rolety Dimout lub Blac- 
kout) lub ciepła (rolety Thermo), war-
tości współczynników RAT zaczynają 
odgrywać istotną rolę. Aby ograniczyć 
współczynnik przenikalności należy 
w   jak największym stopniu zwiększyć 
dwa pozostałe. W   roletach Dimout  
czy Balckout stosuje się specjalne po-
wlekania zewnętrznej strony rolety 
zwiększając maksymalnie współczyn-

nik absorpcji tkaniny. Popularnie zwane 
„podgumowanie” tkaniny sprawia, że 
jest ona nieprzepuszczalna dla światła.
W  przypadku rolet Thermo, zewnętrzną 
stronę rolety napyla się drobinkami alu-
minium, co w  doskonały sposób zwięk-
sza współczynnik odbicia. Dodatkowo, 
wysoka gramatura tkanin Thermo sku-
tecznie zwiększa współczynnik absorp-
cji i   w   rezultacie daje nam doskonałą 
ochronę przed wnikaniem ciepła do 
pomieszczenia. Właściwe zastosowanie 
rolet Thermo pozwala na ograniczenie 
dopływu energii do pomieszczeń na-
wet do 70%. W  ten sposób za niewiel-
kie pieniądze zainwestowane w   rolety 
oszczędzamy energię na chłodzenie 
i   przyczyniamy się do ochrony środo-
wiska.

NIESKOmPLIKOWANY mONTAŻ
Montaż rolet nie jest operacją mocno 
skomplikowaną. Przy montażu rolet kla-
sycznych należy pamiętać, aby zainsta-

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci stolarki okiennej, drzwiowej  
oraz rolet

lować je dokładnie w   poziomie. Tylko 
taki montaż zapewni równe i   pionowe 
zwijanie tkaniny.
W   przypadku rolet mini wypoziomo-
wanie rolety zapewnia nam właściwie 
zamontowane okno. Jedynie, w   przy-
padku przyklejania uchwytów do okien 
nieotwieralnych należy zadbać o   ich 
dokładne wypoziomowanie. Przy kleje-
niu uchwytów należy również pamiętać 
o   dokładnym odtłuszczeniu okien oraz 
o   pozostawieniu przyklejonej płytki 
montażowej na minimum 12 godzin 
w   celu właściwego związania kleju za-
wartego w  taśmie klejącej.

Bez względu na to, czy montujemy role-
ty klasyczne czy też mini, należy zawsze 
zwrócić uwagę, aby nie rozwijać rolet  
do samego końca. Na rurce nawojowej 
powinien pozostać co najmniej jeden  
zwój materiału. Zapobiega to przewinię-
ciu rolety i  odklejeniu tkaniny od rurki. 
Zgodnie z   obowiązującą europejską  
normą EN13120 każda roleta powinna 
być wyposażona w   element umożliwia-
jący podczepienie łańcuszka poza zasięg 
rąk dzieci. Dla bezpieczeństwa swoich 
pociech należy stosować te elementy 
zgodnie z  załączoną instrukcją.

Zalecane wysokości bezpiecznego mocowania 
uchwytu łańcuszka (EN13120).
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Szybka napraWa  
prOblematycznych pOdłOży 
przy użyciu materiałóW  
SyStemu pci

Spękane jastrychy na skutek braku dylatacji obwodowej oraz dylatacji skurczowych, niewłaściwej pielęgnacji, nadmiernego skurczu związanego 
z  gwałtownym odparowaniem wody (nadmierny ruch powietrza), aplikacja posadzek na słabe podłoża.

Niewłaściwe wykonanie przerw technologicznych, wykonywanie masy 
samopoziomującej na niewłaściwie przygotowanym podłożu.

Wykonanie posadzki na podłożu odkształcalnym może stanowić przyczy-
nę potencjalnych uszkodzeń kolejnych warstw. 

KAŻDA POSADZKA JEST CO NAJWYŻEJ TAK DOBRA, JAK DOBRE JEST PODŁOŻE
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenia podkładów podłogowych są: błędy aplikacji (czas, temperatura, 
wilgotność, technologia, niewłaściwa pielęgnacja), niedostateczne przygotowanie podłoża, niewłaściwe dozowanie skład-
ników, niedostateczne wymieszanie, niedotrzymanie reżimów wykonawstwa i  czasów przerw technologicznych.
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ROZWIąZANIEm DLA  
POWYŻSZYCh PROBLEmóW  
JEST SYSTEm WZmACNIANIA 
PODŁOŻA PCI 
System składa się z   dwóch mat wzmac-
niających z  włókna szklanego PCI Armier-
matte GFM oraz PCI Armiermatte GFS  
do wbudowania w   podłogowych ma- 
sach wyrównawczych PCI. Maty wykona-
ne są z   włókna szklanego (średnica po-
szczególnych włókien szklanych wynosi  
od 10 do 14 μm) połączonego ze sobą 
jako splątane zbrojenie wielokierunkowe 
w   formie maty za pomocą specjalnego 
spoiwa (rozpuszczalnego w wodzie). 
Wklejenie mat ma na celu wzmocnienie 
i   zwiększanie wytrzymałości na rozcią-
ganie masy wyrównawczej PCI Pericem 

515, stosowanych w   powiązaniu z   pod-
łożem w  warstwach o  grubości od 5 mm:
– na podłożach z   rysami i   szczelinami 

pozornymi,
– na podłożach narażonych na powsta-

wanie rys oraz na podłożach miesza-
nych,

– na podłożach lekko drgających lub 
narażonych na wystąpienie wibracji 
(np. konstrukcje z   desek drewnia-
nych). 

SYSTEm WZmACNIANIA  
PODŁOŻA PCI POSIADA  
SZEREG ZALET:
� łatwa aplikacja,
� szybkie rozwiązanie,
� uniwersalny,

� wysokie bezpieczeństwo i   skutecz-
ność działania,

� małe grubości (5 mm),
� ekonomiczne rozwiązanie.

DOBóR ROZWIąZAń
Ze względu na wysoką wytrzymałość 
na rozciąganie mat wzmacniających PCI 
istniejące pęknięcia podłoża mogą być 
„zmostkowane” lub „zneutralizowane”. 
Pęknięcia o   szerokości do 3  mm, mo-
żemy naprawiać poprzez zastosowanie 
maty PCI Armiermatte GFM. W   przy-
padku podłoży, które posiadają rysy 
o   rozwarciu do 5 mm oraz podlegają 
większym odkształceniom, zaleca się 
stosować systemowe rozwiązanie wy-
magające zastosowania kombinacji 
obydwóch mat zbrojeniowych PCI (Ar-
miermatte GFS oraz Armiermatte GFM). 
Na tak wykonanym podłożu możemy 
wykonywać okładziny ceramiczne, wy-
kładziny dywanowe, PCV i  linoleum oraz 
układać parkiet.

PCI Armiermatte GFM

PCI Armiermatte GFS

30 cm 30 cm

pęknięciajastrych

PCI Gisogrund

PCI Pericem 515

Schemat wzmocnienia podłoża w  systemie PCI

masa samopoziomująca PCI Pericem 515 
wzmocniona matami wzmacniającymi PCI 
Armiermatte GFm oraz PCI Armiermatte GFS 
podczas badania wytrzymałości na zginanie.

Wtapiać Armiermatte GFS w  świeżo przeszpachlowane zaprawą wyrów-
nawczą podłoże, różową folią do góry.

TEChNOLOGIA WYKONANIA PRAC ZWIąZANYCh Z  WZmOCNIENIEm PODŁOŻA

Docisnąć do podłoża i  usunąć folię zabezpieczającą.

1. Jastrych z  pęknięciami o  rozwarciu do 5 mm 
2. Zagruntowanie podłoża gruntem PCI Gisogrund 
3. Przeszpachlowanie podłoża masą samopoziomującą lub zaprawą wyrównawczą oraz wkleje-

nie PCI Armiermatte GFS (dla pęknięć powyżej 3 i  poniżej 5 mm) 
4. Rozłożenie maty zbrojeniowej PCI Armiermatte GFm (dla pęknięć do 3 mm bez konieczności 

wtapiania PCI Armiermatte GFS)
5. Rozprowadzenie masy samopoziomującej PCI Pericem 515 o  grubości min. 5 mm za pomocą 

pacy lub listwy do wygładzania (nie używać do tego rakli!).
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Przygotowanie podłoża
System wzmacniania podłoża PCI może 
być stosowany na wszystkich podłożach, 
które są nośne, czyste oraz suche. Luźne, 
źle przylegające warstwy oraz substan-
cje zmniejszające przyczepność (oleje, 
smary, tłuszcze, itp.). Dylatacje konstruk-
cyjne muszą zostać przeniesione do 
warstw finalnych.

Przygotowanie podłoża  
– gruntowanie
Należy zagruntować podłoże stosu-
jąc odpowiedni środek gruntujący PCI  
w  zależności od rodzaju podłoża – zgod-
nie z Kartą Techniczną wyrobu.

Układanie PCI Armiermatte
Uwaga: W  przypadku podłoża z   pęknię-
ciami o   szerokości większej niż 3 mm 
a   mniejszej niż 5 mm należy przeszpa-
chlować podłoże, a   następnie wkleić 
Armiermatte GFS, a  później na niej matę 
PCI Armiermatte GFM (z   zakładką na  
ok. 1 cm) na całej powierzchni naprawia-
nego podłoża metodą „świeżo na świe-

Odciąć nożyczkami odpowiedni odcinek maty 
zbrojeniowej PCI Armiermatte GFm.

Układać matę zbrojeniową PCI Armiermatte 
GFm na podłoże zagruntowane, np. PCI Giso-
grund.

Rozłożyć PCI Armiermatte GFm na całej po-
wierzchni trudnego podłoża (z  zakładką  
na ok 1 cm).

Zatopić matę zbrojeniową w  masie samopozio-
mującej PCI Pericem 515 o  grubości minimum 
5 mm.

Rozprowadzić masę samopoziomującą na żądaną grubość 
przy użyciu pacy – nie używać rakli!

Odpowietrzyć masę samopoziomującą PCI Pericem 515 
przy użyciu wałka kolczastego.

żo” w   odniesieniu do warstwy 
szpachli. Maty zbrojeniowej 
PCI Armiermatte GFS nie ukła-
dać na zakładkę, lecz na styk, 
blisko obok siebie.
Należy zwrócić przy tym uwa-
gę, by odstęp pomiędzy „są-
siadującymi” pasmami włókien 
odpowiadał mniej więcej temu, 
w   jakim pasma te ułożone są 
względem siebie na macie.
Minimalna szerokość podczas 
układania musi wynosić 60 cm 
oraz co najmniej po 30 cm po 
każdej ze stron naprawianej 
rysy. Odciąć nożyczkami z   rol-
ki potrzebny odcinek maty PCI  
Armiermatte GFS o   odpowied-
niej szerokości.
Wyschnięte po gruntowaniu 
podłoże zaszpachlować wstęp-
nie cienko za pomocą zaprawy 
wyrównawczej PCI wzdłuż prze-
biegu rysy w  obszarze ułożenia 
maty zbrojeniowej PCI Armier-
matte GFS. Przycięte na wymiar 
odcinki maty zbrojeniowej PCI 

Armiermatte GFS ułożyć prostopadle do 
rysy w  świeżej warstwie zaprawy folią do 
góry i   docisnąć powierzchniowo (np. za 
pomocą ustawionej pod kątem szpachli).
Po krótkim czasie ściągnąć folię nośną 
– na początku przytrzymać na pasma 
włókien.
Ułożyć matę zbrojeniową PCI Armier-
matte GFM na całej powierzchni oraz 
na macie zbrojeniowej PCI Armiermatte 
GFS, a   następnie rozprowadzić masę 
samopoziomującą PCI Pericem 515 na 
całej powierzchni oraz jeszcze metodą 
„świeżo na świeżo” w   odniesieniu do 
warstwy zaprawy wyrównawczej, w  któ-
rej została zatopiona mata zbrojeniowa 
PCI Armiermatte GFS.

masa samopoziomująca
Wymieszać masę samopoziomującą PCI 
Pericem 515 zgodnie z   Kartą Technicz-
ną i   rozprowadzić warstwę o   grubości 
min. 5 mm za pomocą pacy lub listwy do 
wygładzania (nie używać do tego rakli!),  
na żądaną grubość warstwy i   starannie 
odpowietrzyć wałkiem kolczastym.

www.pci-polska.pl
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Ekologiczne i   trwałe drewno jest jed-
nym z   najbardziej uniwersalnych ma-
teriałów stosowanych w   architekturze 
oraz aranżacji wnętrz. Surowiec ten 
nie tylko wnosi ciepło, lekkość czy na-
turalność do pomieszczeń, ale również 
ma dobry wpływ na nasze zdrowie. 
magicznie otula przestrzeń natural-
nym urokiem sprawiając, że mieszka-
nie staje się prawdziwym królestwem 
wypoczynku oraz pozwala na swobod-
ną realizację wyjątkowych, a   zarazem 
awangardowych projektów. Właśnie 
dlatego firma POL-SKONE nieustannie 
stawia na drewniane wyroby i   po raz 
kolejny prezentuje nowy asortyment. 

W komponowaniu wymarzonej aranża-
cji szczególne miejsce zajmuje stolarka 
drzwiowa w indywidualnie dobranym 
kolorze. Obfitująca w   rozmaite wykoń-
czenia powierzchni i  wzory, oferta drzwi 
POL-SKONE pozwoli zaspokoić gusta 
najbardziej wymagających klientów. 
Nieustanne prace specjalistów pozwo-
liły wykreować nowe modele drzwi 
wewnętrznych, które sprawią, że miesz-
kanie nabierze oryginalnego wyrazu. 
Wewnątrzlokalowe drzwi VERTIGo to 
malowana odsłona klasyki. Dzięki nie-
mal nieskończonej palecie barw możesz 
dać się ponieść fantazji i   zaakcentować 
wybrany wzór skrzydła modnym odcie-
niem fuksji, energetyzującą żółcią czy 
nawiązującą do eko trendów zielenią. 
W   ten sposób powstaje niepowtarzalny 
model, dopasowany do gustów i   upo- 
dobań. Bez względu na styl w   jakim zo-
stała zaaranżowana przestrzeń mieszka-
nia drzwi malowane VERTIGo odnajdą 
się w   nim bez najmniejszego problemu. 
Klasykę można przełamać ekstrawaganc-
kim akcentem w  kolorze soczystej poma-
rańczy, a  styl nowoczesny podkreślić głę-
bią gorącej czerwieni. Drzwi wewnętrzne 
VERTIGo dostępne są w   aż 4  grupach 
kolorystycznych: od kolorów jasnych, 
pośrednich poprzez średnie, zaś kończąc 
na ciemnych. Powierzchnia pokrywana 
jest ekologicznymi farbami akrylowy-
mi, odpornymi na czynniki mechanicz-

ne oraz różnego rodzaju uszkodzenia. 
Dzięki zastosowaniu trwałych pigmen-
tów, ich kolor nie traci na atrakcyjności 
przez długie lata pod wpływem promieni 
UV. Konstrukcję drzwi VERTIGo stanowi 
ramiak z   klejonki drewnianej obłożony 
gładkimi płytami HDF. W  systemie przy-
lgowym drzwi posiadają zawiasy czopo-
we wkręcane, regulowane do ościeżnic 
drewnianych lub czopowe wkręcane do 
ościeżnic metalowych. W   systemie bez-
przylgowym zastosowano zawiasy bez-
przylgowe kryte.

Elegancką odmianą tej malowanej nowo-
ści są wewnątrzlokalowe drzwi VERTIGo 
Lux – fornirowana odsłona prostego de-
signu. Atrakcyjny rysunek usłojenia czy-
ni je wyjątkowymi, wyróżniającymi się 
na tle ekskluzywnego wnętrza. Oprócz 
zalet estetycznych należy także podkre-
ślić trwałość fornirowanej powierzchni. 
Drewniane okleiny naturalne to wyso-
kiej jakości materiały, twarde oraz od-
porne na wilgoć. Ponadto powierzchnie 
drzwi fornirowanych POL-SKONE po-
kryte są ekologicznym lakierem UV. Ma 
on zdecydowanie większą odporność 
na zarysowania i   działanie światła od 
standardowych lakierów, kładzionych 
nawet kilkuwarstwowo. Z   dedykowaną 
ościeżnicą VERTIGO stwarzają moż-
liwość nietypowej zabudowy otworu 
montażowego. Tajemnicą jest dwustron-

ny panel o   niestandardowej wysokości: 
od 100 do 1000 mm. System bezprzyl-
gowy to propozycja dla nowoczesnych 
aranżacji. Wysoka precyzja wykończenia 
wnosi akcent wyrafinowanej elegancji 
do każdego domowego wnętrza – salo-
nu, sypialni, kuchni czy łazienki. Kolekcję  
VERTIGO Lux cechuje czystość formy, 
którą przełamują subtelne tłoczenia. Pro-
ste wzornictwo drzwi jest doskonałym 
uzupełnieniem eleganckiej aranżacji, 
w  której będą oprawą modnego wnętrza. 
Kremowy kolor ścian, jasne oświetlenie 
oraz białe dodatki, dzięki kontrastujący-
mi kolorystycznie drzwiami w   ciepłym 
odcieniu brązu, tworzą wyrazisty „look”. 
Drzwi same w  sobie stają się ozdobą ta-
kiego wnętrza. Dekoracyjny akcent stwo-
rzony przez drzwi z   kolekcji VERTIGo 
będzie przysłowiową „kropką nad i” do-
pełniającą modne, designerskie wnętrza.

www.pol-skone.eu

Otwórz drzwi do świata  
stylów i kolorów

VERTIGo

VERTIGO Lux
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Wyobraźnia architektów i inwestorów bywa nieograniczona. 
niestety wizjonerskie projekty aranżacji wnętrz szybko upadają 
w zderzeniu z rzeczywistością. Wybór materiałów jest na rynku 
szeroki, ale w praktyce odważne projekty nie mają szansy na 
realizację choćby ze względu na ograniczoną paletę barw. tak 
było z sufitami podwieszanymi. do niedawna. na rynek weszły 
bowiem rozwiązania rockfon color-all Special. rockfon daje 
możliwość zamówienia akustycznych płyt sufitowych w dowol-
nym odcieniu z palety ncS. możliwość wykorzystania kolorów na 
suficie w dużym stopniu poprawia wygląd i atmosferę wnętrza.

nie NCS Colour A.B. Standardowa paleta 
NCS obejmuje 1 950 kolorów. I   właśnie 
w   tak ogromnej skali barw zamówić 
można teraz akustyczne sufity podwie-
szane Rockfon Color-all Special. Jednym 
z   głównych kierunków rozwoju Rockfon 
jest kreowanie nowych trendów w  aran-
żacji wnętrz. Rockfon stara się odpowie-
dzieć na oczekiwania projektantów, na-
wet te najśmielsze. Wiele razy architekci 
zgłaszali, że ogranicza ich kolorystyka 
sufitów podwieszanych. Nowa linia to 
spełnienie ich oczekiwania. Płyty sufito-
we Rockfon Color-all Special uzupełniają 
dostępną wcześniej gamę płyt Rockfon 
Color-all obejmującą 34  standardowe 
kolory. Dzięki zastosowaniu nowoczes- 
nych technologii produkcji kolory są 
trwałe i  jednolite.

Swoboda projektowania
Kolory wyglądają idealnie na gład-
kiej powierzchni nowych płyt Rockfon  
Color-all Special o   wytrzymałym ma-
towym lub błyszczącym wykończeniu. 
Rockfon oferuje  także konstrukcję nośną 
w   odpowiedniej barwie, idealnie dopa-
sowanej do płyt. Swobodę projektowania  
przy wykorzystaniu akustycznych płyt 
Rockfon Color-all Special zapewnia nie 
tylko możliwość doboru dowolnego 
koloru, ale także minimalna wielkość 
zamówienia wynosząca tylko jedno opa-
kowanie oraz możliwość wyboru płyt 
o   różnych wymiarach przeznaczonych 

do montażu z   widocznym, częściowo 
widocznym lub ukrytym systemem kon-
strukcji.

Akustyczne właściwości
Kolorowe sufity Rockfon wykonane są ze 
skalnej wełny mineralnej, dzięki czemu 
charakteryzują się nie tylko najwyższą 
dźwiękochłonnością klasy A (αw = 0,95), 
ale także doskonałym bezpieczeństwem 
pożarowym (A1) i odpornością do 100% 
wilgotności względnej powietrza. Płyty 
sufitowe Rockfon Color-all Special i  kon- 
strukcje nośne objęte są 15-letnią 
gwarancją, a   także w   pełni nadają się 
do powtórnego przetworzenia. Płyty  
Rockfon Color-all spełniają najwyższe 
normy środowiskowe, dzięki czemu zo-
stały wyróżnione etykietami środowi-
skowymi Danish Indoor Climate Label 
i  Finnish Indoor Climate Label (M1).

rockfon color-all Special  
– zamień swoją inspirację  
w sufit o dowolnym kolorze

Idealne dopasowanie  
kolorystyczne
Płyty sufitowe Rockfon Color-all Special 
to unikalne połączenie niestandardo-
wych kolorów i  doskonałych właściwości 
akustycznych. Zamówione kolory sufi-
tów za każdym razem są idealnie dopa-
sowane. 
Paleta NCS (Natural Colour System) to 
najpowszechniejszy na świecie system 
określający barwy. Wzorce opracowa-
ne zostały przez sztokholmski ośrodek 
Scandinavian Colour Institute – obec-

www.rockfon.pl
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VELUX oferuje szereg rozwiązań, które 
zapewniają osobom korzystającym z  ła-
zienki komfort na wielu płaszczyznach. 
Okna Nowej Generacji VELUX dzięki 
większej powierzchni szyby pozwalają 
na lepsze doświetlenie łazienki, a  wbu-
dowany nawiewnik gwarantuje świeże 
powietrze bez konieczności ich otwie-
rania. Zaletą okien VELUX przeznaczo-
nych do łazienek GLU, GGU i   GPU jest 
również trwałość i   niezwykła odpor-
ność na wilgoć. Nie bez znaczenia pozo-
staje również wygoda otwierania, którą 
umożliwia montaż okien z   górnym lub 
dolnym systemem otwierania, a   dla 
osób ceniących komfort – możliwość 
otwierania elektrycznego. 

Wygodne otwieranie
Funkcjonalność łazienki położonej na 
poddaszu zależy w  dużej mierze od usy-

tuowania okna dachowego. Zarówno jej 
położenie, jak i  wielkość oraz kształt po-
winny być tak zaplanowane, by sprzęty 
i   wyposażenie nie utrudniały dostępu 
do niego. Jeśli chcemy w  pełni wykorzy-
stać jego atuty, najlepiej zamontować je 
w   taki sposób, by jego dolna krawędź 
znajdowała się na wysokości ok. 90 cm 
od poziomu podłogi. Takie położenie 
okna jest nie tylko zgodne z  przepisami, 
ale umożliwi kontakt z   otoczeniem oraz 
pozwoli na funkcjonalne wykorzysta-
nie przestrzeni pod nim. Jeśli chcemy 
tam umieścić na przykład wannę lub 
umywalkę, najlepsze możliwości stwa-
rza okno obrotowe z   górnym systemem 
otwierania VELUX GLU. Zamontowany 
w   górze skrzydła podłużny uchwyt za-
pewni wygodę otwierania, którego nie 
utrudnią usytuowane pod oknem urzą-
dzenia sanitarne. Nawet gdy okno jest 
zamknięte, zintegrowany system wen-
tylacji sprawia, że w  łazience jest świeże 
powietrze, co doskonale sprawdza się 
podczas długiej kąpieli. W   przypadku 

wyższej ścianki kolankowej, konieczny 
może się okazać montaż okna wyżej niż 
rekomendowany poziom 90 cm od pod-
łogi. Wówczas można zainstalować okna 
VELUX GLU B z   klamką na dole lub za-
stosować odpowiednie do łazienki okno 
z  dolnym i  górnym systemem otwierania 
VELUX GPU. Montaż okna nad wanną nie 
zaburza również naszego poczucia bez-
pieczeństwa, gdyż okna GLU i   GGU są 
wyposażone w  szybę bezpieczną. Nawet 
gdyby doszło do jej stłuczenia, kawał-
ki szkła pozostaną sklejone folią i   nie 
spadną.
Okna drewniano-poliuretanowe, tak jak 
wszystkie okna VELUX można zmienić 
w   sterowane elektrycznie w   systemie 
VELUX INTEGRA®. Wystarczy tylko pod-
czas montażu doprowadzić do nich oka-

łazienka jasna i wygodna

www.velux.pl

blowanie oraz kupić elektryczny zestaw 
adaptacyjny. Za pomocą pilota można 
na przykład podczas kąpieli otwierać 
okno, sterować wentylacją i   żaluzją. 
Można też zaprogramować okno, aby 
otworzyło i   samo zamknęło się po na-
szej kąpieli.

Odporne na wodę  
i energooszczędne
Optymalnym rozwiązaniem do łazienki, 
gdzie niezbędna jest wysoka odporność 
na wilgoć jest Nowa Generacja okien 
drewniano-poliuretanowych. Ich profile 
z   rdzeniem z   modyfikowanego termicz-
nie drewna sosnowego, pokryte są wodo-
odporną pomalowaną na biało poliureta-
nową powłoką, co zapewnia doskonałą 
izolację i   trwałość. Poliuretanowa kon-
strukcja, inaczej niż w  oknach z  PCW, jest 
uformowana jako jedna część, co spra-
wia, że naroża profili są gładkie i  bez po-
łączeń – nie gromadzi się na nich wilgoć 
i  kurz, a  okna nie wymagają konserwacji. 
W  konstrukcji okien zastosowano też roz-
wiązania ThermoTechnologyTM, w   której 
drewno połączone jest z   polistyrenem 
ekspandowanym EPS o  doskonałej izola-
cyjności. Wysokotemperaturowa obrób-
ka drewna do produkcji rdzenia sprawia, 
że okno jest bardziej stabilne, trwałe i  ma 
lepsze parametry izolacyjne – współ-
czynnik ciepła U  wynosi 1,3 W/(m2K) lub 
mniej, jeśli wyposażymy okno w  bardziej 
energooszczędną szybę. 
Łazienka to miejsce, w   którym równie 
istotne jest zachowanie poczucia intym-
ności. Żaluzje PAL i   PML VELUX zapew-
nią dobrą osłonę przy jednoczesnym 
zachowaniu dostępu światła dziennego. 
Wystarczy jedynie ustawić aluminiowe 
listwy żaluzji pod kątem optymalnym 
podczas wykonywanej przez nas czyn-
ności, a   uzyskamy we wnętrzu pożąda-
ną ilość światła dziennego. W łazience 
docenimy również inne zalety żaluzji, 
takie jak odporność na wilgoć, łatwość 
w  utrzymaniu czystości oraz wygodę ob-
sługi za pomocą suwaka. Ich atutem jest 
także elegancki design. Idealnie pasują 
do rozmiaru okna i można je zamonto-
wać samodzielnie dzięki systemowi  
Pick&Click®. 
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Atex producent ogrodzeń z wielolet-
nim doświadczeniem cieszy się dużym 
zaufaniem klientów, dba o najwyższą 
jakość produktów i zadowolenie klien-
tów. Ogrodzenia ozdobne produkowa-
ne przez firmę Atex od lat cieszą się 
ogromną popularnością. Doskonałe 
zbalansowanie ceny i jakości oraz nie-
ustanne poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań technologicznych zapewniają 
klientowi najlepszą ofertę na asorty-
ment ogrodzeniowy. W sezonie 2015 
firma Atex wprowadza do swojej gamy 
systemy ogrodzeniowe standardowo 
ocynkowane i malowane proszkowo. 
Ogrodzenia Dorota Lux, Jola, Karina, 
Nikola, Amelia, Eliza i Edyta zapewniają 
długoletnie użytkowanie bez zagroże-
nia wystąpienia korozji.
Podczas procesu cynkowania ognio-
wego przez dyfuzję ciekłego cynku  
z powierzchnią stalową tworzy się war-
stwa powłoki cynkowej, która na wiele 
lat zabezpiecza produkt przed korozją. 
Grubość powłoki cynkowej mierzona 

jest w mikrometrach i w zależności od 
grubości cynkowanej stali wynosi około 
55–70 μm. Proces cynkowania gwaran-
tuje zabezpieczenie antykorozyjne na 
okres od 10 do nawet 50 lat w zależno-
ści od warunków atmosferycznych oraz 
agresywności środowiska.
Wymienione ogrodzenia ocynkowane są 
również malowane farbą nawierzchniową 
metodą proszkową. Uzyskana warstwa 
farby po obróbce cieplnej tworzy este-
tyczne i odporne na działanie czynników 
zewnętrznych wykończenie produktu.

Niezwykle istotną cechą ogrodzeń 
Atex jest ich kompletne wyposarze-
nie. Wszystkie bramy wyposażone są 
standardowo w zawiasy regulowane 
i rygle do zablokowania skrzydeł. Furtki 
dostarczane są standardowo z zawiasa-
mi oraz zamknięciem. Należy pamiętać  
o zakupie zestawów furtkowych (klam-
ka z szyldem, wkładka, zamek) dedy- 
kowanych specjalnie do furtek, które 
dostępne są w marketach Mrówka.

www.atex.net.pl

Systemy ogrodzeniowe 
firmy atex

Tynk ozdobny o efekcie betonu architektonicznego jest 
modnym i niezwykle efektownym sposobem dekoracji 
wnętrza. Jego industrialny charakter doskonale współgra 
z nowoczesnym wystrojem przestrzeni. Betony archi-
tektoniczne pasują zarówno do biur i centrów handlo-
wych, jak i łazienki czy salonu. Wszystko zależy od na-
szej wyobraźni i decyzji – gdzie chcemy nadać naszemu 
mieszkaniu nowoczesnego charakteru, dzięki surowej 
powierzchni i ciekawej fakturze.
Najważniejszą czynnością jest odpowiednie przygotowa-
nie podłoża, które gruntujemy i pokrywamy podkładem  
z kwarcem. Następnie, przy pomocy pacy nierdzewnej 
profilowanej i kielni profilowanej nakładamy beton. Masę 
betonową należy nakładać na ścianę ruchami krótkimi 
i nierównomiernymi. Warstwa, jaką pokrywa się ścianę 
powinna być nie grubsza niż 1,5–2 mm – dzięki temu  
łatwo będzie uzyskać dowolną strukturę tynku. Umoż-
liwi nam to sztywna paca nierdzewna. Po pokryciu de-
korowanej powierzchni warstwą betonową, wyrównuje-

my grubość tynku, przy użyciu pacy i szpachelki weneckiej (jej 
specjalnie polerowana powierzchnia i zaokrąglone krawędzie 
zapobiegają przywieraniu masy do narzędzia). Po ujednoliceniu 
grubości tynku, czas na modelowanie struktury. W zależności  
od efektu jaki chcemy uzyskać, możemy:
¡ używając pac nierdzewnych z uzębieniem (kwadratowym  

lub U) nadać powierzchniom tynkowanym różnorodną fakturę,
¡	przy pomocy pacy gładkiej uzyskać strukturę przecieraną  

tzw. „raki”,
¡  za pomocą wałka malarskiego uzyskać regularną strukturę – 

efekt fali.
Po nadaniu powierzchni pożądanej faktury przy pomocy skroba-
ka do fug, dla ciekawego efektu, można ponacinać bruzdy w tyn-
ku i podzielić ścianę na większe „płyty betonowe”. Przydatnymi 
narzędziami do tego są: poziomnica, skrobaczka do fug.
Powierzchnię szlifujemy pacą z papierem ściernym. Nastepnie 
po 2–3 dniach możemy zaimpregnować powierzchnię prepara-
tem woskowym.

www.comensal.com.pl

efekty betonu architektonicznego
Szpachelka nierdzewna wenecka  Paca nierdzewna gładka i zębata

Paca nierdzewna wenecka 
z profilowanymi rogami 

Kielenka sztukatorska 
profilowana
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Nowe wzory ekskluzywnych bram segmen-
towych i   drzwi zewnętrznych firmy hörmann  
są już dostępne na polskim rynku.  

czone na całej szerokości bramy lub jej części, dają efekt niezwykłej elegan-
cji. To propozycja dla najbardziej wymagających inwestorów, poszukujących 
wyjątkowych i  wysmakowanych estetycznie rozwiązań. 
Dla nich firma Hörmann przygotowała też utrzymaną w   tej samej styli-
styce ofertę drzwi zewnętrznych. Stalowe drzwi ThermoPro i   ThermoPlus  
z  listwami imitującymi stal nierdzewną w  przetłoczeniach nawiązują wzor-
nictwem do bram segmentowych z   takimi samymi intarsjami. Ich wyjątko-
wy design podkreśla dodatkowo wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt.  
Do bram z  nowymi przetłoczeniami D idealnie dopasować można również 
eleganckie aluminiowe drzwi ThermoSafe. 
Tak dopasowane brama garażowa i  drzwi wejściowe harmonijnie wkompo-
nują się w  architekturę domu i  nadadzą jej szlachetnego rysu.

nOWe WzOry bram 
SegmentOWych  
i drzWi zeWnętrznych

www.hormann.pl

Intarsje ze stali nierdzewnej i drewna 

Najciekawszą propozycją są bramy 
segmentowe z zupełnie nowymi, atrak-
cyjnymi rodzajami przetłoczeń i   deko-
rów. Wzory z   podwójnymi przetłocze-
niami D i  potrójnymi przetłoczeniami T 
oferowane są z   elegancką półmatową 
powierzchnią Silkgrain we wszystkich 
kolorach preferowanych, a  także w  do-
wolnym kolorze z   palety RAL. Dodat-
kowo wzory bram z   przetłoczeniami T 
oferowane są z   intarsjami z   materiału 
imitującego stal nierdzewną lub drew-
no. Te ekskluzywne elementy, umiesz-

Obserwując rosnącą świadomość klien-
tów oraz rosnący poziom oczekiwania 
efektu prac, marka HARDY wprowadza 
na rynek nową linię produktów naj-
wyższej jakości HARDY PROFESSIONAL.  
Na innowacyjność linii składają się  
z jednej strony nowe poszycia, a z dru-
giej nowy system oznaczenia walców 

przyporządkowujący je do danego ro-
dzaju powierzchni, niezależnie od ro-
dzaju farby. 
Symboliczne oznaczenie walców opie-
ra się na spiralnych paskach kolory-
stycznych, których ilość charakteryzuje 
poszycie i tym samym powierzchnie do 
której jest ono przeznaczone. Im wię-
cej pasków, tym bardziej nierówną po-
wierzchnię można pomalować danym 
walcem. 
Poszycie maxprofi z uszlachetnio-
nych i wzmocnionych włókien po-
liamidowych, zapewnia optymalną 
chłonność oraz równomierne rozpro-

wadzenie farby. Doskonała sprężystość 
zapewnia gładką warstwę oraz jednoli-
ty efekt malowania.
Eurofaza to nowoczesny materiał, 
wykonany z ultradrobnych, tkanych, 
ciągłych włókien poliestrowych. Posia-
da ekstremalnie wysoki współczynnik 
absorbcji, co pozwala na naniesienie 
farby na dużą powierzchnię jednym cy-
klem malowania, bez rozpryskiwania.  
Velurplus to drobno tkana przędza 
jagnięca. Jego szczególna struktura za-
pewnia niezwykle gładką powierzchnię 
malarską. Jest odporny na agresywne 
substancje oraz rozpuszczalniki.

maxprofiVelurplusEurofaza

System oznaczania paskami

w
w

w
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nowa linia produktów  
Hardy Professional
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F.H. PARTNER A. Kaźmierczyk jest dostawcą Grupy PSB 
w zakresie asortymentu żeliwnego. Są to takie ele-
menty jak:
® włazy żeliwne przydomowe oraz na inwestycje,
® wpusty żeliwne,
® skrzynki do zasuw czy hydrantów,
® armatura żeliwa wodociągowa,
® elementy naprawcze do rur,
® galanteria żeliwna do ogrodu,
® rury i kształtki,
® separatory betonowe,
® nogi do ławek i stołów.
Oferta firmy Partner to również wyroby niestandar-
dowe w zakresie żeliwa drogowego i elementów 
naprawczych. Klienci mogą zamówić wyroby w indy-
widualnych wymiarach np. włazy o większej średnicy 
DN 800, włazy wodoszczelne, włazy okrągłe z pokry-
wą z rusztem zamiast pełnej pokrywy czy też elemen-
ty w większych klasach obciażeń niż klasa D 400.

Wyroby z żeliwa firmy Partner

www.partner-zeliwo.pl

Właz kanałowy okrągły kl 50 kN

Właz studzienki teleskopowej Æ 315 mm

Wypust ściekowy uliczny bezkołnierzykowy Noga natura

Noga retro

  MASY REPERACYJNE

 www.semin.com.pl

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

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

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

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

Najlepszy sposób na popękane ściany



Dla profesjonalistów. Dla Ciebie.

IDEALNA do montażu, 
uszczelniania i wygłuszania!

RPP-45-K FX
Całoroczna poliuretanowa 
piana pistoletowa

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

  Idealna do montażu, 
uszczelniania i wygłuszania

  Wykazuje doskonałe parametry 
dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

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

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

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

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

  Zaprojektowany 
do instalacji przelotowych

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

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

piana pistoletowa







Podłoża
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Aprobata: AT-15-5723/2010     

Podłoża
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Szybka instalacja SKRACA CZAS 
i pozwala na montaż seryjny!
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Mistrzostwo
w Twoim wykonaniu

www.altax.pl

Schnięcie w

Odporność na deszcz po

lat ochrony

h

h2

1



reklamy

PRODUKUJEMY   SPRZEDAJEMY   DORADZAMY   SZKOLIMY

www.izolex.pl

System ochrony i napraw
konstrukcji betonowych

P C C
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reklamy

	 Energooszczedność	
 UW= 1,2 W/m2K to optymalna temperatura w 

domu i niższe rachunki za ogrzewanie 

	 Jakość 
 15 lat gwarancji oraz najwyższa jakość produktu 

to bezawaryjne użytkowanie przez lata

	 Łatwy	montaż		
 montaż z licencją na klik to dobrze zamontowa-

ne, idealnie wyregulowane, zawsze dopasowane 
okno

	 Wygoda	górna	klamka	
 łatwy dostęp do okna to możliwość dowolnej 

aranżacji wnętrza oraz więcej miejsca i przestrzeni 
w domu

	 Kolor	antracyt	metallic	
 oraz obniżony montaż to harmonijne połączenie 

z dachem , idealnie pasuje do wszystkich pokryć 
dachowych

	 German	made		
 niemiecka technologia i polskie wykonanie to 

gwarancja lepszej jakości życia codziennego

Nowa jakość na rynku!

www.roto.pl

www.roto-q.pl	

wydarzenia dostawcÓw

Pol-Skone powstało w Lublinie w   1990 
roku. Z   niewielkich Zakładów Meblar-
skich Spółdzielni Pracy, firma przekształ-
ciła się w   wiodącego na polskim rynku 
producenta drzwi i   okien. Doświadcze-
nie w  pracy, rzetelność w  produkcji oraz 
jakość wyrobów zaowocowały sukcesem 
i  zaufaniem tysięcy klientów. 
Pol-Skone to obecnie trzy nowoczesne, 
w   pełni skomputeryzowane zakłady 
produkcyjne, zlokalizowane w   Lublinie, 
Biłgoraju oraz w   Niemcach. Codziennie 
rynkowy sukces firmy wspiera blisko ty-
siąc wykwalifikowanych pracowników. 
W  całej Polsce firma współpracuje z  po-
nad tysiącem salonów sprzedaży, w  któ-
rych klienci mogą skorzystać z   pomocy 

profesjonalnej obsługi. Sieć sprzedaży 
firmy Pol-Skone prężnie rozwija się rów-
nież poza granicami Polski.  

– Jestem niezwykle dumny, z  tego co uda-
ło nam się osiągnąć od początku istnie-
nia naszej firmy. Nieprzerwanie od 25 lat 
przyświeca nam jeden, główny cel – two-
rzenie produktów, które będą spełniały 
oczekiwania naszych Klientów. Obecny 
kształt firmy jest owocem naszej ciężkiej, 
sumiennej pracy – mówi Jan Szulżyk,  
prezes Pol-Skone sp. z  o.o.
W  dniu 12 czerwca 2015 r. w  hotelu Król 
Kazimierz w   Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą odbyły się obchody 25-lecia fir-
my Pol-Skone. Podczas części oficjalnej, 

w  której uczestniczyło ponad 200 gości, 
zostało podsumowane ostatnie ćwierć-
wiecze z  działalności firmy. 

Na zakończenie części oficjalnej odbył 
się koncert pana Artura Andrusa z   ze-
społem. Po części oficjalnej goście zo-
stali przewiezieni autokarami na Zamek 
w   Janowcu, gdzie na specjalnie skon-
struowanej scenie rozpoczęła się część 
wieczorowa. Przybyłych gości zabawiał 
Kabaret Ani Mru Mru z   prowadzącym 
całą imprezę Marcinem Wójcikiem oraz 
gwiazdą wieczoru – zespołem Bajm.

25-lecie firmy Pol-Skone
Jedna z największych firm na lubelszczyźnie obchodzi swój 
srebrny jubileusz. 25 lat dynamicznego rozwoju sprawiło, że 
przedsiębiorstwo należy dziś do niekwestionowanych liderów 
w branży stolarki budowlanej w polsce. 
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Państwo Belusiak są właścicielami skła-
du budowlanego, sklepu PSB-Mrówka, 
galerii handlowej, stacji kontroli pojaz-
dów, warsztatu samochodowego, myjni 
bezdotykowej, zakładu produkcji beto-
nu. „Nie mówię, że na tym koniec. Zo-
baczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień 
– mówi z   uśmiechem Leszek Belusiak. 
– Zresztą nie jestem sam. Pomagają mi 
żona oraz dzieci. A   w   przyszłości może 
i  wnuki.” Rodzina Belusiak jest na lokal-

nym rynku znaczącym pracodawcą – za-
trudnia w   różnych branżach ponad 130 
osób ze Staszowa i  okolic. 

RODZINA W  KOmPLECIE
Państwo Belusiak mają trójkę dzieci: Ad-
riana, Magdalenę i   Marcina. Najstarszy 
syn Adrian ma żonę i   dwójkę małych 
dzieci – 1,5-rocznego Ignasia i  4,5-rocz-
nego Franusia. Pomaga w   zarządzaniu 
firmą PSB Bel-pol we wszystkich jej 

aspektach. Jest także właścicielem fir-
my Almex, działającej w  sektorze lodów 
i   mrożonek. Zapytany o   wolny czas po-
wiedział: „Nie jest źle. Każdą niedzielę 
staram się spędzić z  chłopakami bardzo 
intensywnie. Razem z ich dziadkiem 
stworzyliśmy im tor gokardowy, dzięki 
czemu starszy syn poświęca się pasji, 
jaką są wyścigi. Czasem spotykamy się 
ze znajomymi i rodziną, i bijemy rekor-
dy okrążeń.” Córka państwa Belusiak, 
Magdalena, ukończyła studia zarządza-
nia finansami, pracuje w   firmie brata 
i   koordynuje działanie biura oraz pra-
cowników na stanowiskach przedstawi-
cieli handlowych. „Nie jest tak, że nie 
angażuję się w   działalność rodziców.  
Jak mnie poproszą, to zawsze chętnie 
służę pomocą” – mówi pani Magda. Na-
tomiast najmłodszy z   trójki rodzeństwa, 
Marcin, mieszka i  studiuje w  Krakowie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym Wydział 
Zarządzania. „W wolnych chwilach po-
magam i  poznaję funkcjonowanie struk-
tury firmy. Swoją przyszłość wiążę właś- 
nie z   nią. Ale najpierw jednak nauka” 
 – twierdzi pan Marcin.   
Mając kompetentnych następców ani 
pani Jadwiga, ani pan Leszek nie przeszli 
na emeryturę mimo kilkudziesięciu lat 
ciężkiej pracy. „Jakoś nam się do niej nie 
spieszy. Nie wyobrażam sobie, że wsta-
ję rano i   nie muszę iść do pracy. Teraz 
zajmuję się strategicznym zarządzaniem 
i   rozbudową firmy. Nakreślam kierunki 
rozwoju, jestem również inicjatorem no-
wych obiektów – opowiada pan Leszek. 
– Moja żona także jest aktywna zawo-
dowo. Zajmuje się działem hurtowym, 
szczególnie sektorem instalacyjnym. Od-
powiada za zamówienia i   ich realizację, 
jak również przygotowuje oferty cenowe. 
Do obowiązków Jadwigi należą także roz-
liczenia finansowe i  bankowe.” „A  w  wol-
nych chwilach zbieram grzyby i   oddaję 
się pasji gotowania i  pieczenia” – wtrąca 
pani Jadwiga. 

Jadwiga i  leszek belusiak swoją działalność zaczyna-
li od upraw pomidorów. kilka lat później założyli fir-
mę bel-pol, która ma bogate portfolio, zresztą stale 
powiększane. Słuchając historii rodziny byłam pełna 
podziwu dla ich pracy i poświęcenia. dzisiaj dzięki 
temu są jedną z największych firm w Staszowie. Słyszeli  
o nich wszyscy mieszkańcy, szczególnie, że niedawno 
otworzyli sklep pSb-mrówka.

pSb bel-pol – ciężka 
praca się opłaca

Rodzina państwa Belusiak w  komplecie, otwarcie dwusetnej mrówki, od lewej: marcin, magdalena,  
manuela, Adrian, Jadwiga i  Leszek. 
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TRUDNE POCZąTKI
Więc zaczęło się od pomidorów? „Tak. 
Moi rodzice swoją działalność rozpoczęli 
od upraw pomidorów. Sami je sadzili-
śmy, doglądaliśmy i   zbieraliśmy. Potem 
sprzedawaliśmy te pomidory na rynku 
w   Krakowie i   Katowicach – wspomina 
pan Adrian. – Parę lat później tata otwo-
rzył ubojnię bydła. Mięso z   tej ubojni 
także sprzedawaliśmy na tamtejszych 
rynkach. Mówię sprzedawaliśmy, ponie-
waż jako małe dziecko pomagałem ro-
dzicom jak tylko mogłem, aby odciążyć 
ich w   pracy. Handel ten trwał kilka lat. 
Było ciężko. Na dodatek w   1993 roku 
rodzice otworzyli niewielki sklep z arty-
kułami instalacyjnymi. Takie 1001 dro-
biazgów.” 

I  W  KOńCU BEL-POL
Państwo Belusiak mieli jednak jeszcze 
inny pomysł na życie. Kilka miesięcy po 
otwarciu sklepu uruchomili hurtownię 
sanitarno-hydrauliczną Bel-pol. Posta-

kota, umywalki, wanny, baterie, sedesy, 
kabiny prysznicowe itp. „Wraz z   rozwo-
jem firmy zaczęliśmy wykupować tereny, 
pojawiły się nowe budynki i   magazyny. 
W  2005  roku zostaliśmy akcjonariuszem 
Polskich Składów Budowlanych – dodaje 
pan Adrian. – Skąd pomysł, żeby dołą-
czyć do PSB? Dlatego, że Grupa Polskie 
Składy Budowlane jest bardzo popular-
ną i, co ważne, polską siecią handlową, 
która skupia takie firmy rodzinne jak 
nasza. W  Staszowie był jeden skład PSB, 
ale właściciel zamknął firmę. Postanowi-
liśmy więc skorzystać z   okazji i   zgłosili-
śmy się do Grupy PSB. Naszym atutem 
było to, że dobrze znaliśmy lokalny ry-
nek i  już wtedy byliśmy największą firmą 
w   branży budowlanej w   tym regionie. 
Nasze podanie zostało pozytywnie za-
opiniowane. Zresztą do tej pory współ-
praca układa się bardzo dobrze. Dzia-
łalność w   ramach Grupy PSB umożliwia 
nam dostęp do szerokiego asortymentu 
producentów polskich i   zagranicznych 
na bardzo atrakcyjnych warunkach oraz 
dostęp do profesjonalnych szkoleń dla 
pracowników naszej firmy, jak również 
ekip budowlanych i  remontowych.” 

NOWY INTERES NA BŁYSK
„Najnowsze dzieło” państwa Belusiak 
zostało otwarte 20 czerwca br. Mowa 
tu o   sklepie PSB-Mrówka. To nie tylko 
ważny dzień dla właścicieli, ale także dla 
Grupy PSB, ponieważ jest to 200 Mrów-
ka. Budynek sklepu stanął w  2012 roku, 
jednak dopiero po 3 latach pojawili się 
w   nim pierwsi klienci. „Obiekt pod lo-
giem „Mrówki” mieliśmy otworzyć dużo 
wcześniej. Jednak po jego wybudowa-
niu nadarzyła się okazja kupienia dział-

ki i   rozbudowania Galerii Staszowskiej, 
której rodzice są właścicielami. Otwo-
rzyliśmy ją w   całości w   październiku 
ubiegłego roku. Po chwili odprężenia, 
zmobilizowani sukcesem, od początku 
tego roku ruszyliśmy pełną parą z   pra-
cami tutaj. A  teraz, po pół roku możemy 
pochwalić się nowym obiektem – mówi 
pan Adrian. – Powierzchnia budynku 
to 1600 m2: 1350 m2 to powierzchnia 
samej sprzedaży, 100 m2 przypada na 
magazyn, 150 m2 zajmuje dział hurtowy 
i   wejście. Całość otacza 600-metrowy 
ogród. Nie liczę piętra, na którym znaj-
dują się pomieszczenia dla pracowni-
ków, np. kuchnia, łazienki, szatnia, po-

hurtownia PSB Bel-pol funkcjonuje na rynku 
20 lat

Otwarcie sklepu PSB-mrówka – wstęgę przeciął 
prezes Leszek Belusiak

Pracownicy pawilonu PSB-mrówka w  Staszowie

Obiekt sklepu PSB-mrówka w  Staszowie

nowili skupić się na jej prowadzeniu, 
zrezygnowali więc z   mniej dochodo-
wych form działalności, czyli uprawy 
pomidorów i   ubojni bydła. „Nie dawa-
liśmy już sami rady. Było tego za dużo 
dla naszej rodziny. Zatrudniliśmy więc 
pierwszego pracownika, Krzysztofa Kar-
gulewicza, który zresztą jest z   nami do 
dzisiaj – wspomina pan Leszek. – Żona 
z   Krzyśkiem zajmowali się sprzeda-
żą, a   ja zaopatrzeniem.” Na początku 
hurtownia była niewielką firmą, któ-
ra znalazła niszę dla swej działalności 
i   systematycznie się rozwijała. Państwo 
Belusiak zaczynali od sprzedaży arty-
kułów hydraulicznych, stale poszerza-
jąc swoją ofertę, dostosowując się tym 
samym do potrzeb klientów. Dzisiaj ich 
chlubą jest jeden z   największych kom-
pleksów wystawowych w  województwie 
świętokrzyskim z   ponad 50 boksami, 
w   których umieszczone są płytki, tera-
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mieszczenia biurowe. W  Mrówce pracuje 
ponad 25 osób. Jest około 15 nowych 
pracowników i  10 ze starej kadry, którzy 
przeszli z  hurtowni PSB Bel-pol. Najdłuż-
szy staż ma Krzysztof Kargulewicz, który, 
jak już wspomnieliśmy, jest z   nami od 
samego początku, czyli ponad 20 lat.” 
W   nowej Mrówce wszystko lśni. Wła-
ściciele zadbali o   wyposażenie sklepu, 
nie oszczędzając na niczym, wychodząc 
z   założenia, że elementy sklepu o   naj-
wyższej jakości posłużą im przez wiele 
lat. „Postawiliśmy na jakość. Postano-
wiliśmy nie oszczędzać na elementach 
trwałych wychodząc z   założenia „co ta-
nio, to drogo”. Jak się oszczędza, to już 
po kilku latach obiekt wymaga remontu 
bądź dodatkowych inwestycji. Wybiera-
liśmy więc wszystkie elementy, regały, 
wykonawstwo, elementy informatyczne 
tylko o   najwyższym standardzie. Od-
wiedziłem ponad 10 Mrówek w   okolicy 
i   analizowałem przyjęte tam rozwiąza-
nia, a   najciekawsze koncepcje z   każdej 
z  nich są u  nas” – opowiada pan Adrian.

POmOCNA DŁOń
Do niedawna panom Leszkowi i  Adriano-
wi było bardzo ciężko, ponieważ całość 
inwestycji spoczywała na ich barkach. 
W   maju do zespołu dołączył Kamil Do-
magała i   Tomasza Witaszek – kierownik 
i   zastępca kierownika sklepu – którzy 
okazali się wsparciem. „Myślę, że dzię-
ki zaangażowaniu wielu ludzi mogliśmy 
przeżywać tak piękne chwile podczas 
otwarcia, a   teraz cieszyć się każdym 
dniem spędzonym w   Mrówce” – mówi 
Adrian Belusiak. 
Krzysztof Kargulewicz, wieloletni pra-
cownik firmy PSB Bel-pol nie myśli 
o   odejściu. „Pracuję w   firmie państwa 
Belusiak ponad 20 lat. Przez wszystkie te 
lata ani razu nie pomyślałem, aby zmie-

nić pracę. Dlaczego? Bo w  firmie panuje 
dobra atmosfera i  lubię tę pracę. Te dwa 
argumenty powinny wystarczyć za wyja-
śnienie dlaczego tu jestem. Doczekam tu 
spokojnej emerytury.”
Tomasz Witaszek, zastępca kierownika, 
jest jednym z  niedawno przyjętych pra-
cowników. Bardzo chwali sobie pracę 
w   firmie PSB Bel-pol. „Wcześniej praco-
wałem w  Praktikerze w  Kielcach. Jestem  
ze Staszowa i   jak dowiedziałem się, że 
Adrian poszukuje pracowników od razu 
się zgłosiłem. Mimo natłoku obowiąz-
ków codziennie przychodzę do pracy 
z   przyjemnością. Z   szefostwem i   współ-
pracownikami pracuje się bardzo do-
brze. Wszyscy są zaangażowani. Do tej 
pory jest super. Wiadomo, że na począt-
ku zawsze jest trochę więcej pracy, ale 
za moment wszystko się ustabilizuje.” 

PEŁEN KOSZYK
Mimo wczesnej pory w   sklepie było 
dużo klientów i  nikt nie wychodził z  pu-
stym koszykiem. W   sklepie PSB-Mrów-
ka znajduje się szeroki asortyment do 
domu i   ogrodu. Znajdują się tu działy 
m.in. elektryczny, instalacyjny, budow-
lany, stolarka, akcesoria do domu. Nowy 
sklep to wygoda dla mieszkańców,  
którzy nie będą musieli już wyjeżdżać do 
okolicznych miast, aby znaleźć wszystkie 
budowlane artykułu w   jednym miejscu. 
PSB-Mrówka obsługuje zarówno klien-
tów detalicznych, jak i  wykonawców. „Ca-
łość asortymentu, który był w   hurtowni 
PSB Bel-pol przenieśliśmy do Mrówki. 
Stworzyliśmy tutaj punkt obsługi hurto-
wej. W  pomieszczeniach starej hurtowni 
zostawiliśmy wyłącznie ekspozycje pły-
tek łazienkowych. Tam nastawiamy się na 
sprzedaż płytek oraz akcesoriów łazien-
kowych. Jesteśmy największą placówką 
tego typu i   pod względem wielkości,  
i   pod względem posiadanego asorty-
mentu – podkreśla Adrian Belusiak. – 
Wykonawcy w   sposób profesjonalny są 

w   stanie w   jednym miejscu zaopatrzyć 
się we wszystkie niezbędne materiały, 
nie tracą w  ten sposób swojego cennego 
czasu. Zresztą powiem szczerze, że dba-
my o  nich. Organizujemy różnego rodza-
ju imprezy, spotkania. W przyszłości za-
mierzamy organizować także szkolenia, 
a   w   najbliższym czasie zapraszamy na 
śniadania czwartkowe.” 
Jacek Wróblewski, właściciel firmy 
budowlanej, zakupy w   hurtowni PSB 
Bel-pol robi od pierwszych dni jej po-
wstania. „Na początku, nie powiem, 
kupowałem także w   innych firmach, 
jednak Belusiakowie mają najlepszy, 
największy asortyment i korzystne 
ceny. I   nie mówię tak, bo akurat ich 
lubię. Naprawdę tak uważam. Jak nie 
mają czegoś, co mnie interesuje, to są 
w  stanie szybko go sprowadzić. A  teraz 
na zakupy do Mrówki będę przyjeżdżał 
z żoną.” „Nie wiem, czy to dobrze dla 
twojego portfela” – śmieje się pani Ania 
Wróblewska, żona pana Jacka.
Michał Jabłoński jest kierownikiem bu-
dowlanym, w  PSB Bel-pol zaopatruje się 
od kilku lat. „Adrian jest moim kolegą ze 
szkoły podstawowej, lubimy się, ale to 
nie dlatego do nich zaglądam. Po pro-
stu wiem, że znajdę w   jednym miejscu 
wszystko, co mnie interesuje. A   do tego 
zostanę miło i  profesjonalnie obsłużony. 
I  to nie po znajomości.”
Monika Śliwińska przyszła do skle-
pu z   ciekawości, zobaczyć na własne 
oczy, o   czym mówi całe miasto. Koszyk 
pani Moniki był „wypchany po brzegi”. 
„O  otwarciu najnowszego interesu Belu-
siaków było bardzo głośno. Nie mogłam 
być na otwarciu, zresztą nie lubię tłoku, 
dlatego przyszłam dzisiaj. Nie spodzie-
wałam się, że to taki świetny sklep, po-
nieważ jeszcze nigdy nie byłam w  Mrów-
ce. Kupiłam doniczki, żarówki, a   takich 
szukałam od dawna, dzbanek z   filtrem, 
proszek do prania i   płyn do zmywania, 
pojemniki plastikowe, wazon i  nie wiem 
co jeszcze. Dużo tego. Chociaż mogło 
być więcej, jednak do wypłaty jeszcze 
kilka dni. Na pewno przyjdę tu po niej 
i  będę częstym gościem.” 
Po skończonym wywiadzie już na spo-
kojnie i  ja wybieram się na zakupy. Pod-
chodzę do kasy z   pełnym koszykiem. 
Szkoda, że do wypłaty daleko…

Joanna Szot
zdjęcia: arch. prywatne państwa Belusiak, 

Budomedia
Krzysztof Kargulewicz, wierny pracownik  
firmy PSB Bel-pol

Tomasz Witaszek, zastępca kierownika  
PSB-mrówka
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inwestycje

W województwie podkarpackim, 
w Radomyślu Wielkim został 
otwarty sklep PSB-Mrówka przez 
firmę Rochel Polska sp. z o.o. 
Obiekt o powierzchni sprzedaży 
850 mkw. plus ogród zewnętrzny 
zlokalizowany jest obok radomy-
skiej Biedronki. Klientów obsłu-
guje 12-osobowy zespół. Rado-
myśl liczy 3 tys. mieszkańców,  

Firma Niwa z   Osielca koło Jordanowa (woj. mało-
polskie) otworzyła 4 lipca 2015 r. nowy kompleks 
handlowo-budowlany.
 W  jego skład wchodzą:
•  market Mrówka o   powierzchni 1300 mkw.,  na-

miot ogrodowy 400 mkw., plac ogrodu zewnęt- 
rznego 600 mkw., 

•  hurtownia budowlana (głównie dla wykonaw-
ców) obejmująca zarówno materiały ciężkie jak 
i wykończeniowe, 

•  ogród wystawowy – teren, na którym są przy-
kładowe rozwiązania architektury dt. otoczenia 
domu. 

Osielec nie jest dużą miejscowością, natomiast 
w   przylegających gminach na terenach wiejskich 
mieszka około 20 tysięcy ludzi. Firma Niwa istnie-
je od wielu lat, cieszy się bardzo dobrą opinią na 
rynku lokalnym. 

Mrówka w Osielcu

Mini-Mrówka  
w Głogówku

W   Głogówku (woj. opolskie), 20 czerwca 2015  r., 
została otwarta Mini-Mrówka o   powierzchni 
480  mkw.  W   markecie klientów obsługuje sied-
mioosobowy zespół. W  6 tys. miasteczku otwarcie 
Mrówki poprzedzone było kampanią reklamową 
w   lokalnych mediach oraz w formie ulotek pro-
mocyjnych. W  tym dniu losowano nagrody za naj-
większe paragony, którymi były: telewizor, rower, 
kabina prysznicowa i   zlewozmywak. Mini-Mrówka 
w  Głogówku to po Prudniku i  Głuchołazach, trzecia 
inwestycja firmy Merkury z Prudnika.

a gmina 14 tys.  
Otwarcie sklepu poprzedzone było szeroką akcją reklamową  
oraz kolportażem gazetek promocyjnych. 18 lipca 2015 r. mar-
ket odwiedziło bardzo wielu mieszkańców Radomyśla i okolic.  
Co godzinę za najwyższy paragon klienci dostawali nagrody, a za 
największe zakupy w tym dniu na zwycięzcę czekał skuter.  

20 czerwca 2015 r. w  Staszowie (woj. świętokrzyskie) została oficjal-
nie otwarta dwusetna Mrówka w  sieci PSB. Dzień wcześniej było uro-
czyste otwarcie dla VIP-ów, na które licznie przybyły władze miasta, 
powiatu, kościoła, przyjaciele rodziny i  firmy oraz wieloletni klienci.
Właściciele Mrówki państwo Jadwiga i   Leszek Belusiak od wielu lat 
współpracują z  Grupą PSB, na rynku funkcjonują od 20 lat. Prowadzą 
hurtownię instalacyjną i  ogólnobudowlaną PSB Bel-pol w  Staszowie 
oraz inne działalności niezwiązane z branżą budowlaną. Na rynku  
lokalnym są znaczącym pracodawcą – zatrudniają 120 osób 
w  różnych branżach. 
Obiekt o   powierzchni sprzedaży 1350 mkw. + ogród zewnętrzny, 
zlokalizowany jest obok dotychczasowej hurtowni firmy PSB Bel-pol. 
Market będzie obsługiwało 19 pracowników + 4 osoby w  sprzedaży 
hurtowej.
Otwarcie sklepu Mrówka było poprzedzone szeroką akcję reklamową 
poprzez kolportaż gazetek promocyjnych. Dodatkowo Mrówka, przez 
ostatnie 2 tygodnie przed otwarciem, odwiedzała Galerię Staszow-
ską rozdając gazetki i  cukierki. A  dzień przed otwarciem, wokół Sta-
szowa krążył samochód z  nagłośnieniem zapraszający do marketu.
W   dniu otwarcia Mrówkę odwiedziło bardzo wielu mieszkańców 
Staszowa i   pobliskich miejscowości. Każdy klient, który dokonał  
zakupów za min. 70 zł dostał kupon do grill baru, za zakupy za  
100 zł otrzymywał drobny upominek. Co godzinę za najwyższy  
paragon klienci dostawali nagrody, a   za największe zakupy w   tym 
dniu na zwycięzcę czekał bon na 1500 zł i  rower. 

200. market Mrówka w Staszowie
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Oficjalne otwarcie nowej 
siedziby  oddziału firmy Ani-
tech w   Kętrzynie - centrum 
budownictwa PSB-Prof. - ods

Oficjalne otwarcie nowej siedziby 
oddziału firmy Anitech w Kętrzynie 
– centrum budownictwa PSB-Prof. 
– odbyło się 6 czerwca 2015 r. Wła-
ścicielami firmy są Renata i Jerze 
Ogulewicz.
Budynek posiada całą infrastruk-
turę nowoczesnej hurtowni. Poza 
stanowiskiem kasowym dostępne 

Profi w Kętrzynie
są stanowiska z   doradcami, którzy  zajmują się indywidualną ofer-
tą, wyceną specjalnych materiałów oraz codzienną obsługą budów. 
Wyposażony w nowoczesne regały market ma  niecałe 600  mkw. 
powierzchni. W   połączeniu z   halami magazynowymi oraz dodat-
kowymi namiotami stanowi wygodne zaplecze dla budownictwa. 
W   dniu otwarcia na klientów czekały specjalne atrakcje. Najwięksi 
dostawcy przygotowali specjalne namioty, w  których udzielali porad 
związanych z   wykorzystaniem materiałów. Dla najlepszych klientów 
przygotowane były nagrody w  postaci narzędzi oraz elektronarzędzi. 
Wieczorem stali klienci Profi spotkali się na uroczystej kolacji. 

30 maja 2015 r. otwarto market Mini-Mrówka 
w   Pniewach. Właścicielem inwestycji jest firma 
Instal-Met, państwo Alina i   Dariusz Bromber. 
Pniewy to miejscowość licząca 7,7 tys. mieszkań-
ców, leżąca w   województwie wielkopolskim. Mi-
ni-Mrówka ma 560 mkw. powierzchni handlowej.
Otwarcie zostało poprzedzone kolportażem ulo-
tek. Na klientów w   sobotę czekał poczęstunek, 
a   na dzieci trampolina. Na zakończenie dnia  
wylosowano atrakcyjne nagrody, a   główną na-
grodą był 50-calowy telewizor.

Mrówka w Pniewach

Firma Narew-Styl otwo-
rzyła 30 maja 2015 r. 
Mini-Mrówkę w   Różanie. 
Miejscowość Różan leży 
na Mazowszu, w   powiecie 
makowskim. Gmina liczy 
4,5 tysiąca mieszkańców. 
Market ma 550 mkw. po-
wierzchni i   do dyspozycji 

klientów jest 7-osobowy zespół. W  ofercie handlowej Mrówki znajdu-
je się również „ciężka budowlanka” oraz bogaty wybór roślin z   wła-
snej szkółki. 
Otwarcie Mrówki zostało poprzedzone kampanią reklamową i  kolpor-
tażem gazetek promocyjnych. W   dniu otwarcia na klientów czekały 
liczne konkursy z   nagrodami, w   tym konkurs na najwyższy paragon 
oraz „koło fortuny”, którym każdy klient mógł zakręcić i   wylosować 
dla siebie nagrodę. Dla klientów przygotowany został poczęstunek 
grillowy. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci – dużym zaintereso-
waniem cieszył się dmuchany plac zabaw i  malowanie buziek. 

kronika

10 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy PSB S.A. ZWZA 
Grupy PSB S.A. m.in. zatwierdziło sprawozdania Za-
rządu oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2014 
roku, zatwierdziło sprawozdanie finansowe, uchwali-
ło proponowany podział zysku oraz prawie jednogło-
śnie ZWZA udzieliło absolutorium Członkom Zarządu 
oraz Członkom Rady Nadzorczej Grupy Polskie Skła-
dy Budowlane.

 Laur Konsumenta 2015”  
dla Grupy PSB

Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. otrzymała 
za zajęcie I miejsca „Złote Godło” ogólnopolskie-
go konkursu „Laur Konsumenta 2015” w kategorii 
„hurtownie budowlane”. 

W Lisewie ruszyła 
Mini-Mrówka

23 maja 2015 r. został otwarty sklep Mini-Mrówka 
w   Lisewie (woj.  kujawsko-pomorskie). Market ma 
450  mkw. powierzchni handlowej, którego właści-
cielami są Patrycja i Tomasz Lipscy. Klientów ob-
sługuje sześć osób.
W  dniu otwarcia na placu przed marketem często-
wano żurkiem i naleśnikami. Dla klientów robią-

cych zakupy czekały nagrody w  losowaniu kuponów oraz nagrody 
główne w  postaci telewizorów, narzędzi i  małego AGD. Dzieci mia-
ły do dyspozycji ogromną dmuchaną zjeżdżalnie, mnóstwo balo-
nów i  przepysznych krówek.  
Gmina Lisewo liczy 5800 mieszkańców i leży w 50-tysięcznym po-
wiecie chełmińskim.

 ZWZA Grupy PSB S.A.
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Szkolenia i porady
Firmy należące do Grupy PSB organizu-
ją dla swoich klientów – firm wykonaw-
czych – szkolenia w ramach Szkoły Do-
brego Budowania, śniadania z udziałem 
przedstawicieli producentów materia-
łów budowlanych, którzy szkolą i udzie-
lają fachowych porad.

Firma PSB Warszawa – zorganizowała 
szkolenie w Niechorzu wspólnie z fir-
mami: Siniat, Armstrong, Baumit, Farby 

Kabe, Sopro i Ursa. Oprócz doradztwa 
i prezentacji wyrobów, spotkanie było 
doskonałą okazją do integracji przed-
stawicieli inwestycyjnych dostawców, 
właścicieli i osób zarządzających fir-
mami wykonawczymi oraz najlepszych 
przedstawicieli handlowych. W sumie  
w szkoleniu udział wzięło 41 osób. 
Dodatkową atrakcją była wycieczka na 
Bornholm. 

Profi Sokółka – wraz z firmą Piotrowi-
ce II zaprosiła wykonawców 1.06.2015 
na śniadanie, podczas, którego przed-
stawiciel marek Satyn i Stabill pre-
zentował i rozdawał próbki produktów. 
Zaś 25.05.2015 odbyło się śniadanie 
wspólnie z firmą master-mas. Nie za-
brakło fachowych porad i wymiany do-
świadczeń pomiędzy uczestnikami.

mrówka hrubieszów – realizuje ponie-
działkowe porady Mrówki, m.in. z udzia-
łem firmy Proline, które prezentowała 
odzież ochronną i roboczą dla majster-
kowiczów i  profesjonalistów.

W mrówce Tomaszów Lubelski – porady 
obywają się we wtorki, na których m.in. 
firma Rockwool udzielała porad dt. wy-
boru wełny. 

Sport i rekreacja

10–11 czerwca 2015 r. w Kielcach po raz IX odbył się 
Turniej Tenisa Ziemnego Grupy PSB. W turnieju uczest-
niczyli dostawcy i partnerzy PSB wraz ze swoimi klien-
tami.  W tym roku udział wzięło 19 zawodników, w roz-
grywkach singlowych i deblowych. Singiel rozgrywany 
był w czterech grupach wiekowych, a debel wg formuły 
open.
Rozegranie turnieju możliwe było dzięki sponsorom: 
Farby Kabe – sponsor generalny oraz hauraton, Knauf 
AmF i Wagran – sponsorzy zwyczajni. 
Wyniki w danych kategoriach, I miejsca zajęli:
m1 – Martin Riedl (firma Knauf AMF),
m2 – Tadeusz Glinkowski (firma Budpol Łuków),
Debel – Martin Riedl (Knauf AMF) i Krzysztof Szczepa-
niak (Knauf AMF).

IX Turniej Tenisa PSB CUP
Od czerwca 2015 r. goście Hotelu 
Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju oraz 
każda osoba zainteresowana obejrze-
niem regionu Ponidzia z góry, będzie 
mogła skorzystać z usług lotu balo-
nem. 
Balon jest własnością Grupy PSB, 
należy do balonów pasażerskich 
średniej wielkości (klasa B). Powłoka 
obejmuje 4  200 m3 ogrzanego do 
100 st.   C powietrza, co sprawia, że maksymalna masa startowa to 
1 410 kg. W locie balon, wraz z zawartym w nim powietrzem ma 
masę ponad 5 ton, dlatego wszyscy nasi piloci muszą posiadać spe-
cjalne uprawnienia do jego prowadzenia. Wyposażony jest w no-
woczesny system wspomagający lądowanie. Posiada też specjalne 
wentyle umożliwiające obrót. Pasażerowie mogą więc obserwować 
pejzaż w obszarze 360 st. bez zmiany miejsca w koszu.
Loty balonem to bardzo bezpieczna forma rekreacji, to nie tylko 
mały zastrzyk adrenaliny, ale przede wszystkim zapierające dech  
w piersiach widoki Ponidzia.
Loty prowadzone są od wtorku do soboty. Rozpoczynają się ok. go-
dziny 6–7 rano oraz 18–19 i trwają 1 godzinę. W koszu zmieści się 
maksymalnie 5 osób dorosłych.
Więcej informacji na stronie www.slonecznyzdroj.pl

Ponidzie z lotu balonem
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Festyny, imprezy

4 lipca 2015 r. III urodziny święto-
wała Mrówka w   Świebodzicach. Uro-
czystość została nagłośniona wśród 
klientów reklamą w   lokalnej gazecie, 
billbordami na mieście oraz gazetką 
promocyjną. Dla najmłodszych przy-
gotowano dmuchane zjeżdżalnie, kon-
kursy z   nagrodami, malowanie twarzy 

Urodzin Mrówki w  Świebodzicach

Mini-Mrówka 
Strzelno
Plenerowa impreza integracyjna   
pod hasłem „Słowiańskie popołu-
dnie na kujawską nutę” promująca 
regionalne produkty i kulturę ku-
jawską, odbyła się 4 lipca z   udzia-
łem strzeleńskiej Mrówki.
Na zebranych czekały liczne atrak-
cje: dmuchany zamek, trampoliny, 
tradycyjne kujawskie jadło,  loteria 
fantowa dla dzieci i  dorosłych, kącik 
animacyjny, ognisko oraz konkuren-
cje sportowe i  zręcznościowe. 
Biesiadę urozmaiciły występy wokal-
ne lokalnych artystów, a   także wie-
czór taneczny w  rytmie Kujawiaka.

27 czerwca 2015 r. sklep Mrów-
ka w   Kościerzynie obchodził swo-
je pierwsze urodziny.   Na klientów 
czekały promocje, rabaty cenowe, 
konkursy z   nagrodami, grill-bar oraz 
oczywiście urodzinowy tort.   Co kwa-
drans osoby znajdujące się przy 
kasie, dostawały atrakcyjne prezen-
ty. Każdy, kto zrobił zakupy powy-
żej 100 zł brał udział w   losowaniu  
jednej z   trzech nagród głównych: 
telewizora  50 cali, roweru, tabletu. 
Można było również bezpłatnie umyć 
samochód. Dla dzieci przygotowano 
dmuchaną zjeżdżalnię oraz słodkości.  
Parking przed sklepem wypełniły sto-
iska wiodących firm, których przed-
stawiciele doradzali klientom.

Roczek Mrówki 
Kościerzyna

Mrówka w Starogardzie Gdańskim ob-
chodziła 27 czerwca 2015 r. czwarte 
urodziny. Dzięki reklamie w Radiu Mrów-
ka, na billboardach, w gazetce promo-
cyjnej na imprezę urodzinową przy-
było dużo osób. Przygotowano wiele 
atrakcji dla dzieci oraz dorosłych m.in.: kon-
kurs cięcia pilarką na czas, wkręcanie kołków  
w belkę, konkursy z wiedzy o produktach.

Klienci otrzymali nagrody: elektronarzę-
dzia, karnisze, dywany, dodatki łazienkowe 
i inne. Główne nagrody to TV 50 cali, rower 
górski oraz tablet.
Urodziny odbyły się przy współudziale  
firm: Koelner, Karcher, Comensal, Topex,  
PPG, Akzo Nobel, Ciret, Soudal, Sanitec  
Koło, Altax, Cekol, Xl Tape, Galicja, Florenty-
na,  Elastolith. 

oraz słodkie upominkami. Każdy klient 
odchodził w   tym dniu od kasy z   drob-
nym upominkiem, a   tort urodzino-
wy smakował klientom wyśmienicie. 
Sporym zainteresowaniem cieszyła 
się również degustacja żurku, kiełba-
ski z   grilla oraz napojów chłodzących. 
Wśród konkursów dla klientów, głów-
nymi nagrodami były: młotowiertarka, 
basen stelażowy oraz rower górski.  
Impreza odbyła się przy współudziale 
firm: Blue Dolphin, Jako-Hurt, Rolim-
pex, które robiły pokazy, konkursy oraz 
Armatura Kraków, Bross, Comensal,  
D-C-Fix, Dedra, Dracop, Emos, Florenty-
na, Galicja, Gutta, Hörmann,  Progress,  
Ravi, Regina, Sarantis, Selena, Sila, Spot- 
Light, Śnieżka, Timex, Velvet, Wavin, 
Wkręt-met, Volteno, ZXC. 

27 czerwca 2015 r. w   sklepie 
Mrówka w   Jarosławiu odbyła 
się impreza z   okazji drugich 
urodzin sklepu, podczas której 
odbywały się różnego rodzaju 
zabawy dla dzieci, prowadzone 
przez przyszłych pedagogów 
z   Koła Kreatywnych Pedago-
gów z   PWSTE w   Jarosławiu. 
Klienci mogli skorzystać z   wie-
lu promocji, z poczęstunku 
przy grillu, a   przedstawiciele 
firmy Jako-Hurt serwowali żu-
rek. W  urodzinach uczestniczyli 
przedstawiciele dostawców: XL 
Tape International, Jako-Hurt, 

Dedra, Karcher, Biowin, Armatura, Selena, Motip Dupli, imprezę wsparły również 
firmy Kraisel, Bolix, Knauf, Profast, Galicja, Śnieżka, Kaem, Ferro, Ravi, GLK, Lob, 
Domax, Kubala, Doellken, Vents, Unicell, Tikkurila, Wkręt-met, Koelner, Leier, 
Lhoist Bukowa, Cementownia Ożarów.

4 urodziny mrówki Starogard
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Handlobud sponsorem Dni 
Wodzisławia Śląskiego
Podczas Dni Wodzisławia Śląskiego, 22 czerwca 2015 r., firma 
Handlobud była sponsorem nagród w konkursach organizo-
wanych przez Miasto Wodzisław Śląski. Razem bawiliśmy się  
przy muzyce Małgorzaty Ostrowskiej, Agnieszki Chylińskiej,  
Luxtorpedy. 

Mrówka w   Chojnicach zorganizowała w   dniach 19–25 
czerwca 2015 r. „Tydzień z  Mrówką”, podczas którego klien-
ci mogli wygrać codziennie smartfon, a  posiadacze najwyż-
szych paragonów (19-21.06) trzy nagrody główne: 2000 zł 
na zakupy w  Mrówce, telewizor, tablet.
21 czerwca odbył się festyn z   konkursami i   zabawami dla 
dzieci.

Tydzień z Mrówką Chojnice
27 czerwca 2015 r. 
odbyła się impreza 
integracyjna w   agro-
turystyce Jansowo. 
W  zabawie nie zabrakło 
dostawców z  Grupy PSB 
takich jak: Selena, H+H, 
Solbet, Tikkurila, Termo 
Organika, Dolina Nidy, 

Knauf, Dulux, Wiśniowski. Dzięki tym firmom odbyło się wiele 
konkursów z   atrakcyjnymi nagrodami. W   spotkaniu udział 
wzięło ponad 90 osób.

20 czerwca 2015 r. w   markecie 
Mrówka w  Gnieźnie gościem był  
Witold Czuksanow – dziennikarz, 
współtwórca programu „Rok 
w   Ogrodzie”, twórca programu 
„Laur dla Ogrodnika” TVP1. 

Po raz szósty odbył się Sie-
dlecki Zlot Pojazdów Zabyt-
kowych Mrowisko 2015. 14 
czerwca 2015 r. uczestni-
czyło w  nim ponad 220  sta-
rych pojazdów – samocho-
dów i   motocykli. Głównym 
organizatorem imprezy jest 
stowarzyszenie miłośników 
motoryzacji MTZ Korba przy 
wsparciu Miasta Siedlce i   sponsorów, w   tym PSB-Mrówki.   
Zlot odbywał się przy parku miejskim i   amfiteatrze, któ-
ry odwiedziło ok. 10 tys. osób. Każdy mógł porozmawiać 
z   właścicielami pojazdów, robić zdjęcia i   zagłosować na 
ulubione pojazdy w  konkursach dla zlotowiczów. Po popo-
łudniu uczestnicy zlotu wyruszyli na wielką paradę ulicami 
miasta.
Z   tej okazji zaproszono do Siedlec lotników z   balonem 
Mrówka. Balon wzbudził ogromne zainteresowanie wśród 
mieszkańców.

Zlot pojazdów zabytkowych 
Mrowisko 2015

Na pierwsze urodziny Profi 
w  Sokółce, 12 czerwca 2015  r., 
przybyło wielu przedstawi-
cieli firm, m.in. Kreisel, Alpol, 
Termo Organika, Solbet, Brata, 
Master, Soudal, Sopro i   Blue 
Delphin, którzy na placu przed 
budynkiem rozstawili stoiska 
eksponując swoje wyroby. To 

doskonała okazja dla wykonawców, którzy mogli wymienić 
uwagi z   przedstawicielami oraz dowiedzieć się czegoś nowe-
go o  produktach w/w  firm. Dodatkowo dla wszystkich klientów 
przygotowano grilla, gdzie każdy mógł spróbować przepysz-
nych kiełbasek, karkówki czy szaszłyków. Uwieńczeniem całej 
uroczystości był tort dla gości. 

 Roczek Profi w Sokółce

Witold Czuksanow  
w Mrówce Gniezno

Tematem spotkania były zioła, ich uprawa, pielęgnacja, za-
stosowanie. Pan Czuksanow doradzał ogrodnikom i   dział-
kowcom. Wspomagali go przedstawiciele firm Legutko i  Ma-
rolex.
Można też było samodzielnie posadzić zioła, by zabrać je do 
domu oraz zakupić wybrane gatunki bazylii, oregano czy ma-
jeranku z  przygotowanej na ten dzień bogatej oferty. 

Z   okazji trzecich urodzin 
market Mrówka w   Kolnie, 
30 maja 2015 r., przygo-
tował dla klientów wiele 
ciekawych promocji, upo-
minków i   atrakcji. Po po-
łudniu zostały wręczone 
nagrody główne za największe zakupy. Szczęśliwcy otrzy-
mali telewizor Samsung 50”, rower i  tablet. 
Parking przed sklepem zapełnił się stoiskami firm współ-
pracujących, które prezentowały szeroką gamę swoich 
produktów: Velux, Soudal, Altax, Izolmat, Kreisel, Sopro, 
Dedra, Topex, Kaem, Xl-Tape, którzy służyli doradztwem 
i  fachowością.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych: zjeżdżal-
nie, trampoliny, kącik rysunkowy i   malowanie twarzy. 
O   godz. 13.00 zostały ogłoszone wyniki konkursu pla-
stycznego, w   którym udział wzięły dzieci z   okolicznych 
przedszkoli. Główną nagrodą był tablet, każde dziecko 
biorące udział w konkursie otrzymało dyplom i  prezent.

Mrówka Kolno świętuje  
urodziny

 GS Opalenica 
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Urodziny Mrówki  
w Hrubieszowie

6 czerwca 2015 r. market Mrówka 
w   Hrubieszowie obchodził trzecie 
urodziny. W   jeden dzień przeprowa-
dzono 9 edycji konkursów „Najwyż-
szy paragon”, a   o   godz. 17.00 rozda-
no   główne nagrody:   telewizor 32”, 
dwa rowery, orbitrek. Każdy paragon 
był podstawą uzyskania nagrody rze-
czowej, a   dla dzieci Mrówka przez 
cały dzień rozdawała balony, cukierki, 
drobne upominki i  przygotowała pro-
fesjonalny plac zabaw.
Firmy Profix, Koelner, Nac, XL-Tape 
oraz Sławex dokonywały prezentacji 
swoich wyrobów. 

30 maja 2015 r. odbyły się 5 urodziny 
Mrówki Słomniki. W  tym dniu zaofero-
wano klientom mnóstwo świetnej za-
bawy i   prezentów. Dzieci brały udział 
w   konkursach, malowały buźki, a   do-
rośli uczestniczyli w   konkursach na 
wbijanie i   wwiercanie gwoździ, cięcie 
piłą płatnicą. Co niektórzy zdecydo-
wali się na mycie samochodu myjkami 
firmy Karcher. 

5 urodziny Mrówki 
Słomniki

23 maja 2015 r. Mrówka w   Chełmży świętowała 
swoje pierwsze urodziny. Impreza poprzedzona 
była reklamą w   gazetce, billboardami, a   także  
imprezę reklamował samochód jeżdżących po 
okolicznych miejscowościach.
Podczas urodzin nie zabrakło tortu. A klaun  
rozśmieszał klientów, częstował cukierkami i   or-
ganizował zabawy dla dzieci. Dorośli uczestni-
czyli w  licznych konkursach i  częstowali się sma-
kołykami z   grilla. W   tym dniu klienci brali udział 
w   8 edycjach konkursu na najwyższy paragon  
organizowanego co godzinę, a  także o  godz. 18:00 
zostały rozlosowane 3 główne nagrody: laptop, 
komplet garnków ceramicznych oraz odkurzacz.
Impreza odbyła się przy współudziale firm: Akzo 
Nobel, Selena, Soudal, Kaem, Xl-Tape, Galicja, 
Karwel, Topex, Franspol.

Roczek Mrówki Chełmża

Z  okazji 3 urodzin marketu PSB-Mrów-
ka w   Krzyżu Wielkopolskim, 23 maja 
2015 r., odbył się festyn rodzinny. 
W   którym udział wzięło około tysią-
ca mieszkańców Krzyża i   okolic. Na 
uczestników imprezy czekało wiele 
atrakcji i konkursów, koło fortuny, grill. 
Najmłodsi uczestniczyli w  wielu zaba-
wach i   konkursach, malowały buźki. 
Wszyscy klienci mogli wziąć udział 
w   konkursach, w   których nagrody lo-
sowane były co godzinę m.in. mini 
szklarnia, szlifierka kątowa, wkrętarka.  

Festyn rodzinny  
w Mrówce  

Krzyż Wlkp.

 Festyn rodzinny w Trio-Budzie
Na terenie hurtowni Trio-Bud Bełchatów odbył się 
festyn rodzinny z   okazji pierwszych urodzin Profi. 
W   festynie, 15 i 16 maja 2015 r., brało udział kilku 
producentów: Satyn, Nac, Knauf Therm, Cemex, którzy 
służyli fachową pomocą w wyborze odpowiedniego 
asortymentu. Na gości czekał m.in. grill oraz atrakcje 
dla dzieci. Klienci, którzy dokonali zakupów na najwyż-
sze kwoty otrzymali nagrody. 

20-lecie firmy CBM 
w  Mrągowie W   tym roku urodziny Mrówki Mrągo-

wo zbiegły się z 20-leciem powstania 
firmy Centrum Budowlane Mrągowo. 
Z   tej okazji przygotowano festyn dla 
klientów i   wykonawców, który odbył 
się 15–17 maja 2015 r. 
Głównym dniem obchodów jubile-
uszu 20 lat CBM był sobotni festyn. 
Zarząd CBM wręczył upominki i   po-
dziękowania dla wykonawców za 
wspólne lata współpracy. Dla małych 
milusińskich przygotowano darmową 
watę, popcorn, malowanie twarzy, gry 
i  zabawy. Maskotka Mrówka częstowa-
ła cukierkami i  rozdawała balony.



Mrówki 
dzieciom

mrówka Tomaszów Lubelski – projekt „Odnawialne źródła energii”

mrówka Kolno w przedszkolu

Dzień Dziecka w mrówce Bolesławiec 

mrówka Chojnów – Dzień Dziecka

mrówka Płońsk – Dzień Dziecka 

Z okazji Dnia Dziecka, ale także z innych ważnych powodów, Mrówki  
ze sklepów PSB-Mrówka odwiedzały dzieci w przedszkolach, spotykały się  
z najmłodszymi Polakami w swoich marketach lub dołączały do imprez or-
ganizowanych w swoich miejscowościach. Mrówki razem z dziećmi śpiewały 
piosenki i mówiły wierszyki, organizowały dzieciom konkursy, zabawy spor-
towe i integracyjne, zajęcia profilaktyczne pod tytułem „Bezpieczne wakacje 
z Mrówką” czy też zapraszały dzieci do udziału w projekcie pt. „Odnawialne 
źródła energii”. Dzieci otrzymywały upominki, malowanki z Mrówką, opaski 
odblaskowe, słodkości, a co najważniejsze dobrze się bawiły. Zestaw kilku 
zdjęć obrazuje serdeczną więź dzieci i mrówek. 
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mrówka Prudnik – Rajd maluchów

mrówka Rypin w przedszkolu



40 nr 4/2015  www.glospsb.com.pl

krzyżówka
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Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 4/2015

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

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr4/2015 – HaSŁo – wraz z listą 
zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na stronie 
www.glospsb.com.pl w dniu 15 września 2015 r. oraz na łamach cza-
sopisma „Głos PSB” nr 5(89)/2015.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w termi-
nie 14 dni od daty losowania.

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

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

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie osoby pełno-
letnie, nie będące pracownikami organizatora oraz osoby wyrażające 
zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień zawartych w regula-
minie „Krzyżówki budowlanej”. 

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HaSŁo – wraz z danymi oso-
bowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania) należy przesłać do 
11 września 2015 r. na adres e-mail marzena.syczuk@grupapsb.
com.pl lub pocztą na adres: Grupa Polskie Składy Budowlane S.a., 
Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój. Spośród przesłanych uczest-
ników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy trzy 
osoby, które otrzymają nagrodę rzeczową w postaci: plecaka ro-
werowego (widocznego na zdjęciu). Losowanie odbędzie się 14 
września 2015 r. w siedzibie organizatora.

Poziomo
 1. Trzymaj się jej na schodach 
 3. „Przeszkadzajka”  
 pomiędzy szybami 
 5. Zamknij w niej bezpieczniki
 9. …do nieba 
12. Nie buduj z niego zamków 
14. Papier na ścianie 
19. Stosuj, gdy płyn jest zbyt gęsty 

21. Pod skrzydłem zamkniętych drzwi 
22. Dobre drewno na schody 
24. Uszczelnia, uwielbiają go kobiety! 
25. Ozdoba z gipsu, na ścianie  
 lub suficie 
26. W reaktorze i w betonie 
27. Na samym końcu baterii 
28. masa przycisków, jeden cel:  
 temperatura

Pionowo
1. Płaska lampa 
2. W kominku i w grillu 
4. Chroni cię przed zazdrosnym  
 spojrzeniem 
5. Stosuj, gdy trzeba się zbroić 
6. Pełno jej w piekle 
7. Autostrada dla deszczu 
8. Leży na płaskim dachu 
9. Warstwowa płyta drewniana 

10. Zmienia fi na mniejsze fi 
11. Do golenia i montażu 
13. Chlup….i po sprawie 
15. Lampa wyładowcza, najczęściej  
 w postaci rury
16. Coś, jak żwir, tylko mniej szlachetne 
17. Odzyskuje ciepło z powietrza 
18. Rozdziela na trzy 
20. Zmniejsza, np. ciśnienie 
23. To on „robi” kolor

Zwycięzcom gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które licznie nadesłały rozwiązania krzy-
żówki drogą e-mailową i pocztową.

Nagrodę rzeczową w postaci wideorejestratora samochodowego otrzymują:
– adam Gutowicz z Brzeska,
– Jadwiga Mejerska z Goworowa,
– Łukasz Początko z Bochni.

Wyniki losowania nagród w „Krzyżówce budowlanej” nr3/2015. hasło brzmiało „PSB znamy się dobrze”



Grupa PSB S.A. od lat systematycznie analizuje wyniki sprzedaży swoich partnerów. Dane ze składów 
PSB i sklepów PSB-Mrówka pozwalają ocenić trendy i skalę popytu na materiały budowlane oraz pro-
dukty dla utrzymania domu w obu kanałach dystrybucji. Wykres nr 1 przedstawia to zjawisko za I pół-
rocze 2015 na tle poprzedniego sezonu, w ujęciu wartościowym, i dodatkowo porównuje wyniki uzy-
skane przez centralę Grupy PSB. 
Przeciętne przychody za I półrocze 2015 r. w składach PSB i marketach Mrówka wzrosły o ok. 5%, za-
znaczyć jednak trzeba, że tylko 58% placówek zanotowało dodatnią dynamikę. Łączna wartość sprze-
daży w tym okresie przekroczyła kwotę 2,3 mld zł.

Sprzyjająca aura pogodowa miała wpływ na dobre 
wyniki w I kwartale br. Dynamika popytu wzrosła od 
11% w styczniu do 6% w marcu. W II kwartale ogól-
ne tempo popytu spadło, w kwietniu wyniosło –0,05%,  
a w maju +1%. W czerwcu owo odbicie wróciło do po-
ziomu z marca – nastąpił wzrost o 6%. 
Zupełnie odmiennie wyglądała dynamika wydatków 
gospodarstw domowych na remonty i bieżące utrzyma-
nie w stosunku do inwestycji budowlanych. Widać to 
na wykresie nr 2, oddającym trendy sprzedaży w kanale 
detalicznym i hurtowym, w pierwszych 6 miesiącach 
2015 roku, w odniesieniu do tego samego okresu sezo-
nu poprzedniego. 
W I kwartale dynamiki w obu sektorach przedstawiały 
się bardzo podobnie – przeciętny wzrost przychodów 
wyniósł ok. 8%. W II kw. sprzedaż w kanale detalicznym 
wzrosła o 10% natomiast w hurtowym była aż cztero-
krotnie niższa (+2,5%). Cieszy ponowny wzrost tempa 
popytu, począwszy od maja – oby okazał się bardziej 
trwałym trendem, zwłaszcza na rynku inwestycyjnym.
Największy wzrost sprzedaży wystąpił w takim asor-
tymencie jak: oświetlenie, elektryka (+34%), ogród, 
otoczenie domu (+23%), farby, lakiery (+22) oraz na-
rzędzia (+20%). Ponad dziesięcioprocentowe wzrosty 
zanotowaliśmy w grupach: łazienki, płytki, kuchnie, 
dekoracje, kostka brukowa i instalacje, ogrzewanie.  
Dynamika rzędu kilku procent obejmowała: ściany,  
kominy, stolarkę, suchą zabudowę oraz chemię budow-
laną. Spadła sprzedaż bram, ogrodzeń, izolacji termicz-
nych, dachów, materiałów wykończeniowych, izolacji 
wodochronnych oraz cementu, wapna (o 1–13%).  (ml)

Popyt na materiały w I półroczu 2015 r.  
– detal znacznie lepszy niż hurt.

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Wyniki PSB



więcej informacji u sprzedawcy lub na www.przygotujsiedosezonu.plPromocja trwa od 4.05.2015 do 31.08.2015r.

Kup 
energooszczędne

produkty 
i odbierz nagrodę !+


