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Jak to trzeba uważać z tytułami felie-
tonów, z tym co jest treścią też… „Siła
Grupy” – taki tytuł już był, w Głosie PSB
5–2010. A treść? – mało brakowało, 
skopiowałbym pomysł z Głosu 1–2005.
Dobrze, że się spostrzegłem, że mamy ba-
zę, w niej dziesiątki gigabajtów, z wielo-
ma tysiącami materiałów teki redakcyjnej
naszego dwumiesięcznika.
Tytuł „Siła Grupy” bardzo pasuje do tego,
o czym chcę napisać, więc jednak go po-
wtórzę. Ale już pomysłu zawarcia w felie-
tonie indeksu marek – nazw firm, które
pojawiają się tylko w jednym numerze
Głosu, nie wykorzystam. Lista byłaby zbyt
długa.

Czesław Pobłocki, dyrektor marketingu
w firmie BAT z Sierakowic, należą-
cej do Tadeusza i Andrzeja Bigusów,
naprowadza mnie na szukanie siły BAT-
manów z Kaszub w rozmowach z jej 
klientami, wykonawcami budowlanymi. 
– Dlaczego BAT stawia na Centra Bu-
downictwa PSB-Profi? – Bo to dobry
sposób do przekonania Klientów, że
mogą od nas więcej wymagać.
Wymagania klientów BAT poznaję dzięki
panom – Edmundowi Toporkowi, dewe-
loperowi z Rokitnicy oraz właścicielom
firm wykonawczych: Marianowi Majero-
wi z Garczegorze, Tadeuszowi Czarnow-
skiemu z Damnicy, Czesławowi Bazyko-
wi ze Strzelina i Janowi Klejna z Czarnej
Dąbrówki. Potwierdzają – w Profi BAT
można więcej wymagać niż w innych hur-
towniach materiałów budowlanych.
Zachęcam do zapoznania się z fotore-
portażem Profesjonalni BATmani
(str. 36–39).

Mirosław Lubarski, dyrektor marketin-
gu w spółce Grupa PSB S.A., nie może
służyć kontaktem z wykonawcami budow-
lanymi. Natomiast wspiera wszelkie dzia-
łania marketingowe, jakie powinny podej-
mować firmy należące do akcjonariuszy
Polskich Składów Budowlanych. Z tego
numeru Głosu dowiecie się Państwo, 
że kupcy tworzący naszą Grupę mają 
dość energii, żeby organizować dziesiątki
przedsięwzięć – szkoleń, festynów, ekspo-
zycji targowych, spotkań z różnych okazji.
Powiedzenie, że handel to nie tylko sprze-
dawanie brzmi banalnie, ale marketin-
gowcy wciąż je powtarzają. Zwłaszcza
w budownictwie jest stale aktualne.

Chcesz sprzedawać? – musisz kontaktować
się z wykonawcą i z inwestorem angażu-
jącym swoje pieniądze w zakup mate-
riałów niezbędnych przy remoncie czy
na placu budowy nie tylko wtedy, kiedy
u ciebie coś kupuje. Masz ambicję bycia
na bieżąco z nowościami rynkowymi, sys-
temami i wyrobami o doskonalszych pa-
rametrach, łatwiejszymi w stosowaniu?
– powinieneś ściśle, dosłownie na co dzień
współpracować z producentami materia-
łów budowlanych. 

Efekty pracy fachowców z pionów
marketingu, zarówno w firmach ku-
pieckich, jak i w centrali Grupy PSB,
przedstawiamy w tym numerze Głosu
w dziesiątkach informacji. W wykazie
składów PSB, sklepów PSB-Mrówka,
Centrów Budownictwa PSB-Profi, pro-
ducentów i wykonawców znalazło by
się niemal dwieście nazw. W relacjach
biznesowych handel i marketing działają
pospołu.

O sile Grupy wie Bogdan Panhirsz, za-
łożyciel i dyrektor zarządu spółki Gru-
pa Polskie Składy Budowlane. W bez-
pośredniej konkurencji z kilkudziesięcioma
innymi uczestnikami plebiscytu na Czło-
wieka Roku 2013 w woj. świętokrzyskim
Panhirsz zdobył zdecydowanie najwięcej
głosów. Kto wysłał sms za Bogdanem Pan-
hirszem na pewno zna i ceni Grupę PSB.
Na konferencji prasowej podczas XII Tar-
gów Grupy PSB Bogdan Panhirsz i Miro-
sław Lubarski przedstawili plany na 2014
rok. – Można spodziewać się wzbogace-
nia sieci Mrówka o kolejne 40 obiek-
tów. Spodziewamy się też, że przycho-
dy sieci Mrówka zbliżą się bądź nawet
przekroczą 1 miliard zł. W sezonie 2014
kolejnych 15 składów budowlanych,
prowadzonych wcześniej w sposób tra-
dycyjny, powinno przekształcić się
w Profi.
Jak wypadły XII Targi PSB? – Pobite zosta-
ły wszystkie dotychczasowe rekordy! 
Każdego kto chce poznać siłę Grupy pod-
czas XII Targów PSB zapraszam na stro-
ny 40–41 tego numeru Głosu. A dowody,
że plany otwierania Mrówek są realizowa-
ne można znaleźć na stronach 42–43.
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Stosowanie materiałów silikatowych
do wykonywania ścian
fundamentowych i piwnic
IWONA OSMAŁEK – kierownik ds. handlu i inwestycji Pyrmo-Chemia

Najważniejszym zadaniem ścian fundamentowych i piwnic jest bezpieczne przeniesienie
obciążeń z wyższych kondygnacji nadziemnych, stropów, dachu na fundamenty budynku.
Dlatego ściany te muszą być wykonane z materiałów przede wszystkim bardzo wytrzymałych,
które cechuje niska nasiąkliwość oraz mrozoodporność.

wody, zazwyczaj w formie bloczków lub
cegły.
W ostatnich latach eksperci udoskonalili
technologię produkcji wyrobów wapien-
no-piaskowych, poprawiając ich parametry 
fizyczne. Rezultatem są też doskonałe masy
bloczków silikatowych z innowacyjnymi, 
poręcznymi chwytami do murowania ręczne-
go oraz znany system pióro-wpust.

BF 25x24x12 BF 25x24x24 

Silikaty, czyli wyroby wapienno-piaskowe są
wykorzystywane w budownictwie od wielu
wieków jako materiał konstrukcyjny lub
zdobniczy. Produkty silikatowe są wiernym
odtworzeniem piaskowca – najbardziej roz-
powszechnionej skały na kuli ziemskiej.
Silikat to sztuczny piaskowiec wypro-
dukowany wyłącznie z naturalnych su-
rowców: 90% piasku, 7% wapna i 3%

Z uwagi na naturalny skład surowcowy
i energooszczędny proces produkcji bez 
dodatków chemicznych, wyroby silikatowe
są przyjazne dla środowiska naturalnego 
i zaliczane są do najbezpieczniejszych mate-
riałów budowlanych.
Na rynkach zachodnich już od wielu lat wy-
roby silikatowe są powszechnie używanym
i cenionym produktem, ponad 50% budyn-
ków mieszkalnych powstaje tam właśnie 
z silikatów. Znaczny wzrost zainteresowania
tym materiałem obserwuje się także w Polsce.

Zalety silikatów
Zarówno ścianom zewnętrznym jak i we-
wnętrznym stawia się dziś wysokie wyma-
gania. Powinny być wytrzymałe, ciepłe, 
ciche, zdrowe, bezpieczne oraz estetycz-
ne. I takie są wyroby silikatowe. 

Silikaty to:
## Najzdrowszy materiał budowlany. Pro-
dukowane są wyłącznie z naturalnych surow-
ców – materiałów przyjaznych dla środowi-
ska naturalnego spełniających wymagania
ekologiczne zarówno podczas produkcji, bu-
dowy a także w czasie eksploatacji i recy-
klingu. Silikaty na każdym etapie swojego ży-
cia są ekologiczne. Nie emitują żadnych szko-
dliwych substancji, należą do grupy materia-
łów budowlanych o najniższym czynniku 
promieniotwórczości naturalnej. Dzięki te-
mu, że bloczki silikatowe produkowane
są wyłącznie z naturalnych składników,
uważane są za jeden z najzdrowszych
materiałów przeznaczonych do budowy.
## Materiały trwałe i odporne na ściska-
nie. Bloczki silikatowe wytwarzane są w kil-
ku klasach wytrzymałości, m.in. od 15 do
40 MPa. Właściwości silikatów w zakresie
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Najczęściej popełniane błędy przy pracy 
z bloczkami silikatowymi
## zbyt szybkie układanie 2 warstwy przed zaschnięciem zaprawy;
## nie zabezpieczenie na czas transportu, przez co bloczki mogą popękać;
## niedokładne wyrównanie podłoża pod bloczki;
## nieumiejętne cięcie bloczków;
## złe dobranie wełny mineralnej do ocieplenia;
## użycie nieodpowiednich zapraw. Najważniejsza jest zaprawa pod pierwszą warstwę.

Gdy będzie nie odpowiednia zostanie wypchnięta w całości lub w jakiejś części
pod ciężarem bloczka;

## nie można kleić bloczków na tzw. „placki”, ponieważ może to doprowadzić do
pustych przestrzeni;

## nieodpowiednia organizacja pracy (optymalnie – brygady 3 osobowe);
## złe układanie bloczków;
## nie zabezpieczenie materiału na palecie (oddziaływanie warunków atmosferycznych).

Zasady pracy z bloczkami 
silikatowymi
## Pierwszą warstwę należy wykonać jak
najdokładniej, ponieważ ma to wpływ
na szybkość i jakość wykonania całego
muru. W momencie gdy mur jest układa-
ny na ścianie lub ławie fundamentowej,
trzeba pamiętać o warstwie izolacyjnej
zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
W przypadku wystąpienia różnic w pod-
łożu, należy je wyrównać przy użyciu nad-
lewki. 
Pierwszą warstwę bloczków murujemy
przy użyciu zaprawy cementowej.
Gdy zostaną ustawione wszystkie narożne
bloczki używamy sznur murarski i uzupeł-
niamy resztę.
W razie korekty ustawienia bloczku uży-
wamy gumowego młotka.
## Następne warstwy można układać do-
piero po wyschnięciu zaprawy cemento-
wej po około 2 godzinach.
## Do cięcia bloczków używamy specjalne
pilarki stołowe, lub gdy takiej nie posia-
damy gilotynę, szlifierkę kątową, młotek
i przecinak. 
## Zaprawa murarska powinna mieć bar-
dzo dobrą przyczepność do podłoża, 
która dzięki temu zapewnia szczelność
konstrukcji.

## Wysoka dokładność wymiarów i dobra
przyczepność zapraw. Proces techno-
logiczny bloczków silikatowych gwarantuje 
dużą dokładność wymiarów. Dzięki temu
znacznie redukuje koszty wykończeniowe po-
przez mniejsze zużycie zapraw. Proces muro-
wania przebiega sprawnie i estetycznie. Duża
dokładność elementów silikatowych pozwala
na zastosowanie zapraw do cienkich spoin
i bezpośrednie malowanie powierzchni ścian,
co także dodatkowo obniża koszty budowy.
## Mocne kanty. Wyroby silikatowe nie są
materiałem kruchym jak wiele innych budul-
ców. Są odporne na uszkodzenia mechanicz-
ne, przez co oszczędza się czas podczas mu-
rowania ścian.
## Produkcja na życzenie. Nowoczesne
maszyny umożliwiają produkcję bloczków 
silikatowych wg indywidualnych potrzeb in-
westora pod względem kształtu, rozmiaru
i gęstości.
## Atrakcyjna cena. Przy tylu wymienio-
nych wyżej zaletach, silikat to niewątpliwie
jeden z najtańszych materiałów budowla-
nych przeznaczonych do wznoszenia różne-
go rodzaju obiektów.

dużej wytrzymałości i trwałości pozwala-
ją na wznoszenie budynków wielokondy-
gnacyjnych bez konieczności użycia 
konstrukcji szkieletowej. Ich wysoka wy-
trzymałość na nacisk jest podstawowym wa-
runkiem przy oszczędnościach powierzchni
w konstrukcji ścian. Wysoką trwałość silika-
tów porównuje się do trwałości kamienia 
naturalnego.
## Gwarancja dobrej izolacji akustycznej.
Dzięki dużej gęstości bloczki silikatowe zali-
czane są do materiałów o najlepszej izolacyj-
ności akustycznej. Gwarantują one zabezpie-
czenie przed zewnętrznym hałasem oraz
dobrze tłumią poziom hałasu pochodzący
z sąsiedztwa, co znacznie podwyższa komfort
mieszkania i użytkowania.
## Wysoka ognioodporność. Bloki silikatowe
dzięki swojej strukturze zapewniają wysoką
odporność ogniową. Gwarantują całkowite
bezpieczeństwo przeciwpożarowe – są całko-
wicie niepalne! Dzięki temu mają zastosowa-
nie w obiektach o specjalnych wymaganiach
przeciwpożarowych, m.in. wykonuje się z nich
ściany przeciwpożarowe, kominy, kotłownie
itp. Klasa reakcji silikatów na ogień to A1.
## „Oddychające i bakteriobójcze” ścia-
ny. Silikaty zapewniają najwyższą paroprze-
puszczalność wśród materiałów budowla-

nych. Dzięki temu w pomieszczeniach nie
występują zjawiska kondensacji pary wodnej
i zawilgocenia, a co za tym idzie to dobre za-
bezpieczenie przed rozwojem grzybów i flo-
ry bakteryjnej. Także wapno jako jeden ze
składników bloczków silikatowych zabezpie-
cza przed powstawaniem mikroorganizmów
oraz grzybów, co dodatkowo podnosi zdro-
wotność mieszkania.
## Zdolność akumulacji ciepła i ochro-
na przed chłodem. Dzięki swojej wysokiej
gęstości silikat posiada zdolność akumulacji
termicznej i dlatego idealnie nadaje się
do ścian wewnętrznych. Nadmiar ciepła 
jest magazynowany, a gdy następuje spadek
temperatury w pomieszczeniach zapasy 
ciepła są oddawane. Dzięki temu zimą
oszczędzamy na energii cieplnej, zaś latem
otrzymujemy przyjemny klimat pomieszcze-
nia. Latem daje odczucie chłodu a zimą 
zabezpiecza przed gwałtownym spadkiem
temperatury. 
## Zdolność hydroregulacji. Ściany wyko-
nane z bloczków silikatowych gwarantują
optymalną wilgotność w pomieszczeniach.
Ściany wapienno-piaskowe przyjmują zbęd-
ną wilgotność powietrza i oddają ją z po-
wrotem, jeśli wilgotność w pomieszczeniach
opada. Ma to ważny wpływ na proporcje
wilgotności. Jeśli miejsce jest za wilgotne 
będzie ochraniać przed rozwojem pleśni.
Zbyt suche miejsce przyczynia się do alergii
na kurz, podrażnienia błony śluzowej i uciąż-
liwości w oddychaniu. Dlatego ściany wzno-
szone z wyrobów silikatowych zachowują
w pomieszczeniach optymalną wilgotność
między 40% a 60%.
## Materiał mrozoodporny. Bloki silikato-
we charakteryzują się wysoką odpornością
na mróz i czynniki atmosferyczne, dlatego
wykorzystuje się je do budowy obiektów
w każdych warunkach klimatycznych, nawet
bez dodatkowej warstwy tynkowej, gwaran-
tując trwałość elewacji. Polecane do budo-
wy ścian zewnętrznych.



Prawidłowe wykonanie fundamentu za-
gwarantuje długowieczność budynku.
Dlatego do budowy fundamentu uży-

wamy materiałów odpowiedniej jakości
oraz zatrudniamy fachowców do ich wyko-
nania. Użyte materiały powinny posiadać
odpowiednią wytrzymałość, niską nasiąkli-
wość, dużą szczelność oraz muszą być od-
porne na działanie mrozu. Materiały te 
powinny także wykazywać znaczną odpor-
ność na korozję chemiczną i biologiczną.
Należy unikać materiałów nasiąkliwych, 
takich jak beton komórkowy, ceramika po-
ryzowana oraz pustaki ceramiczne o du-
żych, wolnych przestrzeniach – ich zabez-
pieczenie przed działaniem wilgoci jest 
tak drogie, że ekonomicznie nieuzasadnio-
ne. Co do głębokości posadowienia funda-
mentu zależy to od głębokości przemarza-
nia, a także poziomu wód gruntowych.

Rodzaje fundamentów
Generalnie najczęściej wykonuje się:
## fundamenty betonowe – w sytuacji,
gdzie posadawiamy budowle o małym ob-
ciążeniu;
## fundamenty żelbetowe – obecnie naj-
bardziej rozpowszechnione. Stosowane
przy średnim i dużym obciążeniu, i przy
naprężeniach dopuszczalnych na grunt poni-
żej 0,15 MPa. Zastosowanie w betonie zbro-
jenia konstrukcyjnego zmniejsza wymiary
fundamentu w stosunku do fundamentu 
betonowego. Zbrojenie wzmacnia także od-
porność fundamentu na nierówne osiadanie
gruntu. Wymiary ław żelbetowych i potrzeb-
ną ilość zbrojenia oblicza się na podstawie
odpowiednich norm.
Obecny wybór dostępnych na rynku materia-
łów daje inwestorom spory wachlarz możliwo-
ści wykonania fundamentu, ale jednak... co

najprostsze to najlepsze. Nic dziwnego więc,
że najbardziej rozpowszechnionym materia-
łem do budowy ścian fundamentowych oraz
piwnicznych pozostaje bloczek betonowy.
Bloczki mają za zadanie przenieść odpo-
wiedni ciężar bez konieczności dbania
o odpowiednią izolacyjność termiczną.
Bloczki są stosunkowo łatwe do wyproduko-
wania, stąd ich cena jest relatywnie niska
(w porównaniu z innymi rozwiązaniami).
Dodatkowymi zaletami są łatwość montażu
(murowania), ogólna znajomość przez 
wykonawców oraz szybkość w porównaniu
do czasochłonnego i kosztownego szalowa-
nia ścian. Kolejna zaleta to szybkość konty-
nuowania prac na budowie, praktycznie
po 2–3 dniach można wykonywać kolejne
etapy budowy. Poza tym do wznoszenia
ścian z bloczków nie są wymagane żadne
specjalistyczne narzędzia. Natomiast zdecy-
dowanie należy zwracać uwagę na jakość
bloczków, ich parametry, gwarancje pro-
ducenta oraz ogólnie zasięgnąć opinii o wy-
twórcy. Obecnie dobrzy producenci wytwa-
rzają bloczki na tzw. wibroprasie, co zapew-
nia odpowiednie parametry.
Dzięki produkcji prefabrykatów na wibro-
prasie można osiągnąć idealną tolerancję 
wymiarową, co dodatkowo wpływa na
oszczędność na zaprawie przy murowaniu
oraz oszczędność czasu pracy murarzy.
Oprócz klasycznych bloczków betonowych,
część producentów oferuje bloczki keram-
zytobetonowe. Keramzyt jest kruszywem
lekkim, które powstaje przy wypalaniu gliny
w temperaturze ok. 1200°C. Jest kruszywem
obecnie bardzo chętnie stosowanym przez
producentów, głównie dzięki swoim niewąt-
pliwym zaletom. Keramzyt charakteryzuje 
się bowiem odpornością na wilgoć, na niską
temperaturę oraz hamuje rozwój mikroorga-
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Budowa fundamentów 
i piwnic z betonowych
bloczków 

MIROSŁAW ŁUKASIK – menedżer Pebek sp. z o.o.

Fundament stanowi podstawową część każdego budynku, jest bazą budowli, która 
dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym
przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe oraz zmienne budowli na grunt. 
Dobór fundamentu zależy nie tylko od rodzaju i ciężaru budowli, ale również od cech grun-
tu, na którym budowla ma być posadowiona.

Bloczek, czyli prostopadło-
ścian betonowy o przyję-
tych ogólnie rozmiarach
(np. 240 mm x 380 mm
i wysokości 120 lub 140
mm) wytworzony z odpo-
wiedniej klasy betonu. 
Dla przykładu bloczek 
klasy B20 oznacza, że 
wytrzymałość na ściskanie
wynosi 20 Mpa



Szanujący się producent umieszcza na towa-
rze informacje o nim. Taka „metka” powin-
na zawierać m.in. dane wytwórcy, datę wy-
tworzenia, normę wg której wyrób powstał,
ciężar oraz ilość w paczce lub na palecie

projektanta. Wadą są jednak wysokie kosz-
ty wykonania w porównaniu z bloczkiem
oraz duża pracochłonność. 
Innym formą wznoszenia ścian fundamento-
wych są ściany monolityczne, stosowane
przy konieczności osiągnięcia wysokich para-
metrów wytrzymałościowych, a przy niskiej
nasiąkliwości. Ściany monolityczne spraw-
dzają się zwłaszcza w trudnych warunkach,
np. na skarpie w terenie podmokłym, gdzie
stosuje się dodatkowo beton wodoszczelny.
Wadą jest również konieczność szalowania,
używanie wibratorów do zagęszczenia beto-
nu, dłuższy okres twardnienia betonu, co
wydłuża cykl budowy i podraża koszty. Jesz-
cze innym rozwiązaniem są elementy pre-
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nizmów. Dla swoich ogólnych właściwości
przeznaczony jest raczej do murowania
na wyższych kondygnacjach, choć niemała
część wykonawców fundamentów przy-
zwyczaiła się do pracy z tym materiałem,
m.in. ze względu na jego lekkość. 
Na rynku spotykamy też bloczek żużlobe-
tonowy. Niewątpliwą zaletą jest jego cena,
generalnie niższa od innych bloczków. Nale-
ży jednak pamiętać, że bloczek taki nie ma
najczęściej wysokiej wytrzymałości, stąd ra-
czej stosowany może być do obiektów
mniejszych i „mniej wymagających”, np. al-
tanki, komórki, czy inne budynki gospodar-
cze, ogrodzenia itp.
Jako alternatywę do bloczków stosuje się też
pustaki zasypowe (szalunkowe). Ta forma
budowania fundamentów szczególnie rozpo-
wszechniona jest u naszych południowych są-
siadów – Czechów. Pustaki szalunkowe to ele-
menty z betonu na bazie naturalnego
kruszywa. Na ławie fundamentowej muruje się
pierwszą warstwę pustaków, dokładnie ją po-
ziomując. Następnie układa się maksymalnie 3
warstwy pustaków, a w powstałe wolne prze-
strzenie wlewa się beton lub keramzytobeton.
Odmianą pustaków wypełnianych beto-
nem są szalunkowe pustaki styropia-
nowe. W celu wzmocnienia wytrzymałości,
w warstwach między pustakami można
umieścić zbrojenie, jeżeli takie są zalecenia

fabrykowane, zamawiane wcześniej w wy-
twórniach, na podstawie dokumentacji pro-
jektowej. Atutem jest możliwość szybkiego
wznoszenia ścian. Ze względu na duże kosz-
ty, w budownictwie indywidualnym nie są
jednak stosowane.

Aspekty kosztowe
Oprócz jakości, gwarancji i ceny bloczka war-
to zwrócić uwagę na całokształt kosztów, czy-
li także na odpowiednią dystrybucję, profe-
sjonalną dostawę, najlepiej samochodem
samowyładowczym z HDS. Najlepsi, naj-
więksi i szanujący się producenci wiążą się
z solidnymi dystrybutorami (hurtowniami),
które zapewnią odpowiednią, szybką i facho-
wą obsługę inwestycji, a w rezultacie zado-
wolenie inwestora. 
Podpowiedź: warto zwrócić uwagę, czy pro-
ducent używa do transportu bloczków beto-
nowych palet. Obecnie część poważniejszych
wytwórców nie stosuje palet (chyba, że są nie-
zbędne, np. przy transporcie bez HDS bądź
gdy klient wyraźnie życzy sobie towar na pa-
lecie). Na budowie rozładunek odbywa się
z samochodu z HDS, wyposażonego w chwy-
tak. Ogranicza to koszty palet i zdecydowanie
ułatwia wszystkim pracę, ponieważ często pa-
lety na budowie ulegają zniszczeniu, a wów-
czas nie podlegają zwrotowi. Dzięki takiemu
rozwiązaniu problem palet przestaje istnieć.

IZOLACJA FOLIAMI
FUNDAMENTOWYMI
MARIUSZ KUBISZEWSKI – dyrektor handlowy Gutta Polska sp. z o.o.

Pozioma izolacja fundamentów ma za zadanie wy-
eliminować tzw. podciąganie kapilarne (jest to wcią-
ganie wilgoci przez mury i przenoszenie jej w górę
– na ściany). Umieszcza się ją pomiędzy ławą i ścia-
ną fundamentową oraz we wszystkich miejscach,
w których ściany fundamentowe i zewnętrzne się
stykają. W rezultacie wilgoć nie jest transportowana
w górę i pozostaje w dolnych warstwach fundamentów.
Dodatkową zaletą wykorzystania poziomej izolacji fun-
damentów jest oddzielenie nadziemia i ścian fundamen-
towych, co zmniejsza tempo niszczenia fundamentów
wraz z upływającym czasem. Materiałem wykorzystywa-
nym do tego typu izolacji jest najczęściej papa (termo-
zgrzewalna, czy też na włókninie) lub folia PE w kilku
warstwach (w przypadku izolowania warstw posadzko-
wych podłóg na parterze lub w piwnicy). 
Pionowa izolacja fundamentów znajduje się
na ścianach fundamentowych i chroni je przed
wnikaniem wilgoci z ich otoczenia (np. przed woda-



ciem pracy należy dokładnie oczyścić 
podłoże, usunąć wszelkie materiały, które 
mogą zmniejszyć przyczepność oraz wyeli-
minować ubytki. Luźne elementy powinny
zostać skute lub wypiaskowane. Materiał na-
kłada się na ścianę suchą lub lekko wilgot-
ną. W przypadku murów z cegieł niezbęd-
ne będzie ich wyspoinowanie specjalną
zaprawą cementową. Dla naroży wykonuje
się fasety z zaprawy cementowej mające
promień 3 cm. Na tak przygotowane pod-
łoże nakłada się materiał z wykorzystaniem
pacy zębatej, a następnie wygładza się po-
wierzchnię pacą metalową. W miejscach
pęknięć lub zarysowań można również wkle-
ić fizelinę ochronną. Tak wykonana izolacja
fundamentów powinna być chroniona
przed działaniem promieni UV oraz uszko-
dzeniami – przed zasypaniem fundamentów
na materiał nakleja się płyty ze styropianu
lub styroduru, zabezpieczając ją w ten spo-
sób przed zniszczeniem.
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mi opadowymi, gruntowymi). W tego typu
izolacji istotne jest jej odpowiednie zabezpie-
czenie przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi, gdyż inaczej straci ona swo-
je parametry. Dla różnych warunków grun-
towych stosuje się różne rodzaje pionowej
izolacji fundamentów:
# lekką – w przypadku gruntu dobrze prze-
puszczającego wodę (nie istnieje ryzyko du-
żego zawilgocenia murów) oraz dla funda-
mentów powyżej lustra wód gruntowych;
# średnią – wykorzystywana dla nieprze-
puszczalnych gruntów;
# ciężką – dla warunków ekstremalnych,
w których woda napiera na fundamenty
(dlatego też musi być odporna na ciśnienie
przez nią wywierane) oraz dla fundamentów
stale lub okresowo znajdujących się poniżej
lustra wód gruntowych.
W przypadki izolacji pionowej najczęściej
wykorzystywanymi materiałami są masa 
bitumiczna (do izolacji lekkiej), papa (na le-

Folia kubełkowa

Geomembrany i geokompozyty – zabezpieczają funda-
menty i inne elementy budynku mające kontakt z gruntem.

Geokompozyt

Geomembrana

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci bloczków silikatowych i betonowych 
do budowy fundamentów i piwnic oraz folii fundamentowych

Izolacja fundamentów z zastosowaniem folii fundamentowych, 
membran kubełkowych, geomembran, mieszanek poliolefinów

Izolacja fundamentów jest niezbędnym warunkiem komforto-
wego mieszkania, sprawia bowiem, że wilgoć nie przedostaje
się do domu od spodu, z kolei ciepło nie ucieka z wnętrza
do gruntu. Niezależnie więc, czy planujemy budowę piwnicy, czy

też nie, dokładna izolacja jest najlepszą drogą do uniknięcia nadmier-
nej wilgoci i zimna w domu. Z pewnością warto więc zastosować
do jej kładzenia najlepsze, w pełni sprawdzone materiały. 
W ofercie znajdują się m.in.:

Folie fundamentowe
z gwiaździstą geome-

trię wytłoczeń – cechują się
dużą odpornością na rozrywa-
nie, ściskanie, jednocześnie
zachowujące bardzo dobrą
elastyczność.

Niezależnie od rodzaju izolacji fundamentów, czy jest ona przeznaczona do warunków lekkich, śred-
nich, czy też ciężkich, musi zostać wykonana niezwykle dokładnie na podstawie stworzonego projek-
tu, czy też instrukcji dołączonej przez producenta. Dbałość należy zwłaszcza zachować na narożnikach i zała-
maniach, ponieważ są to miejsca, w których szczególnie często pojawia się wilgoć. W przypadku najcięższych
warunków niezbędne jest przygotowanie specjalnego projektu uwzględniającego indywidualne uwarunko-
wania gruntu, przy czym wykonanie prac należy powierzyć firmie specjalizującej się w izolacjach tego typu.

1 3

piku, stosowana w przypadku izolacji ciężkiej
i średniej), folia polietylenowa (również izo-
lacja średnia i ciężka) oraz specjalna zapra-
wa wodoszczelna.

Wykonanie izolacji fundamentów
masą bitumiczną
W przypadku wybrania masy bitumicznej
do izolacji fundamentów, przed rozpoczę-

Membrany kubełkowe
w połączeniu z geow-

łókniną filtracyjno-separa-
cyjną – pozwalają na osią-
gnięcie znakomitych
parametrów wytrzymałościo-
wych, a także utrzymanie 
wydajnego drenażu.

2

Pozioma izolacja z two-
rzywa sztucznego – sku-

tecznie redukująca kapilarne
podciąganie wilgoci w murze.

4

Geomembrana

Izolacja pozioma 
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Zamiast popularnego
do niedawna kornika

Ze względu na coraz ostrzejsze normy cieplne,
odchodzi się od budowania murów jednowar-
stwowych bez ocieplenia. Z kolei mury war-
stwowe z ociepleniem wewnątrz wykańczane
są przeważnie klinkierem lub kamieniem.
Na elewacjach coraz częściej można zauważyć
współczesne wykończenia, np. szkło fasadowe.
Widać także ciągłe poszukiwania w tworzeniu
nowych form z istniejących już materiałów.
Bardzo popularnej do niedawna faktury row-
kowej, zwanej także kornikiem, praktycznie już
się nie stosuje. Zamiast tego, można zauważyć
nowe wyprawy imitujące materiały naturalne,
jak kamień, beton lub cegłę klinkierową.

Niezależnie od materiałów, samo wyko-
nanie oraz ostateczny wygląd leżą w rę-
kach wykonawcy. W zależności od użyte-
go spoiwa – akryl, silikat, silikon – materiały
dostarczane są w formie mokrej w wiader-
kach lub w postaci suchej (mineralnej)
w workach, do zarobienia z wodą na budo-
wie. Tynki mineralne, oparte na wapnie
i cemencie, stosowane są od lat, a ich trwa-
łość jest dobrze znana, jednak ze względu
na ograniczoną paletę barw oraz zalecaną
egalizację (jednokrotne malowanie farbą)
wykonawcy starają się ich unikać. Najczę-
ściej wykonywane są one na obiektach za-
bytkowych, zgodnie z zaleceniami konser-
watora.

Dla ozdobienia i dla ochrony
Tynki elewacyjne, zwane także dekoracyjny-
mi, nie tylko zdobią elewację budynku, ale
też chronią ściany zewnętrzne przed zmien-
nymi warunkami atmosferycznymi. Duży
wpływ na wytrzymałość i trwałość ma
podłoże, na którym położony jest tynk.
Materiał bezpośrednio na murze jest
trwalszy od tego samego materiału poło-
żonego na systemie ociepleń. Używane
powszechnie w systemach ociepleń materia-
ły termoizolacyjne – styropian i wełna – ma-
ją dobre parametry izolacji termicznej, nie są
jednak twarde i mocne. Twardość podłoża,
decydującą o trwałości wypraw wierzchnich
– dekoracyjnych, uzyskuje się poprzez wyko-

Elewacje – zastosowanie
wypraw wierzchnich 

Wyprawy wierzchnie, to dekoracyjne wykończenie, głównie elewacji, stosowane najczęściej
na systemach ociepleń. W ostatnim czasie spotyka się te materiały w formie dekoracyjnych
aplikacji, również we wnętrzach.  



nanie zbrojonej siatką warstwy klejowo-szpa-
chlowej. Pod względem mechanicznej wy-
trzymałości jest jednak znacznie słabsza, niż
mur jednowarstwowy. Jest to głównym po-
wodem większej ilości mechanicznych uszko-
dzeń wypraw dekoracyjnych na ścianach
docieplonych, w stosunku do tynków deko-
racyjnych na ścianach jednowarstwowych.
Jeszcze 10–15 lat temu większość murów 
była tynkowana tradycyjnymi tynkami i bez-
pośrednio malowana. Dekoracyjne tynki
cienkowarstwowe na szerszą skalę weszły
na rynek wraz z systemami dociepleń.
Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej
i różnych grubościach ziarna, pozwalają do-
wolnie kreować wygląd elewacji.
Dekoracyjne tynki cienkowarstwowe są osta-
tecznym wykończeniem systemu ociepleń
opartego na styropianie lub wełnie mineral-
nej. Tynk dekoracyjny to jeden z elementów
systemów ociepleń zwanych dawniej meto-
dą lekko-mokrą, potem BSO (Bezspoinowy
System Ociepleń), obecnie obowiązująca na-
zwa to ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), złożony system izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Jaki tynk na jaki materiał 
izolacyjny?

W zależności od zastosowanego materiału
izolacyjnego, wyprawę wierzchnią można
wykonać tynkiem mineralnym, akrylowym,
silikonowym lub silikatowym. 

System z użyciem styropianu można wy-
kończyć każdym rodzajem tynku. Do izo-
lacji z wełny mineralnej, ze względu
na jej dyfuzyjność, polecane są jedynie
tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. 
Przy wyborze tynku dekoracyjnego warto
wziąć pod uwagę lokalizację budynku. Bli-
skie tereny zielone, zbiorniki wodne oraz ru-
chliwe ulice, mają wpływ na czas brudzenia
się elewacji. Informacje o lokalizacji, już
na etapie projektu, pozwolą dobrać odpo-
wiedniego rodzaju tynk, który zapewni trwa-
łość elewacji na wiele lat i stworzy ochronę
przed zabrudzeniem i rozwojem mikro-
organizmów. Duże znaczenie dla trwałości
ma także dobór kolorystyki oraz rodzaj
struktury. Ciemne kolory pochłaniają pro-
mienie słoneczne, powodują nagrzewanie
powierzchni. Jaśniejsze kolory odbijają słoń-
ce. Grubsze struktury sprzyjają zatrzymywa-
niu się wody i zanieczyszczeń na powierzch-
ni elewacji. 

Poprawnie zaprojektowana i wykonana
elewacja zachowuje architekturę budyn-
ku, podkreśla najważniejsze elementy
architektoniczne. Niestety wiele prac re-
montowych, zwłaszcza przy termomoderni-
zacji obiektów zabytkowych, powoduje bez-
powrotną utratę pierwotnego wyglądu

i cech obiektu zabytkowego. Najczęściej na-
stępuje „oczyszczenie” z dekoracyjnych ele-
mentów architektonicznych. Próby odtwa-
rzania pierwotnego detalu wykonanego
w zaprawach we współczesnych materiałach
(najczęściej to styropian), powodują powsta-
wanie uproszczonych replik o wątpliwej
wartości. O trwałości takich elementów ze
styropianu w stosunku do historycznych wy-
praw nie ma nawet co mówić. Dlatego też
wszystkie obiekty zabytkowe, nie tylko te
wpisane w rejestr zabytków, powinny być
pieczołowicie odbudowywane – remonto-
wane. Zachowanie jak największej ilości sub-
stancji oryginalnej, pozwoli przy kolejnych
(nieuchronnych) remontach na zachowanie
oryginalnego wystroju. Zniszczenie oryginal-
nych elementów i zastąpienie ich, najczę-
ściej uproszczonymi, schematycznymi kopia-
mi ze styropianu uniemożliwi jakiekolwiek
późniejsze odtworzenie.

Przeciętny odbiorca widząc elewację, za-
pamiętuje jej formę – czym bogatsza, 
dekoracyjna tym lepiej się ją pamięta.
Proste powierzchnie oklejone systemem
ociepleń, nawet przy bogatej kolorystyce,
umykają z pamięci. Jest to tym bardziej waż-
ne przy coraz liczniejszych iluminacjach
obiektów zabytkowych i ich otoczeniu. To,
co można zaobserwować w ciągu dnia, gdy
światło słoneczne „rysuje” elewacje łamiąc
się na elementach architektonicznych, widać
dokładnie podczas świetlnej iluminacji.
Elementy architektoniczne, które dekorowa-
ły historyczne elewacje, przy współczesnych
budynkach zastępowane są różnymi aplika-
cjami i wstawkami, często z różnych materia-
łów. Opracowuje się także zupełnie nowe
materiały, które umożliwiają praktycznie

nieograniczone możliwości kształtowania 
powierzchni różnymi narzędziami. Wszystko
zależy od wizji projektantów, rąk i umiejęt-
ności wykonawcy. 

Decyduje spoiwo
Mimo tych różnych nowości materiałowych
i stosowanych rozwiązań wszystkie wypra-
wy wierzchnie, tynki dekoracyjne, moż-
na podzielić na grupy ze względu na
użycie spoiwa. To rodzaj spoiwa ma zde-
cydowanie największy wpływ na zacho-
wanie materiału, jego trwałość i możli-
wość obróbki. Zachowanie materiału,
zależnie od spoiwa, spowodowało pojawie-
nie się różnych hybryd tynków, np. mineral-
no-żywiczny, silikatowo-silikonowy, itp.
Z jednej strony łączenie różnych spoiw po-
woduje powstanie nowych modyfikowa-
nych materiałów o polepszonych cechach
i właściwościach. Jak większość nowości, wła-
ściwości i trwałość takich materiałów będzie
można sprawdzić dopiero po czasie.
Najbardziej tradycyjnym, klasycznym tyn-
kiem dekoracyjnym jest tynk mineralny,
który dostarczany jest w workach w formie
suchej, wymaga jedynie dolania wody. Ogra-
niczona paleta barw wynika ze składu che-
micznego zaprawy. Zawartość wapna powo-
duje, że używane pigmenty muszą być
trwałe, aby wytrzymać silnie zasadowe śro-
dowisko. Należy jednak mieć świadomość,
że jeśli pigment wytrzyma środowisko wap-
na, to otaczające nas woda, czy powietrze,
nie są dla niego groźne. I choć do wyboru
mamy głównie kolory o małym nasyceniu
barwy, to nie zmienia się ona przez wiele lat.
Inaczej wygląda wiele barw intensywnie na-
syconych, które już po 2-5 latach, w skraj-
nych warunkach są znacznie jaśniejsze.
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miętać, że trwałość ostatecznych wypraw za-
leży od podłoża – niestabilne, spękane, 
pokryte tymi tynkami powierzchnie, także
będą pękać. 

Ważne cechy tynków
akrylowych, silikonowych
i silikatowych

Tynki akrylowe, silikonowe i silikatowe 
charakteryzuje niska nasiąkliwość i mała pa-
roprzepuszczalność. Powłoka wykonana 
tynkiem akrylowym tworzy dość szczelną
warstwę. Warto podkreślić, że jest to 
materiał bardzo łatwy do nakładania

Największą zaletą tynku elewacyjnego
mineralnego jest jego trwałość, która, co
ciekawe, wzrasta wraz z upływem czasu.
Największa różnicą w stosunku do pozosta-
łych spoiw to największa paroprzepuszczal-
ność oraz całkowita niepalność. Jeśli zatem
zależy nam, aby ściany budynku „oddycha-
ły” lub podłoże jest lekko zawilgocone, war-
to otynkować je tym rodzajem zaprawy.
Tynk ten jest wysoce alkaliczny, dzięki cze-
mu posiada wysoką odporność na algi i po-
rosty. Jednak ten rodzaj tynku, przygoto-
wywany na budowie poprzez dolanie
odpowiedniej proporcji wody, wymaga
od wykonawcy większej staranności 
i stabilnych warunków pogodowych.
Większość producentów zaleca również ega-
lizowanie (jednokrotne malowanie) celem
wyrównania koloru oraz dodatkowego za-
bezpieczenia przed nasiąkaniem wodą opa-
dową. Te dodatkowe zabiegi powodują, że
mimo niewątpliwych zalet i stosunkowo 
niskiej ceny, coraz mniej wykonawców po-
dejmuje się ich wykonania. 

Tynki akrylowe, silikonowe i silikatowe
dostarczane są w formie mokrej masy w wia-
derkach, którą należy jedynie przemieszać
przed aplikacją na ściany. Gotowy produkt
akrylowy przyśpiesza wykonanie i minimali-
zuje możliwości błędów kolorystycznych.
Użyte spoiwa powodują, że tynki te w prze-
ciwieństwie do mineralnych, są uważane
za bardziej „elastyczne”. Należy jednak pa-

www.baumit.pl

Światło dzienne aktywuje fotokatalizator
w tynku lub w farbie.

Fotokatalizator rozkłada zgromadzone na po-
wierzchni cząsteczki brudu (grzybów i pleśni), któ-
re są następnie usuwane przez ruch powietrza.

Dodatkowo deszcz i odparowująca z po-
wierzchni wilgoć usuwają cząsteczki brudu
i oczyszczaja fasadę.

na ścianę, dlatego powszechnie stoso-
wany przez wykonawców. Producenci ofe-
rują dużą różnorodność kolorystyczną i, co
ważne, tynki te mogą mieć mocne, nasyco-
ne barwy, niemożliwe do osiągnięcia w tyn-
kach mineralnych. Odmianą tynków akrylo-
wych są tynki mozaikowe, produkowane
na bazie naturalnych, barwionych kruszyw,
które są zatapiane w transparentnej dysper-
sji akrylowej. Dzięki temu efekt dekoracyjny
jest niezwykle atrakcyjny. Co więcej, mozai-
ki charakteryzują się wysoką trwałością i od-
pornością mechaniczną, dlatego też wyko-
rzystuje się je głównie na powierzchniach
szczególnie narażonych na uszkodzenia, np.
na cokołach ocieplanych budynków. Nakła-
dane bezpośrednio na ściany wymagają su-
chego, stabilnego podłoża. Tynki mozaikowe
są najbardziej odporne na działanie wody
i uszkodzenia mechaniczne ze wszystkich opi-
sywanych tynków.

Tynki silikonowe uznawane są za najlep-
sze spośród cienkowarstwowych tynków
dekoracyjnych. Użyte spoiwo silikonowe za-
bezpiecza przed nasiąkliwością nie ograni-
czając paroprzepuszczalności. Na warstwie
tynku silikonowego tworzy się specjalna po-
włoka, z której przy opadach deszczu zmy-
wane są zanieczyszczenia i przez to są 
one określane mianem „samoczyszczących”. 
Podobnie jak tynki akrylowe, tynki silikono-
we są „elastyczne”, a przez to odporniejsze
na rysy i pęknięcia. Warto zaznaczyć, że jed-
nocześnie są one mniej podatne na różnice
temperatur i wilgotności podczas wykonywa-
nia, w stosunku do tynków mineralnych.
Oferowane są w wielu kolorach i strukturach.

Tynki silikatowe, oparte o szkło wodne po-
tasowe, jako jedyne wchodzą w reakcje
chemiczną z podłożem, wiążąc się z nim
trwale. Wymagają jednak ścisłego przestrze-
gania rygoru wykonawczego i zaleceń produ-
centa, zwłaszcza odnośnie warunków pogo-
dowych. Tynki te są wysoce alkaliczne (tak
jak mineralne), co powoduje, że stanowią
naturalną barierę przed atakiem alg i grzy-
bów, bądź innych mikroorganizmów. Ko-
nieczne jest dobre zabezpieczenie szyb oraz
powierzchni klinkierowych podczas wykony-
wania, gdyż tynk wchodzi w reakcje chemicz-
ne z podłożem, co zapewnia wieloletnią
trwałość, ale jest praktycznie nie do usunię-
cia z szyby, klinkieru, itp., gdy zaszły che-
miczne reakcje.

Opisywane cechy materiałów w zależno-
ści od użytego spoiwa dotyczą także farb
wapiennych, akrylowych, silikatowych
i silikonowych.

Wybrane techniki do wykonania Modelowanym
tynkiem dekoracyjnym Baumit CreativTop. 



1stycznia 2014 r. weszły w życie zmia-
ny do „Rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
Są one wynikiem nowelizacji Dyrektywy
„energetycznej” EPBD* 2010/31/UE z 19
maja 2010 r., której celem jest przede
wszystkim ograniczenie zużycia energii po-
trzebnej do ogrzewania budynków. Dyrekty-
wa troszczy się o istniejące w ziemi, ale ogra-
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* EPBD (Energy Performance of Buildings 
Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,
z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą charakterysty-
ki energetycznej budynków.

niczone i zużywające się w błyskawicznym
tempie zasoby kopalnianych paliw natural-
nych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny).
Spośród wielu nowych przepisów i wy-
tycznych kluczową zmianą dla branży
materiałów ściennych jest zaostrzenie
obowiązujących wartości współczynnika
przenikania ciepła U.

Nowy współczynnik
przenikania ciepła
Od 1 stycznia 2014 r. wartość współczyn-
nika przenikania ciepła dla ścian zewnętrz-
nych (przy temperaturze wewnętrznej 
ti ≥16°C) nie może być większa niż 
UC(max) ≤ 0,25 W/(m2·K). Jest to w pew-

Najlepsze rozwiązania materiałowe 
dla ścian w budownictwie
energooszczędnym

nym stopniu „rewolucja” zmniejszająca
o 0,05 od lat obowiązujący warunek
UC(max)≤ 0,30 W/(m2·K). 
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Rodzaj ściany oraz jej współczynnik 
przenikania ciepła 

U [W/(m2·K)] 

Spełnienie wymogów dotyczących 
współczynnika przenikania ciepła UC(max)

od dnia: 

1 stycznia
2014 r. 

UC(max)≤ 0,25

1 stycznia
2017 r. 

UC(max)≤ 0,23

1 stycznia
2021 r.

UC(max)≤ 0,20 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30 o gr. 36,5 cm 

0,22 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30 o gr. 42,0 cm 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30 o gr. 48,0 cm 

0,17 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 36,5 cm

0,25 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 42,0 cm 

0,22 

Ściana jednowarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 48,0 cm 

0,19 

Ściana dwuwarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 24,0 cm 
oraz izolacji ze styropianu 
[λ = 0,04 W/(m·K)] o gr. 12,0 cm 

0,18 

Ściana dwuwarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 24,0 cm 
oraz izolacji ze styropianu 
[λ = 0,04 W/(m·K)] o gr. 15,0 cm 

0,16 

Ściana dwuwarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 30,0 cm 
oraz izolacji ze styropianu 
[λ = 0,04 W/(m·K)] o gr. 12,0 cm 

0,16 

Ściana dwuwarstwowa z bloczka 
H+H TERMO PP2-0,35 o gr. 30,0 cm oraz 
izolacji ze styropianu 
[λ = 0,04 W/(m·K)] o gr. 15,0 cm

0,14 
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Rodzaj przegrody i temperatura 
w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max)
[W/(m2·K)]

od 1 stycznia
2014 r. 

od 1 stycznia
2017 r. 

od 1 stycznia
2021 r.

Ściany zewnętrzne

a) przy ti ≥16°C 0,25 0,23 0,20

b) przy 8°C ≥ ti < 16°C 0,45 0,45 0,45

c) przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90

TABELA. Maksymalne wartości współczynnika UC(max) w kolejnych latach wprowadzania
zmian.

TABELA. Przykładowe rozwiązania ściany zewnętrznej z wykorzystaniem bloczków 
H+H TERMO PP2-0,35 i H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30 oraz odpowiadające im wartości
współczynnika U.

Zmniejszenie współczynnika przenikania 
ciepła UC(max) o 0,05 W/(m2·K) powo-
duje wprost oszczędności od 120 do po-
nad 500 zł rocznie w odniesieniu do
domu jednorodzinnego o powierzchni
ścian zewnętrznych 150 m2 i do aktual-
nych cen energii. Wzrost cen, którego 
z dużą pewnością należy się spodziewać, 
doprowadzi do tego, że różnica pomiędzy
aktualnymi wydatkami na energię a tym ile
będziemy płacić po zaostrzeniu wymogów,
będzie jeszcze większa. Oszczędność kwoto-
wa zależy oczywiście od rodzaju zastosowa-
nej do ogrzania budynku energii (węgiel,
gaz, energia elektryczna) i lokalizacji budo-
wy (od najcieplejszego Wrocławia do naj-
zimniejszego Zakopanego). Użytkownik do-
mu wydaje mniej na ogrzewanie, gdyż 
potrzebuje mniej energii do jego wytworze-
nia. Kolejne etapy zaostrzania wymogów do-
tyczących współczynnika UC (max) zaplano-
wane są na 2017 rok i 2021, w którym to 
roku ostatecznie wartość współczynnika 
UC (max) nie będzie mogła być wyższa niż 
UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K).

Beton komórkowy 
a budownictwo
energooszczędne
Wśród różnych materiałowych rozwiązań
ściennych beton komórkowy idealnie 
wpisuje się w trendy związane z budow-
nictwem energooszczędnym. Już teraz 
spełnia aktualne i przyszłe wymagania do-
tyczące izolacyjności termicznej ścian.
Beton komórkowy ma strukturę złożoną
z ogromnej ilości kulistych porów, w których
uwięzione jest powietrze, najlepszy izolator
cieplny. Dla betonu komórkowego w tym
względzie nie ma konkurencji. 
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Wymiar 

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

z zapraw zwykłych
lub lekkich 

z zapraw do wykonywania 
cienkich spoin 

Oznaczenie rodzaju bloczka GPLM TLMA TLMB

Długość +3
–5 ±3 ±1,5 

Wysokość +3
–5 ±2 ±1,0 

Szerokość ±3 ±2 ±1,5 

Tabela. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych.

Zwróć uwagę na jakość
wykonania
W budownictwie energooszczędnym,
oprócz parametrów technicznych ściany,
bardzo istotna jest również jakość jej wy-
konania. Technologia ścian murowanych
z bloczków z betonu komórkowego rów-
nież w tym zakresie charakteryzuje się za-
letami stawiającymi ją przed konkurencją.
Przede wszystkim bloczki H+H wytwarzane
są z najmniejszą tolerancją wymiaru wysoko-
ści ±1 mm (na pozostałych wymiarach 
czyli długości i szerokości tolerancja wynosi
±1,5 mm). Taka jakość produktów charakte-
rystyczna jest tylko dla najlepszych producen-
tów, zdolnych do wytwarzania odmiany jako-
ściowej TLMB. Idealnie wyprodukowane
elementy ścienne pozwalają stosować w mu-
rze zaprawy o grubości tylko 1÷2 mm. Cien-

kie spoiny to z kolei ogranicze-
nie do minimum strat ciepła
na tym elemencie.
Bloczki z betonu komórkowe-
go są produktami bardzo ła-
twymi w obróbce, przycina-
niu, docinaniu. Do obróbki
wykorzystuje się proste na-
rzędzia takie jak ręczna piła
widiowa, rylec do wykony-
wania bruzd pod instalacje
czy strug do wyrównywania
ewentualnych nierówności.
W dodatku praktycznie każdy
docięty element można wy-
korzystać w kolejnej war-
stwie. Na budowie budynku
wykonywanego z betonu ko-
mórkowego ilość odpadów jest
niewielka. Jednocześnie mur
staje się jednomateriałowym
monolitem, w którym nie ma www.HplusH.pl

Spośród szerokiego asortymentu bloczków
i płytek H+H warto skupić się na pro-
duktach „najcieplejszych”, czyli bloczkach 
H+H TERMO PP2-0,35 oraz H+H SUPER-
TERMO PP1,5-0,30. Te odmiany beto-
nu komórkowego H+H, produkowane 
z gęstością 325 ±25 kg/m3 oraz 275 
±25 kg/m3 osiągają doskonały współczyn-
nik przewodzenia ciepła o wartości odpo-
wiednio λ10, dry = 0,095 W/(m·K) oraz 
λ10,dry = 0,085 W/(m·K). Dzięki tak niskim
współczynnikom bloczki H+H TERMO
i H+H SUPERTERMO są jednymi z nielicz-
nych, z których można wykonywać spełnia-
jące zaostrzone wymogi ściany jednowar-
stwowe. 

Dobór grubości ściany 
do obowiązujących przepisów
Aby wykonać ścianę zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, trzeba jedynie dobrać odpo-
wiednią jej grubość. Dzięki parametrom
cieplnym bloczków H+H nie trzeba 
rezygnować z korzyści związanych ze ścia-
ną jednowarstwową – szybkiego montażu
ściany zewnętrznej o „gotowych” parame-
trach cieplnych czy braku kosztów związa-
nych z zakupem i montażem izolacji 
termicznych. Dla inwestorów czy wyko-
nawców, dla których krótki czas wykona-
nia inwestycji jest kluczowym zagad-
nieniem, ściana jednowarstwowa jest roz-
wiązaniem optymalnym. Oczywiście dla
zwolenników ściany warstwowej, ocieplonej
z zewnątrz styropianem czy wełną mineralną,
produkty H+H TERMO i H+H SUPERTERMO
są rozwiązaniami lepszymi, cieplejszymi
od „zimniejszych” konkurencyjnych syste-
mów. Zakładając, np. taką samą grubość ścia-
ny konstrukcyjnej i taką samą grubość izola-
cji cieplnej, ściana wykonana z bloczków
H+H „ciepłych odmian” nie ma dla siebie
konkurencji.

potrzeby uzupełniania ubytków, szczelin,
uszkodzeń zimniejszym „wypełniaczem”
w postaci zaprawy czy betonu.
I na koniec element systemowy, który jest
nieodzownym dopełnieniem ściany, zwłasz-
cza jednowarstwowej. Mamy tu na myśli 
prefabrykaty nadprożowe H+H. Są to belki
nadprożowe wykonane ze zbrojonego, „cie-
płego” betonu komórkowego. Belkami 
takimi można „przekrywać” otwory okienne
i drzwiowe mające rozpiętość do 2,5 m i co
najważniejsze, eliminują one możliwość po-
wstania mostka cieplnego w tym newralgicz-
nym miejscu muru. Belki nadprożowe produ-
kowane są w dwóch szerokościach 11,5 cm
i 17,5 cm. Dzięki czemu, stosując pojedynczą
belkę lub układając, składając obok siebie kil-
ka belek można nimi przekryć otwór w ścia-
nie o dowolnej grubości (np. w ściance dzia-
łowej stosujemy 1 x belkę 11,5, w ścianie
o grubości 24,0 cm stosujemy 2 x belki 11,5,
w ścianie o grubości 36,5 cm stosujemy 2 x
belki 17,5 cm itd.). Wysokiej jakości bloczki
z betonu komórkowego H+H wraz z elemen-
tami uzupełniającymi tworzą system ścienny
charakteryzujący się wysoką jakością, jedno-
rodnością i szczelnością, parametrami nie-
zwykle cennymi w budownictwie związanym
z wysoką efektywnością energetyczną.
Rozwój nowoczesnych technologii bu-
dowlanych zgodny jest z „energooszczęd-
nymi” zmianami zachodzącymi w gos-
podarce. Odchodzą w zapomnienie tech-
nologie energochłonne, skomplikowane,
słabe jakościowo. Natomiast docenia-
ne są te systemy, które specjalizują się
w konkretnych dziedzinach, które od lat
pracują nad udoskonaleniem swoich 
parametrów. W tym kontekście beton 
komórkowy H+H, mający doskonałe wła-
ściwości „cieplne”, staje się niekwestiono-
wanym liderem w kluczowych dla energo-
oszczędności ścianach.

Już dziś powinniśmy projek-
tować i budować z myślą o wy-
maganiach roku 2021 w zakresie
efektywności energetycznej! 
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Jeszcze dwadzieścia-trzydzieści lat temu
najbardziej popularne były preparaty bi-
tumiczne na bazie rozpuszczalników orga-

nicznych, od co najmniej dekady pierwszeń-
stwo odbierają im produkty bitumiczne
wodorozcieńczalne. Obecnie do grona mate-
riałów stosowanych do zabezpieczeń wodo-
chronnych budynków przebojem wchodzą
hydroizolacje polimerowo-cementowe.

Rozpuszczalnikowe masy 
i roztwory asfaltowe

Zastosowanie preparatów rozpuszczalniko-
wych podlega pewnym ograniczeniom. Naj-
istotniejszym z nich jest fakt, iż nie powinny

niu ustrojów nośnych wiaduktów, mostów,
przepustów lub fundamentów, np. elektrow-
ni wiatrowych czy innych elementów bu-
dowli zagłębionych w gruncie, a nieociepla-
nych.
Z preparatów rozpuszczalnikowych najczęściej
wybierane są te w konfiguracji – preparat
gruntujący, np. IZOBUD Br plus powło-
kowy, np. IZOBUD Gr. Są to wyroby cien-
kopowłokowe stosowane do izolacji przeciw-
wilgociowych. Powłokowe masy rozpuszczal-
nikowe charakteryzują się stosunkowo dużą
odpornością na uszkodzenia mechaniczne. 
Uzupełnieniem preparatów cienkopowłoko-
wych są rozpuszczalnikowe masy grubopow-
łokowe (KMB) służące do wykonywania 
izolacji każdego typu, w tym przeciwwod-
nych odpornych na parcie hydrostatyczne 
(np. IZOBUD IMS). W przypadku mas 
grubopowłokowych to grubością nakłada-
nej warstwy regulujemy typ hydroizolacji, 
z reguły aplikuje się je na grubość od 2
do 5 mm. Przy pomocy materiałów grubo-
powłokowych wykonywane są też fasety
(wyoblenia na łączeniu izolacji pionowej
z poziomą).

Jakimi produktami izolować
fundament, czym przyklejać
płyty ocieplające

Hydroizolacje podziemnych części budowli mogą być wykonywane z materiałów rolowych
(papy, membrany samoprzylepne, maty bentonitowe, etc.) oraz bardzo szerokiej gamy 
wyrobów tworzących powłoki bezspoinowe. 
Do grona materiałów tworzących izolacje bezspoinowe należą wyroby bitumiczne: rozpusz-
czalnikowe i wodorozcieńczalne oraz mikrozaprawy polimerowo-cementowe. 

być stosowane w bezpośrednim kontakcie
z polistyrenowymi płytami ocieplającymi
(rozpuszczalniki w nich zawarte działają za-
nikająco na styropian), wydzielają też draż-
niący zapach i słabo tolerują wilgotne pod-
łoża. 
W budownictwie mieszkaniowym masy roz-
puszczalnikowe z powodzeniem sprawdzają
się wszędzie tam gdzie z zasady nie stosuje-
my płyt ocieplających, choćby przy wykony-
waniu izolacji po wewnętrznym obrysie
ścian fundamentowych w budynku niepod-
piwniczonym.
W budownictwie komunikacyjnym i przemy-
słowym są niezastąpione przy zabezpiecza-

Prawidłowe uszczelnienie łączenia izolacji
(faseta)
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Przyklejanie płyt ociepla-
jących do izolacji 
rozpuszczalnikowych

Jak już wspomnieliśmy jedną z wad prepara-
tów rozpuszczalnikowych jest ich zanikające
działanie na płyty styropianowe. Nie oznacza
to jednak braku możliwości ocieplenia funda-
mentu zaizolowanego preparatami na bazie
rozpuszczalników organicznych. Istnieje roz-
wiązanie, które umożliwia skuteczne, i co waż-
ne bezpieczne, przyklejenie płyt ocieplających
do istniejącej izolacji rozpuszczalnikowej.
Dzięki zastosowaniu specjalnej polimerowej
masy – IZOHAN ekolep 2002, można za-
pobiec przenikaniu rozpuszczalnika do płyt
ocieplających. Ekolep 2002 tworzy warstwę
zabezpieczającą (rodzaj przekładki), ma też
bardzo dobrą przyczepność do materiału 
bitumicznego. Nanosi się go na powierzch-
nię wyschniętej hydroizolacji (po odparowa-
niu rozpuszczalnika) cienką kontaktową 
warstwą za pomocą płaskiej strony pacy.
Po przeschnięciu warstwy „przekładkowej”
można przystąpić do klejenia płyt ocieplają-
cych, stosując tą samą masę lub specjalną
piankę poliuretanową.
Rozwiązanie to podraża jednak znacznie
koszt metra kwadratowego, dlatego jeśli wy-
konujemy nową hydroizolację, wiedząc iż
budynek będzie ocieplany, zdecydowanie
korzystniej zdecydować się od razu na masy
bitumiczne wodorozcieńczalne.

Wodorozcieńczalne
masy asfaltowe

Ich niewątpliwą zaletą jest bardzo szeroka ga-
ma zastosowań związana też z możliwością
bezpiecznego stosowania w kontakcie z poli-
styrenem. W tej grupie wyrobów znajdują się
także lepiki stricte przeznaczone do klejenia
płyt ocieplających. Produkty wodorozcień-
czalne dobrze znoszą wilgotne podłoże, nie
wydzielają nieprzyjemnego zapachu. Do-
stępne są w wersjach cienkopowłokowych,
stosowanych do wykonywania izolacji prze-

ciwwilgociowych (DYSPERBIT/WL) i do
gruntowania podłoża (najczęściej po rozcień-
czeniu z wodą) oraz grubopowłokowych
(mas KMB) do wykonywania każdego typu
hydroizolacji (WM/WM2K/WM 2K PLUS). 
Występuje tu duża różnorodność wyrobów,
różniących się między sobą czasem schnięcia,
elastycznością, odpornością mechaniczną,
etc. Można wybierać między wyrobami 
jedno- i dwuskładnikowymi, zbrojonymi 
mikrowłóknami lub bez zbrojenia, posiada-
jącymi wypełnienie polistyrenowe lub bez
wypełnienia. Masy wodorozcieńczalne moż-
na też stosować do izolacji posadzek na grun-
cie (IZOBUD WM i WM 2K posiadają atest
higieniczny dopuszczający do tego rodzaju
zastosowań).

Przyklejanie płyt
ocieplających do izolacji
wodorozcieńczalnych

Płyty ocieplające można przyklejać dopiero
wtedy gdy właściwa warstwa hydroizolacyj-
na dobrze wyschnie. Masy wodorozcieńczal-
ne wiążą fizycznie poprzez odparowywa-
nia wody (dwuskładnikowe również hydrau-
licznie), dlatego bardzo istotne jest, aby

przy klejeniu płyt ocieplających, aplikując le-
piki na płyty, odczekać ok. 15–20 min
do momentu ich dociśnięcia do ściany fun-
damentowej, tak aby nastąpiło wstępne na-
skórkowanie. Zasypywanie wykopu możliwe
jest od 3 do 7 dni (zależne od temperatury
i wilgotności względnej powietrza).
W okresach obniżonych temperatur lub 
np. w głębokich wąskoprzestrzennych wyko-
pach szczególnie polecane do klejenia płyt 
ocieplających są pianki poliuretanowe, 
np. IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT.
Umożliwiają one zasypywanie wykopu
już 24 godziny od momentu przyklejenia
płyt. W przypadku pian poliuretanowych in-
na jest technika klejenia. Pianę na płytę sty-
ropianową nakładamy czterema pionowymi
pasami o średnicy ok. 3 cm z zachowaniem
równych odstępów co 20–30 cm między 
pasami oraz 2–3 cm od krawędzi płyty. 
Pian poliuretanowych nie wolno stosować
do przyklejania płyt ocieplających gdy wo-
da gruntowa, nawet okresowo, występuje
powyżej poziomu posadowienia budynku.
Wtedy jedynym prawidłowym rozwiąza-
niem jest zastosowanie masy bitumicznej
(np. IZOBUD WK).

IZOHAN RADZI
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Proces schnięcia mas wodororozpuszczalnych
(zmiana barwy z brązowej na czarną)

IZOHAN EKO 1K jako izolacja pozioma w konstrukcji
monolitycznej

IZOBUD WM/WM 2K można stosować do izolacji posadzek na gruncie Masy KMB można aplikować bezpośrednio na nośną, pełnospoinową
ścianę fundamentową
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Hydroizolacje mineralne
(cementowe)

Do grupy materiałów stosowanych do zabez-
pieczeń wodochronnych budynków i budow-
li w budownictwie mieszkaniowym, prze-
mysłowym i komunikacyjnym przebojem
wchodzą też izolacje polimerowo-cemento-
we, do tej pory kojarzone głównie z hydro-
izolacjami tarasów/balkonów czy basenów.
Stosowanie preparatów polimerowo–cemen-
towych nie jest właściwie niczym ograniczo-
ne, a w swoim składzie preparaty te nie 
zawierają żadnych szkodliwych substancji.
Mogą być aplikowane na powierzchnie 
pionowe i poziome, są odporne na występu-
jące w gruncie substancje agresywne, posia-
dają dopuszczenia do stosowania w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. Występują w wersjach elastycznych
(EKO 2K) i sztywnych (szczelny funda-
ment, KRYSTALIZATOR K6) łatwo więc 
dobrać odpowiedni preparat do konkretne-
go zastosowania. Są otwarte dyfuzyjnie – po-
zwalają przegrodzie oddychać, co jest szcze-
gólnie istotne przy remontowaniu obiektów
zawilgoconych. Mikrozaprawy są kompaty-
bilne z wszelkimi innymi układami cemento-
wymi, można je malować, okładać okła-
dziną ceramiczną, tynkować, etc. Poza tym
można je aplikować w niestandardowych za-
stosowaniach, np. jako izolacje poziome

ne jest zabezpieczanie płyt poprzez wtopienie
siatki w cementową zaprawę klejową (ana-
logicznie jak przy ocieplaniu elewacji). Dodat-
kowo, zaprawę klejową pokrywamy powłoką
hydroizolacyjną aby zabezpieczyć ją przed
działaniem wilgoci.
W przypadku stosowania płyt typu EPS 200
bądź płyt typu XPS takie dodatkowe zabez-
pieczenie nie jest wymagane. Pomimo wyż-
szej ceny, korzystniej jest więc stosować
twarde płyty o zmniejszonej nasiąkliwości.
Hydroizolacje ścian fundamentowych nale-
ży wyciągać powyżej poziomu terenu. Jest to
tzw. strefa rozbryzgowa i ona też powin-
na być zabezpieczona przed wilgocią. Zakła-
da się iż przy opasce żwirowej powinno to
być ok. 30 cm, przy opasce betonowej (rów-
nież z płyt chodnikowych, czy kostki betono-
wej) ok. 50 cm. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt ocie-
plających do hydroizolacji bitumicznych 
stosując mineralne zaprawy klejowe. Podło-
że pokryte bitumem jest podłożem anty-
adhezyjnym (antyprzyczepnościowym) dla
wszystkich materiałów na bazie cementu.
Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w re-
jonie faset (przy płytach zakładkowych naj-
częściej nie jest to potrzebne). Należy uwa-
żać, żeby płyty stały mocno na odsadzce
ławy fundamentowej.
Powyżej gruntu płyty termoizolacyjne mocu-
je się dodatkowo mechanicznie za pomocą
dybli talerzowych z tworzywa sztucznego.

Powyższe opracowanie pokazuje jak szero-
ka gama wyrobów dostępna jest na rynku.
Dzięki temu do każdego zastosowania moż-
na dobrać najlepsze rozwiązanie. Przy do-
borze rozwiązań należy brać pod uwagę
przede wszystkim to jakie wymagania ma
spełnić hydroizolacja. Nie sugerować się tyl-
ko ceną, ale przede wszystkim właściwo-
ściami poszczególnych grup wyrobów.

www.izohan.pl

w konstrukcjach monolitycznych. Materiał
dzięki półpłynnej konsystencji można apliko-
wać pomiędzy prętami zbrojenia, dzięki swo-
im parametrom może być obciążany punk-
towo (słupy) czy osiowo (ściany) bez obawy
o wypłynięcie czy uszkodzenie powłoki, jest
kompatybilny z betonem (nie tworzy się
warstwa poślizgowa). Do tego typu zastoso-
wań najkorzystniej użyć mikrozaprawę jed-
noskładnikową – IZOHAN EKO 1K.
Hydroizolacje mineralne idealnie sprawdza-
ją się też (ze względu na paroprzepuszczal-
ność) jako izolacja w strefie cokołowej. Stre-
fę cokołową izolujemy wtedy w pierwszej
kolejności, dowiązując się do niej z masami
bitumicznymi na ok. 10–15 cm zakład.

Zasady klejenia płyt ociepla-
jących do fundamentów

Płyty termoizolacyjne stosowane w części
podziemnej budowli stanowią nie tylko war-
stwę termoizolacji, ale również ochronę hy-
droizolacji przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi podczas zasypywania wykopu.
Do termoizolacji fundamentów można sto-
sować polistyren ekspandowany: EPS 100
(FS-20), EPS 200 (FS-30), EPS-P (wytrzy-
małość jak dla EPS 200) oraz polistyren 
ekstrudowany (XPS). W żadnym wypadku, 
poniżej poziomu terenu, nie powinno się 
stosować polistyrenu EPS 70 (FS-15) – ten ro-

dzaj płyt ocieplających
stosowany jest przy
ocieplaniu elewacji. 
W przypadku płyt 
polistyrenowych typu
EPS 100, z uwagi na ich
nasiąkliwość i deklaro-
wany stopień napręże-
nia ściskającego, zaleca-

Hydroizolacja
przeciwwilgociowa
cienkopowłokowa

Masy KMB służą do wykonywania każdego typu hydroizolacji Hydroizolacja ściany fundamentowej w systemie mineralnym
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Rozwój technologii natryskowych z użyciem polimoczników na naszym rynku zyskuje coraz
większe uznanie. Technologia wprowadzana na początku lat dziewięćdziesiątych nie cieszy-
ła się popularnością, z uwagi na użycie wysoce zaawansowanego sprzętu do natrysku. Szyb-
ki postęp w tej dziedzinie przyczynił się do tego, iż dostęp do tych urządzeń, ich obsługa
oraz serwis na terenie Polski spowodowały bardzo duże zainteresowanie wykonawców, 
inwestorów oraz biur projektowych. 

Powłoki polimocznikowe GEPOTECH®

firmy Schomburg 
– ograniczenie tylko w wyobraźni

Oprócz przyjaznej aplikacji należy
podkreślić wyjątkowe parametry
techniczne powłok polimoczniko-

wych w odróżnieniu od innych rozwiązań.
Wykonane metodą natrysku na gorąco war-
stwy elastomeru polimocznikowego (amina
+izocyjanian) cechuje również bardzo szyb-
ki proces polimeryzacji, który trwa od kil-
ku do kilkunastu sekund. 
System GEPOTECH® to pierwsza tego 
rodzaju technologia, która otrzymała
aprobatę techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej AT-15-9098/2013. W skład
aprobaty wchodzi zestaw produktów do wy-
konywania izolacji powłokowych, bezszwo-
wych na podłożach żelbetowych, betono-
wych i stalowych.
System przeznaczony jest do wykonywa-
nia i napraw ciągłych izolacji chemo-
odpornych na podłożach żelbetowych
i betonowych, takich jak kanały i stu-
dzienki ściekowe, komory fermentacyjne,
zbiorniki biogazu, rurociągi, silosy. Znaj-
duje zastosowanie w stacjach uzdatniania
wody, zbiornikach wody pitnej, basenach,
oczyszczalniach ścieków, zaporach wodnych, 
jazach, elektrowniach wodnych, parkingach,
placach manewrowych i przeładunkowych
i innych miejscach o dużym obciążeniu 
mechanicznym i chemicznym.

Właściwości powłoki GEPOTECH® 11/22 zosta-
ły wykorzystane przy pracach renowacyjnych
w centralnej oczyszczalni ścieków Extertal
w Niemczech. System pomp ślimakowych
(śruby Archimedesa), który umożliwia trans-
port ścieków z dwóch różnych poziomów 
zabezpieczono powłoką Gepotech 11/22.
Dzięki temu wydłużony został okres fun-
kcjonowania tego systemu, pomimo agresji 
chemicznej i mechanicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem odporności na ścieranie. 
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Fragment nabrzeża portowego Ośrodka Szko-
leniowego Ratownictwa Morskiego Akademii
Morskiej w Szczecinie z siedzibą w Koło-
brzegu zabezpieczonego izolacjo-nawierzchnią 
Gepotech® 11/22.
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Przeprowadzono badania na odcinku testo-
wym w przepompowni odpadów w KGHM
Polska Miedź S.A. w Rudnej. Odcinek testowy
stanowił cześć rurociągu odprowadzającego
flaut i znajdował się tuż za pompą, w miejscu
występowania największych turbulencji prze-
pompowywanego fluatu. Ocena trwałości 
powłoki wypadła bardzo pomyślnie i została 
potwierdzona przez ITB.

# Szybkie nakładanie na duże powierzchnie.
# Łatwe układanie na skomplikowanych

kształtach z przejściem stal-beton.
# Łatwe utrzymanie w czystości powleka-

nych powierzchni.
Wysoka odporność na ścieranie umożliwia
stosowanie systemu na parkingach, pla-
cach manewrowych i przeładunkowych.
Stanowi to połączenie właściwości, których
dotychczas nie wykazywał żaden system zło-
żony z innych materiałów powłokowych.
Oprócz aprobaty technicznej powłoka 
GEPOTECH® 11/22 posiada atest PZH
HK/W/0208/01/2012 dopuszczający do stoso-
wania w stacjach uzdatniania wody, zbiorni-
kach wody pitnej, basenach oraz innych
obiektach hydrotechnicznych. Powłoki poli-
mocznikowe GEPOTECH® 11/22 można 
z pełnym powodzeniem stosować również 
w gospodarce wodno-ściekowej w zakresie za-

bezpieczenia zbiorników, kanałów, studzie-
nek, komór fermentacyjnych, silosów itp.
Parametry techniczne GEPOTECH® 11/22
przewyższają właściwości powłok poli-
uretanowych w zakresie odporności me-
chanicznych, chemicznych i temperaturo-
wych. Kolejną zaletą izolacji natryskowych
jest metoda szybkiego i dokładnego nanosze-

nia na dużych powierzchniach i o zróżni-
cowanym współczynniku rozszerzalności.
W tradycyjnych technologiach uszczelnianie
podłoży o skomplikowanych kształtach oraz
różnej rozszerzalności termicznej (stal-beton
itp.) zawsze stanowiło słaby punkt izolacji
i izolacjo-nawierzchni. Wychodząc naprzeciw
rygorystycznym wymaganiom, związanym
z zabezpieczaniem elementów konstrukcji
przed agresją chemiczną, obciążeniami 
mechanicznymi, wpływami atmosferyczny-
mi, prezentowany system GEPOTECH® firmy
Schomburg spełnia je. 
Powłoki izolacyjne GEPOTECH® wykonuje się
metodą natrysku na gorąco. Warunkiem prze-
prowadzenia prac związanych z aplikacją po-
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Właściwości systemu GEPOTECH®

# Bardzo wysoka odporność mechaniczna
i na udarność (odporność na uderzenie
ciężarkiem o masie 2 kg z wysokości 1 m
– brak pęknięć i złuszczeń).

# Bardzo wysoka odporność chemiczna
na kwasy, zasady w zakresie temp. ≤40oC.

# Bardzo wysoka przyczepność do podłoży
w tym stali i betonu ≥7 MPa.

# Bardzo wysoka elastyczność ok. 355%.
# Bardzo wysoka odporność na ścieranie

– wg PN-EN 13892-4:2004 metoda BCA
klasa AR 0,5.

# Bardzo wysoka odporność na działanie
wody (w tym ścieków i wody morskiej).

# Bardzo wysoka odporność na wpływy at-
mosferyczne, w tym promieniowanie UV.

System zapewnia płynne przejście izolacji pomiędzy elementami wykonanymi z różnych mate-
riałów, np. pomiędzy stalą a betonem.

Wysoka odporność na udarność, czynniki atmosferyczne oraz agresję chlorkową powłoki
GEPOTECH® 11/22 spowodowała zastosowanie jej przy naprawie nabrzeża portowego Ośrodka
Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie z siedzibą 
w Kołobrzegu. Prace renowacyjne i oddanie ośrodka odbyło się w 2013.

# Wysoka stabilność w szerokim zakresie
temperatur od –40oC do +120oC.

# Bardzo krótki czas wiązania i obciążania
powierzchni.

# Mostkowanie rys ≤2 mm.
# Max. naprężenie rozciągające ≥16 MPa;

wydłużenie względne przy max. napręże-
niu ≥600%.



włok jest zastosowanie odpowiedniego urzą-
dzenia natryskowego z możliwością aplikacji
materiałów dwuskładnikowych podgrzewa-
nych do określonej temperatury i natryskiwa-
nych z użyciem specjalnej dyszy natryskowej. 
Oferowane na rynku urządzenia do natrysku
w formie zintegrowanej tj. silnik spalinowy,
agregat prądotwórczy, kompresor i agregat
natryskowy stanowią dobre rozwiązania
w zakresie łatwości aplikacji bez względu
na dostępność określonych mediów na bu-
dowie, np. zasilania elektrycznego lub dostę-
pu do sprężonego powietrza. Urządzenia 
te wyposażone w system pomp, urządzeń
grzewczych oraz sterowanie elektroniczne 
całego układu umożliwiają precyzyjne dozo-
wanie komponentów.
Podgrzanie aminy i izocyjanianu jako dwóch
składników systemu GEPOTECH® 11/22 do

temperatury w zakresie 75–85oC i ciśnieniu
ok. 160–180 bar umożliwia transporto-
wanie ich przy użyciu podgrzewanych węży
do dyszy natryskowej na odległość do
ok. 120 m. 
W końcowym efekcie uzyskujemy jednorod-
ną, monolityczną powłokę o bardzo wysokich
parametrach wytrzymałościowych. Istotnym
elementem całego systemu jest środek grun-
tujący INDUFLOOR® IB 1248 do podłoży
mineralnych. Właściwości tej żywicy umożli-
wiają gruntowanie podłoży suchych jak i wil-
gotnych. W zakresie poprawy przyczepności
powłoki do podłoży niechłonnych, np. stal,
tworzywa sztuczne, zalecamy zastosowanie
środka gruntującego PRIMER® 2000. 
System GEPOTECH® może być apliko-
wany wyłącznie przez wyspecjalizowaną
i przeszkoloną firmę z zakresu właściwości

produktu, jak i w technologii natryskiwania
na gorąco powłok na bazie polimoczników.
W tym zakresie firma Schomburg sp. z o.o.
organizuje profesjonalne szkolenia w swo-
jej siedzibie w Kutnie z zakresu technolo-
gii aplikacji powłok GEPOTECH® wspólnie
z producentami urządzeń do natrysku. 
Zarówno małe jak i średnie przedsiębior-
stwa, które chciałyby, aby system GEPO-
TECH® znalazł się w ich ofercie mogą liczyć
na fachową pomoc doradców technicz-
nych firmy Schomburg. 
Zastosowanie technologii w oparciu o pro-
dukty GEPOTECH® firmy Schomburg zapew-
nia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz
szybkie obciążenie izolowanej powierzchni,
co w końcowym efekcie przekłada się na
wymierne efekty ekonomiczne. 

www.schomburg.pl 
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Pistolet do natrysku powłok GEPOTECH® 11/22. Kompletny system z pompą do natrysku po-
włok polimocznikowych mieszczący się w sa-
mochodzie dostawczym.

Widok zintegrowanego systemu do aplikacji
powłok polimocznikowych GEPOTECH®.

CEKOL TERMO S1 jest zaprawą cementową do przykle-
jania styropianu, to produkt wysokoplastyczny i nienasiąkli-
wy, natomiast CEKOL TERMO S2 jest szarą zaprawą klejącą

z włóknami do wykonywania warstwy zbrojnej, pro-
dukt wykazuje wysoką przyczepność do podłożą, a po-
przez zastosowanie włókien jest odporny na zarysowa-
nia. Zaprawa stanowi doskonały podkład pod tynki
szlachetne w zewnętrznym zespolonym systemie ocie-

pleń budynków ETICS.

CEKOL TERMO W1 jest zaprawą ce-
mentową do przyklejania wełny mineral-
nej, produktem wodo- i mrozoodpornym,

a CEKOL TERMO W2 jest
białą zaprawą klejącą z włókna-
mi do wykonywania warstwy
zbrojnej, odporną na zarysowa-
nia i pęknięcia. 

Oba systemy posiadają certyfika-
ty zakładowej kontroli jakości
wystawione przez CERTBUD sp.
z o.o. Zakład Certyfikacji. 

www.cekol.pl

Producent marki CEKOL wprowadził do oferty
produkty do ociepleń TERMO S i TERMO W,
na które odpowiednio składają się: CEKOL TER-
MO S1 Klej do styropianu i CEKOL TERMO S2
Klej do zatapiania siatki oraz CEKOL TERMO
W1 Klej do zatapiania siatki i CEKOL TERMO
W2 Biały klej do zatapiania siatki. 

Oba systemy mogą być stosowane zarówno
w budynkach nowych, jak i już eksploatowa-
nych. 

Produktami uzupełniającymi oba systemy
są:

– CEKOL GB-87, preparat gruntujący do gruntowa-
nia podłoża pod wyprawy tynkarskie, w kolorze białym.
Preparat zawiera piasek, który powoduje powstawanie chropowa-
tej powierzchni, ułatwiającej nakładanie tynku, może być on bar-
wiony dostępnymi pigmentami;

– CEKOL DL-80, emulsja gruntująca głęboko penetrująca –
na podłoża chłonne; – wyprawa elewacyjna CEKOL C-35 Biały
tynk elewacyjny w dwóch wariantach: gładkim oraz baranek. 
Proponowane produkty są wydajne, praktyczne i łatwe w stosowaniu.
Można je użyć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 

Nowa linia produktów do ociepleń 
marki CEKOL
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Tynk silikatowy klasy 
premium
Baumit StellaporTop jest gotowym do uży-
cia, cienkowarstwowym tynkiem dekora-
cyjnym, dostępnym w strukturze baranka.
Wierzchnią warstwę wykonaną Baumit
StellaporTop cechuje trwałość, elastyczność
i pewna jakość. Jego szczególną zaletą jest
wysoka wydajność i łatwość aplikacji. 
Warto również podkreślić, że powłoka 
ta posiada ochronę przed grzybami i ple-
śnią. Barwę tynku elewacyjnego Baumit 
StellaporTop można wybrać spośród naj-
większej w Europie palety kolorów Baumit
Life. Producent rekomenduje zastosowanie 
Baumit StellaporTop w systemach ociepleń,
a w szczególności z elewacyjną, perforowa-
ną płytą styropianową Baumit openTherm.

Wyprawy wierzchnie BAUMIT 
– TECHNOLOGIA JUTRA DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ

www.baumit.pl

Naturalna ochrona
siłą światła
Rodzina produktów Baumit Nanopor zo-
stała przygotowana w oparciu o najnow-
sze rozwiązania technologiczne. Dzięki
specjalnie ukształtowanej strukturze na po-
ziomie nanocząsteczek, wykończona tymi
produktami powierzchnia jest odpor-
na na wchłanianie brudu. Elewacja pozo-
staje nawet dwukrotnie dłużej czysta, co
przekłada się na obniżenie kosztów zwią-
zanych z jej czyszczeniem i konserwacją.
Tynk elewacyjny Baumit NanoporTop 
został dodatkowo wyposażony w foto-
katalityczny mechanizm samooczyszczania, 
który aktywnie chroni elewację przed grzy-
bami oraz pleśniami. Zawarty w tynku 
fotokatalizator rozkłada zgromadzone
na powierzchni cząsteczki brudu, które są
następnie usuwane przez ruch powietrza.
Dodatkowo deszcz i odparowująca z po-
wierzchni ściany wilgoć, usuwa drobiny
kurzu i sadzy oraz grzyby. Co istotne, 
produkt cechuje łatwość aplikacji, zarów-
no ręcznie, jak i maszynowo. Ulepszona
formuła samoczyszczącego tynku Baumit 
NanoporTop gwarantuje doskonały efekt
końcowy. Wykonawcy doceniają ten pro-
dukt za wysoką wydajność, bezpieczeń-
stwo oraz sprawdzoną jakość.

Nieograniczone możliwości
kreacji
Baumit CreativTop jest gotowym do użycia,
uniwersalnym tynkiem dekoracyjnym
w postaci pasty. Produkt cechuje wysoka
wydajność oraz pewna jakość. Baumit 
CreativTop przeznaczony jest do kreatyw-
nego kształtowania struktur fasadowych.
Tynk ten umożliwia wykonanie nieogra-
niczonej liczby oryginalnych struktur na
elewacji. Korzystanie z tego rozwiązania
zwiększa zatem atrakcyjność oferty wyko-
nawcy poprzez poszerzenie portfolio zreali-
zowanych nietuzinkowych projektów. Zale-
tą tynku Baumit CreativTop jest możliwość
jego barwienia w modnej kolorystyce 
Baumit Life. Inny plus to łatwość w użyciu
tynku, szczególnie przy wykorzystaniu tech-
nik ręcznych. 

Tynk Baumit CreativTop można stosować
jako powłokę końcową na systemy ociepleń
Baumit, jak również na stare i nowe mine-
ralne tynki oraz masy szpachlowo-klejowe,
na beton i na przewidziane do dalszej obrób-
ki, wiązane organicznie masy szpachlowo-
klejowe. 

Tynk jest paroprzepuszczalny i odporny
na działanie wody. Można go nakładać
ręcznie lub maszynowo na istniejące i no-
we tynki mineralne, masy szpachlowe 
i beton. 

Nowe technologie, rozwiązania oraz innowacyjne materiały, w znaczący sposób ułatwiają
wykonanie prac budowlanych i podnoszą walory estetyczne realizowanych projektów. 
Firma Baumit, renomowany producent chemii budowlanej, oddaje do dyspozycji wyko-
nawców, inwestorów i architektów wyprawy wierzchnie Baumit NanoporTop, Baumit 
CreativTop oraz Baumit StellaporTop. Tynki te mogą być inspiracją do urzeczywistniania 
nawet najbardziej efektownych projektów budowlanych.



Sopro RAM 3* (454) 
Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zapra-
wa tynkarska i masa szpachlowa do wygładzania, modelowa-
nia i napraw powierzchni ścian i podłóg. Na mineralne pod-
łoża, jak np. beton, beton porowaty i mur. Bardzo dobre
właściwości robocze. Idealna do renowacji i modernizacji. Już
po 2 godzinach możliwość układania płytek. Nadaje się do sto-
sowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na
balkonach i tarasach. Dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzyma-
łości, wcześnie można przystąpić do obróbki powierzchniowej
szpachli. 
Stosowanie i zalety:
# klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1;
# grubość warstwy: 3–30 mm;
# czas użycia: ok. 20 minut;
# możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny;
# możliwość układania płytek: po ok. 2 godzinach;
# na podłogi, ściany i sufity;
# w pomieszczeniach i na zewnątrz;
# produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006,

załącznik XVII.

Sopro FKM® 600 
Wysokoelastyczna, 
srebrna zaprawa klejowa
Multifunkcyjna, cementowa, srebrno-szara,
wyjątkowo szybkowiążąca, wysokoelastycz-
na, cienko-, średniowarstwowa lub pół-
płynna zaprawa klejowa oraz do szpachlo-
wania w zakresie grubości do 20 mm,
wzbogacona dodatkiem tworzyw sztucz-
nych i trasu reńskiego. Do układania i mo-
cowania okładzin ceramicznych, a szcze-
gólnie płyt wielkoformatowych z gresu, 
jasnych, wrażliwych na odkształcenia płyt

Sopro NSC 587
Szpachla samopoziomująca classic 3–15 mm
Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpa-
chlowa do podłóg, do wyrównywania podłoży mineralnych
oraz wytwarzania płaskich i gładkich powierzchni, przygoto-
wanych pod wszelkiego rodzaju okładziny, jak płyty i płytki 
ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastycz-
ne oraz parkiet. Nadaje się na podłogi ogrzewane.
Stosowanie i zalety:
# klasyfikacja CT-C20-F5 wg normy PN-EN 13813;
# wysoka wytrzymałość dzięki technologii Mikrodur®;
# na podłogi w pomieszczeniach;
# grubość warstw: od 3 do 15 mm;
# możliwość wylewania pompą;
# nadaje się na podłogi ogrzewane;
# czas użycia: 30–40 minut;
# możliwość chodzenia: po 2–3 godzinach;
# możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach przy warstwie grubości 15 mm; 

w przypadku szczelnych okładzin (wykładziny tekstylne i parkiet itp.): po ok. 24 godzi-
nach na cm grubości. 

NOWOŚCI marki Sopro
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z kamienia naturalnego oraz wrażliwych
na odkształcenia konglomeratów. Nadaje
się na podłogi ogrzewane i uszczelnienia
zespolone.
Stosowanie i zalety:
# C2 FT S1;
# wyjątkowo szybkowiążąca;
# wysokokrystaliczne wiązanie wody;
# bardzo wysoka stabilność przy układaniu 

okładzin z kamienia naturalnego;
# na ściany i podłogi.

www.sopro.pl
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Drabinki i rury przeciwśniegowe 
na dachy marki IVT

Nowością na rynku akcesoriów dachowych są kompletne systemy przeciwśniegowe w opa-
kowaniach kartonowych UNIVERSAL SNOW (drabinki przeciwśniegowe) oraz UNIVER-
SAL TUBE SNOW (rury przeciwśniegowe) produkowane przez firmę IVT Polska. Produk-
ty są naturalną konsekwencją rozwoju oferty, bardzo popularnych obecnie, pełnych
zestawów montażowych komunikacji dachowej UNIVERSAL TRITT. Łączą w sobie wygo-
dę i funkcjonalność – korzystając z gotowych zestawów otrzymujecie Państwo dosłownie
jeden karton, bez rozdrabniania się na poszczególne elementy.
Systemy przeciwśniegowe dostępne są w długościach 120, 240 i 360 cm, co pozwoli bez
problemu dobrać konkretną wielokrotność modułów do potrzeb danego dachu. Zestawy
oferowane są z nowymi wspornikami typ D1 i D2, analogicznymi do bardzo cenionych
przez wykonawców mocowań ław/stopni systemu UNIVERSAL TRITT, które nie wymaga-
ją stosowania dodatkowej łaty montażowej. 
Systemy występują również w wersji dla pokryć z blachodachówek, w tym coraz bardziej
popularnych blachodachówek modułowych typu Venecja, Flex, Finnera.

www.ivt.pl

Nazwa Właściwości Zastosowanie Zalety Opakowanie/Aplikacja

LEMPLAST 
SuperGrunt SBS

– do stosowania na beton, papy, stal,
drewno, powierzchnie bitumiczne,
eternit

– gruntowanie pod papy termozgrzewalne             
– gruntowanie wełny mineralnej

– odporny na mróz, deszcz, 
mgłę, zalanie

! wiadra blaszane z pokrywą 18 kg
Aplikacja: pędzel, natrysk, wałek

LEMPLAST Grunt
– do stosowania na beton, papy, stal,

drewno, powierzchnie bitumiczne,
eternit

– gruntowanie pod papy termozgrzewalne
– gruntowanie wełny mineralnej i fundamentów

– odporny na mróz, deszcz, mgłę,
zalanie

! wiadra plastykowe z pokrywą 
18 kg

Aplikacja: pędzel, natrysk, wałek

LEMPLAST
Grunt Koncentrat

– do stosowania na beton, papy, stal,
drewno, powierzchnie bitumiczne,
eternit

– gruntowanie pod papy termozgrzewalne 
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4; 
1 kg gruntu = 20 m² zagruntowanej powierzchni

– w warunkach letnich klejenie
papy po kilku minutach od
aplikacji

! wiadra plastikowe z pokrywą 5 kg
i 10 kg

Aplikacja: pędzel, natrysk,wałek

LEMPLAST 
do klejenia wełny

– do stosowania na beton, papy, stal,
drewno, powierzchnie bitumiczne,
eternit

– do klejenia wełny mineralnej
– do klejenia papy do podłoża i między sobą

– konserwacja pokryć dachowych
z pap-wulkanizuje się pod
wpływem UV

! wiadra plastikowe z pokrywą 
10 kg

Aplikacja: pędzel, paca

LEMPLAST
do klejenia
styropianu

– bezpieczny dla termoizolacji PIR,
EPS, XPS

– do klejenia termoizolacji typu PIR, XPS, 
EPS i styropapy

– odporny na mróz, deszcz, mgłę,
zalanie

! wiadra plastikowe z pokrywą 5 kg
i 10 kg

Aplikacja: paca

LEMPLAST
Szpachla
Dekarska

– bezpieczny dla termoizolacji PIR,
EPS, XPS

– do uszczelnień podczas opadów deszczu
i pod lustrem wody

– do napraw pokryć dachowych 
z papy, blachy, eternitu

! wiadra blaszane z pokrywą 3 kg 
i 5 kg

Aplikacja: paca

LEMPLAST 
Aluminium

– do stosowania na beton, stal,
drewno, powierzchnie bitumiczne,
eternit, blachę ocynkowaną

– konserwacja pokryć dachowych z pap, blachy 
i powłok bitumicznych

– powłoka antyrefleksyjna odporna na promienie UV

– obniża temperaturę dachu nawet
o 20°C

! wiadra blaszane z pokrywą 4,5 kg
Aplikacja: pędzel, natrysk, wałek

LEMPLAST 
Uszczelniacz

– bezpieczny dla termoizolacji PIR,
EPS, XPS

– do uszczelnień podczas opadów deszczu 
i pod lustrem wody oraz w niskich temperaturach

– odporny na mróz, deszcz, mgłę,
zalanie

! kartusze plastikowe 300 ml

LEMPLAST
klej asfaltowy

– na papę, beton, stal, blachę, drewno,
eternit, powłoki bitumiczne

– do napraw i uzupełnień ubytków pokryć
dachowych

– odporny na mróz, deszcz, mgłę,
zalanie

! kartusze plastikowe 300 ml

Oferta firmy LEMAR: środki hydroizolacyjne
w systemach dachowych oraz w izolacjach
lekkich i ciężkich

www.lemar.poznan.pl
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Dalmierz laserowy Yato YT-73125 jest doskonałym substy-
tutem różnego rodzaju taśm pomiarowych. Zasięg 40 m pozwala
zmierzyć wszelkie odległości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze, jest znacznie wy-
godniejszy w użytkowaniu, niż duża taśma pomiarowa o porów-
nywalnej długości. 
Dodatkowe funkcje oraz tryby pomiarowe pozwalają łatwo zmie-
rzyć nie tylko odległość, ale także powierzchnię, objętość, wyko-
nać pomiary pośrednie. Możemy też prowadzić pomiar ciągły 

z zapamiętywaniem wartości maksy-
malnej i minimalnej, a także doda-
wać i odejmować pomiary. 
Wbudowana pamięć 20 pomiarów
ułatwia i przyspiesza pracę – nie 
trzeba zapisywać każdego pomiaru
w czasie pracy, możemy najpierw
wykonać wszystkie niezbędne po-
miary, a dopiero później spokojnie
zapisać wyniki w dogodnym miejscu. 
Podświetlany ekran i wygodna 10
przyciskowa klawiatura pozwalają
na dotarcie do każdej funkcji bez po-

NOWE URZĄDZENIA POMIAROWE
marki YATO

trzeby nawigowania po skomplikowanych menu, wzmocniona 
gumowana obudowa – wszystkie te cechy ułatwiają codzienne 
korzystanie z dalmierza.

Wykrywacz przewodów Yato 
YT-73130 uchroni nas przed ryzy-
kiem przewiercenia rury, przewodu
pod napięciem, w prosty i czytelny
sposób informując nas o wykryciu
elementów w ścianie. Dowiemy się,
czy mamy do czynienia z metalem
żelaznym, nieżelaznym, a także czy
jest on pod napięciem. Mamy też
możliwość wykrywania profili drew-
nianych.
W przeciwieństwie do większości
wykrywaczy konkurencji, działających do głębokości 2 cm lub
mniej, maksymalny zasięg wykrywania to aż 10 cm. Solidna kon-
strukcja zniesie trudy codziennego użytkowania, a sygnał dźwię-
kowy oraz diody LED, sygnalizujące wykrycie elementów instala-
cji, pozwalają na szybką pracę nawet na dużych powierzchniach.

Nowe urządzenia pomiarowe w ofercie marki Yato – dalmierz laserowy YT-73125 i wykrywacz 
przewodów YT-73130 – to produkty o wyjątkowo dobrych parametrach, przy znacznie niższej cenie,
niż podobne urządzenia konkurencji.

www.toyastanmar.pl

www.wavin.pl

System Hep2O firmy Wavin wykonany jest
z PB (polibutylenu) i przeznaczony do
instalacji ciepłej i zimnej wody oraz do in-
stalacji centralnego ogrzewania i ogrzewa-
nia podłogowego. Jest to najbardziej za-
awansowany technicznie, profesjonalny
system rur łączonych na wcisk wraz
z szeroką gamą złączek w kolorze bia-
łym.
Złączki umożliwiają połączenia nie tyl-
ko z rurą polibutylenową Hep2O, ale
także bezpośrednio z rurami miedziany-
mi. Łączenie z rurami Wavin Tigris lub sta-
lowymi możliwe jest natomiast za pomocą
kształtek z gwintami. Nowością w ofercie są

System instalacyjny 
Hep2O firmy Wavin 

Nowe 
mosiężne 
kształtki

kształtki mosiężne, które stanowią alternatywę dla kształtek tworzywowych ze względu
na indywidualne preferencje wykonawców. Oferowane są z gwintami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi.
Rury Hep2O dostępne w zwojach są elastyczne, a ich unikalną cechą jest dosko-
nała zdolność do zachowywania prostoliniowości po rozwinięciu. Elastyczna rura 
ułatwia omijanie przeszkód, co w rezultacie zmniejsza ilość połączeń. Dzięki temu czas 
instalacji będzie krótszy, a koszt niższy. 
Unikalne właściwości systemu Hep2O 
# Technologia rozpoznania połączenia In4SureTM daje pewność 

poprawnego włożenia rury w złączkę (wystarczy włożyć rurę 
z tuleją wspomagającą do złączki i obrócić ją, jeśli rura jest 
wsunięta do końca czuć „ocieranie”).

# Tuleja wspomagająca – Smart SleeveTM sprawia, że łączenie rur wy-
maga teraz użycia mniejszej siły, nie wypada po włożeniu w rurę
oraz umożliwia kontrolę poprawnego wsunięcia rury w złączkę.

# Nowy klucz do demontażu HepKeyTM, umożliwia demontaż 
szybciej, łatwiej i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej. 

Już w kwietniu sprzedaż systemu Hep2O wsparta zostanie kampanią TV zrea-
lizowaną wspólnie z Grupą PSB.

Teraz w wielu składach i sklepach z materiałami budowlanymi, w tym instalacyj-
nymi można znaleźć rury i kształtki systemu instalacyjnego Hep2O na specjalnie
przygotowanych regałach Wavin.
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# Wielcy gracze na rynku pokryć dacho-
wych oferują zintegrowane systemy,
na które składa się szeroka gama 
produktów obejmująca różne rodzaje
dachówek, akcesoria dachowe, kominy,
systemy wentylacji i systemy zaopatry-
wania obiektów budowlanych w energię.
Istnieją też mniejsi producenci, specjali-
zujący się w węższym zakresie asorty-
mentowym. Zarazem ma miejsce swoista
konkurencja między oferowanymi rodza-
jami materiałów. Które z wymienionych
dwóch kategorii firm przeważają na ryn-
ku pokryć dachowych w Polsce? Co mó-
wią prognozy w odniesieniu do głównych
rodzajów materiałów?

Liderami w segmencie pokryć dachowych
w Polsce są firmy duże, z bogatą ofer-
tą oraz kompleksowym podejściem
do klienta. Dziś na rynku dachów nie wy-
starczy tylko dobra dachówka. Klienci
oczekują kompletnych rozwiązań bardzo
wysokiej jakości, przy zachowaniu odpo-
wiedniej ceny. To mogą dostarczyć tylko do-
świadczone firmy, które przez lata wypraco-
wały szereg innowacyjnych technologii,
pozwalających zoptymalizować pracę, tym
samym zapewnić dobrą cenę i jakość. Szero-
ki zakres asortymentu jest dzisiaj dużą zale-
tą i stanowi przewagę konkurencyjną. Przy-
kładem wzrost popularności produktów
związanych z szeroko pojętą ekologią oraz
oszczędzaniem, jak solary czy nowoczesne
izolacje nakrokwiowe. Nasza marka oferuje
właśnie takie podejście. Klienci Braas znajdą
w ofercie sprawdzone rozwiązania do budo-
wy dachu: bogaty wybór dachówek cera-
micznych oraz betonowych, izolacje nakro-
kwiowe, systemy komunikacji dachowej,
systemy rynnowe, elementy kształtowe do-
pasowane do konkretnych modeli oraz pro-
dukty do prawidłowego wykończenia dachu
– od folii wstępnego krycia po nowoczesne

systemy solarne. W efekcie klient otrzymuje
kompletny system dachowy najwyższej 
jakości, zintegrowany nie tylko wizualnie, ale
przede wszystkim technologicznie.
Rocznie zaopatrujemy w dachy ponad 15
tysięcy obiektów, z czego największą
część zamawiają inwestorzy indywidual-
ni. Znaczącą sprzedaż odnotowujemy także
od lat w sektorze B2B, w budownictwie jed-
no i wielorodzinnym. Deweloperzy cenią so-
bie systemowe rozwiązania, sprawną logisty-
kę oraz doradztwo i wsparcie techniczne.
Prognozy dotyczące popularności materia-
łów opieramy na analizie sprzedażowej.
Obecnie na rynku dachów obserwujemy
dwa trendy – modę na dachówki płaskie,
w ostatnich latach odnotowujemy znacz-
ny wzrost ich sprzedaży, zarówno cera-
micznych jak i betonowych, jak również
zmianę preferencji odnośnie kolorystyki
dachów, na ciemniejsze. Przez lata naj-
popularniejszym kolorem polskich dachów 
był naturalny kolor dachówek ceramicznych
– tzw. ceglany. Teraz zauważamy modę
na dachy szare, antracytowe, a nawet czar-
ne. Na oba trendy zareagowaliśmy bardzo
szybko, m.in. oferując innowacyjną dachów-
kę płaską Tegalit Protegon, która dodatkowo
odpowiada na zapotrzebowanie na produk-
ty pozwalające zwiększyć efektywność ener-
getyczną domu. Dzięki specjalnym pigmen-
tom dachówka ta odbija do 300% więcej
promieniowania podczerwonego, niż inne.

# Jaka jest pozycja firmy Monier Braas
wśród producentów ceramicznych i ce-
mentowych pokryć dachowych w Polsce
oraz innych wyrobów tworzących zinte-
growane systemy dachowe?
W segmencie dachówek betonowych je-
steśmy niekwestionowanym liderem,
mając znacznie ponad 50% udziałów
w rynku. Braas jest symbolem dachówki
betonowej nie tylko w Polsce. Długoletnie
doświadczenie oraz podejście do biznesu 
zapewnia nam mocną pozycję na rynku, jed-
nak konkurencja nie śpi – dlatego nie usta-
jemy w staraniach o jeszcze lepszą jakość
i ofertę. Dodatkowym bodźcem jest dla nas
sytuacja na rynku budowlanym, która wy-
maga intensywnych działań prokonsumenc-
kich. Przykładamy dużą wagę do tego, by
klient otrzymał nie tylko bezpieczny dach
nad głową, ale również został dobrze obsłu-
żony przez doświadczonych specjalistów,
mając poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

# Jakie są plany rozwoju firmy Monier
Braas? 
Planujemy ciągłe udoskonalanie produk-
tów. Dowodem tytanicznej pracy naszych
specjalistów są gwarancje, które zapewnią
inwestorom spokój na wiele lat. Dodatkowo,
w zeszłym roku wprowadziliśmy program
certyfikacji dekarzy, mający na celu 
wyróżnienie najlepszych na rynku fa-
chowców. To bardzo ważny projekt, który
jest jednym z naszych priorytetów na najbliż-
szy rok. Do głównych celów dopisałbym
również promocję flagowych technologii Ci-
sar oraz Protegon – innowacyjnych rozwią-
zań, które znajdziemy tylko w produktach
marki Braas. Koncernowe Technical Center
pracuje również nad nowymi modelami, któ-
re moglibyśmy zacząć produkować w Polsce.
W 2015 r. mamy w planach produkcję takich
modeli dachówek jakich jeszcze nikt w Euro-
pie nie wytwarza. 
Celem naszej marki jest również edukacja.
Nasi doradcy techniczni od lat prowadzą
wykłady w szkołach budowlanych oraz
szkolenia dla dekarzy i architektów. Jako
ekspert w branży, również na tym polu 
mamy zamiar rozwijać działalność – tylko
w zeszłym roku przeszkoliliśmy po-
nad 350 dekarzy z całej Polski – architek-
ci i dekarze to osoby odpowiedzialne za wy-
gląd i krajobraz polskich miast i wsi.

# Jak firma Monier Braas postrzega
miejsce PSB na rynku sprzedaży pokryć
dachowych w Polsce?
Polskie Składy Budowlane należą do najszyb-
ciej rozwijających się sieci hurtowni materia-
łów budowlanych, również w segmencie
sprzedaży pokryć dachowych. Dla nas PSB to
ważny kanał dystrybucyjny, ale również
cenne źródło informacji dla potencjalnych
klientów. Wiemy, że w PSB pracują dobrzy
specjaliści, mogący doradzić, często zagubio-
nym pośród bogatej oferty inwestorom, naj-
lepsze rozwiązanie. Dlatego właśnie jestem
przekonany, że pomimo niełatwej sytuacji
na rynku budowlanym, PSB nadal będzie się
rozwijać dynamicznie. Współpracując z PSB
zdobywamy też doświadczenie pomocne
w kontaktach z innymi sieciami zakupowy-
mi. Od 2 lat zwiększa się znaczenie sieci
w branży dachowej, dotąd zdominowa-
nej przez rodzinne firmy. Dzisiaj nowo
tworzone sieci często wzorują się na PSB
w wielu obszarach.

notował Mirosław Ziach

BRAAS – rynkowe przewagi
zintegrowanych systemów
dachowych

Rozmowa z Grzegorzem 
Baryckim – dyrektorem
sprzedaży i marketingu
Monier Braas sp. z o.o.



Pan Ireneusz na szkoleniu bez obaw 
zadawał pytania dotyczące użycia 

materiałów w praktyce. Inni szybko szli
w jego ślady, dzięki czemu spotkanie 

zmieniło się w żywą dyskusję. 

Zdobywanie nowej wiedzy na szkoleniu zorganizowanym przez 
RolBud Ciechanów odbywało się w swobodnej atmosferze. 

To również duża zasługa prowadzących, którzy w trakcie teoretycz-
nego wykładu robili przerwy na pytania. 

Pan Andrzej Gorgolewski i pan Artur 
nie opuszczają żadnych zajęć Szkoły 
Dobrego Budowania w PSB RolBud. 
Pilność się opłaca. Na wykładach uzyskują
takie informacje, których nie znaleźliby
gdzie indziej.

Spotkanie, poprowadzone przez przed-
stawicieli firm Ursa i Siniat, poświęco-
ne było zagadnieniom związanym

z izolacyjnością termiczną i akustyczną
przegród oraz prawidłowym wykończaniem
powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych.
Po prezentacji reporterka Budomedia roz-
mawiała z wykonawcami budowlanymi
na temat ich udziału w tego typu spotka-
niach.

Nowa wiedza prosto z rynku
– Biorę udział w każdym szkoleniu organizowa-
nym przez RolBud – to dobra okazja, aby po-
znać lepiej nowe materiały i więcej dowiedzieć
się o ich montażu. Szczególnie jest to ważne,
kiedy materiał wchodzi na rynek – wtedy do-
brze jest, jak producent pokaże, jak się go pra-
widłowo montuje – mówi Andrzej Gorgo-
lewski z Ciechanowa. Współpracownik
pana Andrzeja, pan Artur podkreśla, że
– szkolenia nierzadko są dla wykonawców je-

Polskie Składy Budowlane, centrala 
Grupy i kupcy-akcjonariusze, organizują
cykliczne, bezpłatne szkolenia dla wyko-
nawców. 31 stycznia 2014 r. we Włady-
sławowie koło Ciechanowa odbyło się
szkolenie dla wykonawców zorganizowa-
ne we współpracy z PSB przez firmę
PPHU RolBud. W zajęciach uczestniczy-
ło 25 budowlańców z Ciechanowa 
i okolic. 

dynym źródłem pełniejszej wiedzy dotyczącej
nowości. Pracując często od rana do zmierzchu,
nie mamy, niestety, czasu na czytanie pism
branżowych. Informacje czerpiemy z prospek-
tów i ulotek, czasami z internetu, a tam wiedza
jest niepełna. Na szkoleniach, dostajemy taką
wiedzę w pigułce, z pierwszej ręki – od produ-
centów, którzy najlepiej przecież znają swoje
produkty.

Z potrzeby ciągłego rozwoju
W szkoleniu we Władysławowie uczestni-
czyło kilku stosunkowo młodych, zdoby-
wających doświadczenie wykonawców, jed-
nak największą grupę stanowili ci z więk-
szym stażem. Pan Piotr w branży budow-
lanej pracuje już kilkanaście lat, może więc
pochwalić się dużą praktyką. Mimo to wi-
dzi, że w tym zawodzie nie można stać
w miejscu, ciągle trzeba się rozwijać. Pod-
kreśla, że – dzisiaj nie da się już budować
„po staremu” chociażby dlatego, że nowe,

specjalistyczne produkty mają określony zakres
zastosowania.
Według wielu wykonawców szkolenia mają
jeszcze jedną cenną wartość – dają im moż-
liwość rozmowy z doradcą technicznym da-
nej firmy. – Możemy szczerze zadać każde py-
tanie, poradzić się, jeśli czegoś nie wiemy. To też
okazja do spotkania w większym gronie kole-
gów z branży. Dzięki temu każdy może skon-
frontować swoje doświadczenie z innymi. Uczy-
my się więc nie tylko od doradców technicznych
firm, ale też od siebie nawzajem.

W dobrym czasie, na miejscu
i bez kosztów
Szkolenia dla wykonawców organizowane
są w tzw. okresie martwym – najczęściej
w grudniu, styczniu, lutym, kiedy warunki
atmosferyczne nie sprzyjają pracom budow-
lanym. To najlepsza pora na organizację 
tego typu spotkań, choć w tym roku,
z uwagi na dość krótką i niezbyt surową 

SZKOLENIE OKIEM WYKONAWCÓW 
– relacja ze spotkania 
w firmie RolBud Ciechanów
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Uczestnicy spotkania z uwagą przyglądali
się nowym materiałom. Zanim zdecydują
się na pracę z danym produktem, muszą
go przecież dokładnie poznać. Szkolenia
dają taką możliwość.
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Po teorii przyszedł czas na praktykę. Wyko-
nawcy pod okiem szkoleniowca sprawdzali

swoje umiejętności

zimę, prace na budowach zaczęły się wcze-
śniej. Gdy obowiązków jest mniej, wyko-
nawcy mogą poświęcić swój czas na do-
kształcanie się i nie odbywa się to kosztem
ich zleceń.
Bardzo ważne jest też to, że spotkania odby-
wają się w rejonie, z którego pochodzą wszy-
scy zapraszani wykonawcy – Nie trzeba 
daleko jeździć. Nie każdy może sobie przecież
pozwolić na dłuższy wyjazd gdzieś dalej. 
Tu szkolenia są bezpłatne, co też nie jest bez
znaczenia – podkreśla wielu uczestników
spotkania. 

Od teorii do praktyki 
Spotkanie w Ciechanowie składało się z czę-
ści teoretycznej i praktycznej, w trakcie któ-
rej wykonawcy, pod okiem doradcy
technicznego, mogli sprawdzić swoje umie-
jętności m.in. w szpachlowaniu płyt gipso-
wo-kartonowych. 
– Zakup dobrego produktu to połowa sukcesu.
Musimy też wiedzieć jak go prawidłowo użyć,
żeby go nie zmarnować – mówi pan Andrzej.
– Na szkoleniu dowiedziałem się, jak sprawdzić,
czy zawilgocona i wysuszona wełna może być
zastosowana na budowie. Nie wiedziałem też
wcześniej, dlaczego sfazowane płyty g-k trzeba
zwilżyć wodą w miejscach, gdzie jest odsłonię-
ty rdzeń. Uczę się cały czas. 

Pan Mirosław z Sońska zajmuje się
głównie pracami ociepleniowymi, jednak
późną jesienią i zimą podejmuje się także in-

nych prac wykończeniowych. – Dla mnie naj-
bardziej interesujące są nowości, ale chętnie
biorę udział również w szkoleniach praktycz-
nych. To okazja, aby przyjrzeć się każdemu
produktowi, zobaczyć czy wypróbować, jak się
z nim pracuje. Nie zaszkodzi przecież wiedzieć!
Na szkoleniu mogę się też sprawdzić, czy nie
robię żadnych błędów na budowie.
– Prowadzący szkolenie zachęcał, aby się do nie-
go zgłosić po próbkę materiału. Możemy więc
wypróbować dany produkt, bazując na zdoby-
tej tu wiedzy i sprawdzić, czy nam odpowiada
– podsumowuje pan Tomasz.

Bliżej inwestora
Wykonawcy biorący udział w szkoleniu we
Władysławowie zwracają uwagę na jeszcze
jeden ważny wymiar szkoleń – takie eduka-
cyjne spotkania pomagają nam w rozmowach
z inwestorem. Obecnie inwestorzy coraz bar-
dziej interesują się tematami budowlanymi, 
czytają dużo pism branżowych, przeszukują 
internet. Orientują się w trendach, mają jasno
określone oczekiwania – mówi pan Jerzy i do-
daje: – Wiedza inwestorów jest teoretyczna,
często niepełna, nierzadko też mija się z praw-
dą. Trzeba więc ją „prostować” i weryfikować.
Dzięki szkoleniom otrzymujemy mocne argu-
menty, przydatne w rozmowie z inwestorem
– możemy im wszystko lepiej wytłumaczyć,
przekonać lub przeciwnie, odradzać niekorzyst-
ne rozwiązania.

Wykonawcy chętnie dzielili się swoimi
doświadczeniami i oczekiwaniami 

w ankiecie (tę akurat przygotowała firma
Siniat) – ma ona pomóc dostawcom

materiałów w spełnianiu ich oczekiwań, 
a organizatorom – w planowaniu 

kolejnych spotkań.

Praktycznie 
ze szkolenia
Zapytaliśmy wykonawców o najważ-
niejsze i najciekawsze według nich wąt-
ki ze szkolenia. Oto zagadnienia, na któ-
re zwrócili szczególną uwagę: 
O Zawilgocona wełna – i co dalej?
Zawilgoconego materiału nie należy
montować na przegrodzie. Nie oznacza
to jednak, że po wysuszeniu wełna nie
może zostać użyta. Aby sprawdzić czy
produkt nie stracił właściwości, należy
porównać jego grubość z grubością de-
klarowaną przez producenta. Jeśli
pod wpływem wilgoci nie uległa ona
zmianie, należy zbadać spoistość mate-
riału, czyli wziąć wełnę w ręce i spraw-
dzić czy się nie rozpada (nie zostaje
w dłoniach). Jeśli wełna ulega rozwar-
stwieniu, oznacza to, że zbyt długo 
była zawilgocona lub przemoczona i nie
powinna być stosowana. 
O Cicha ściana działowa z płyt g-k.
Bardzo ważną funkcję w tego typu 
przegrodach pełni warstwa wełny 
mineralnej umieszczana między okładzi-
ną z płyt gipsowo-kartonowych. Jej brak
wpływa na spadek izolacyjności aku-
stycznej o około 7–8 dB, czyli nawet
4-krotnie! Warto też pamiętać, że po-
dwójne opłytowanie z każdej strony 
daje o wiele lepszy efekt ochrony aku-
stycznej, niż zwiększanie grubości pro-
filu oraz zmiana wełny na cięższą. 
O Połączenie płyt bez spękań!
Przed przystąpieniem do szpachlo-
wania okładziny sfazowane krawę-
dzie płyt gipsowo-kartonowych należy
zwilżyć gąbką nasączoną wodą w miej-
scach, gdzie został odsłonięty rdzeń 
płyty. Dzięki temu nie będzie on odcią-
gał wody z masy. Zapobiegniemy w ten
sposób sytuacji, w której masa wysycha, 
zanim zdąży związać i unikniemy nieeste-
tycznych spękań na połączeniu poszcze-
gólnych płyt.

Relacja: Beata Wysoczarska, Budomedia 
Fot. Budomedia



Dynamizm na rynku materiałów bu-
dowlanych polega między innymi
na tym, że kolejne generacje produk-

tów są zastępowane przez nowe, coraz bar-
dziej innowacyjne rozwiązania. Zmiany te do-
tyczą różnych aspektów: przede wszystkim
tak mocno dzisiaj podkreślanej energoosz-
czędności i wpływu na środowisko, ale także
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, trwa-
łości budynku, jego łatwej eksploatacji czy
wreszcie komfortu użytkowania na co dzień. 
Jednym z pól innowacyjności w dziedzinie
rozwiązań materiałowych jest również forma
architektoniczna powstających budynków.
Kreatywność projektantów również pobudza
rynek producencki do poszukiwania wciąż
nowych rozwiązań technologicznych i mate-
riałowych. 

Wzajemne inspiracje
Wyróżniki nowoczesnej architektury, takie
jak kubiczne formy brył, dachy płaskie, 
kolebkowe lub spadziste o ekstrawaganckich
rozwiązaniach detali, wielkoformatowe
przeszklenia i nieznane wcześniej materiały
na elewacji nie zrobiłyby takiej kariery, 
gdyby nie nowe technologie żmudnie wy-
pracowywane w laboratoriach producentów
materiałów budowlanych. Wiele z nich 
powstało przede wszystkim jako odpo-
wiedź na zapotrzebowanie rynku związane 
z energooszczędnością czy trwałością budyn-
ku, ale w rękach projektantów stały się do-
skonałym tworzywem kreacji nowoczesnej
architektury. 
Innym, ciekawym zjawiskiem jest wędrówka
materiałów z architektury wielkiej skali
do budownictwa jednorodzinnego. Tutaj

nie zawsze są to całkowicie nowe produkty
– projektanci często przenoszą sprawdzone,
np. w architekturze industrialnej, rozwiąza-
nia na grunt domów jednorodzinnych. 
Nikogo nie dziwi dzisiaj obecność na elewa-
cji domu jednorodzinnego stali, płyt włókno-
-cementowych czy zastępujących tradycyjne
okna olbrzymich tafli szkła zamontowanych
w aluminiowych ramach. 
Wraz z powstającym zjawiskiem wzajemne-
go przenikania się płaszczyzn ścian i dachu
obserwujemy również użycie materiałów 
typowych dla budownictwa jednorodzinne-
go w nowych rolach. Dachówki, łupek 
czy blacha w roli materiału elewacyjnego
podkreślają płynność form współczesnej 
architektury.

Więcej światła 
bez strat ciepła

Wielkogabarytowe okna elewacyjne, okna
dachowe wypełniające duże powierzchnie
połaci dachowych, świetliki montowane
w płaskich dachach to odpowiedź na współ-
czesną potrzebę wprowadzania światła natu-
ralnego do wnętrz – nawet do tych miejsc,
gdzie kiedyś nie miało ono szans dotarcia.
Duże okna należą również do elementów ar-
chitektury energooszczędnej – usytuowane
do południa mają pozyskiwać w zimowe dni
darmową energię słoneczną, obniżając w ten
sposób zapotrzebowanie budynku na energię
grzewczą pochodzącą ze źródeł konwencjo-
nalnych. Efekt estetyczny w postaci zaciera-
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JAK ZMIENIAJĄ SIĘ POLSKIE DOMY (część IV)

Nowoczesna architektura nie rozwija się
w izolacji od rynku materiałów. Nie byłoby
ekstrawaganckich rozwiązań architektonicz-
nych ani nowoczesnego budownictwa ener-
gooszczędnego gdyby nie nowe technologie
oraz innowacyjne materiały budowlane
i wykończeniowe. 

Hanna Jankowska
dziennikarz, Budomedia sp. z o.o.

Industrialną konstrukcję domu opartą na żelbetowym szkielecie wypełnionym
murowanymi ścianami i wielkoformatowymi przeszkleniami wzbogaca naturalne
drewno. Stropodachy i ściany wysuwają się poza obrys bryły budynku, tworząc
od góry praktyczne zadaszenia tarasów, z boku – parawanowe przesłony ścian. FL
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Balkony i tarasy nad pomieszczenia-
mi to detale, które można dzisiaj 

stosować bez obaw o powstawanie
mostków termicznych dzięki 
systemowym rozwiązaniom 

izolacji przeciwwodnej 
i termoizolacji oraz 

nowoczesnym łącznikom 
balkonowym

nia granic między wnętrzem a zewnętrzem
nie może być jednak okupiony ucieczką cie-
pła z wnętrza domu. Jak możliwe stało się
wprowadzanie okien o dużych powierzch-
niach przeszkleń bez ryzyka ponoszenia du-
żych strat ciepła? Aby bilans energetyczny
okna, czyli zyski energii pomniejszone o stra-
ty ciepła, jakie ono przynosi, był pozytywny,
musi ono spełniać duże wymagania dotyczą-
ce izolacyjności termicznej. Dzisiaj stan-
dardem są okna z ramą o grubości po-
nad 70 mm oraz zestawem szybowym
o współczynniku U 1,1 W/(m2K), co pozwo-
liło osiągnąć U całego okna na poziomie
1,3 W/(m2K). Jednak biorąc pod uwagę no-
we przepisy, już dzisiaj wiemy, że po
2017 roku nie będzie on mógł być większy
niż 1,1 W/(m2K), a po 2021 nie gorszy niż 0,9

W/(m2K). O pozytywnym bilansie energetycz-
nym okna decyduje także wysokość współ-
czynnika g, który, mówiąc najprościej, infor-
muje, ile energii słonecznej pozyskuje okno.
Duże przeszklenia o wysokim współczynniku
g są jednak powodem przegrzewania się po-
mieszczeń latem. Stąd ciągłe poszukiwania
coraz bardziej skutecznych przesłon – w no-
woczesnej architekturze prym wiodą ze-
wnętrzne żaluzje przesuwne, tworzące często
formę ekstrawaganckiej elewacji. 

Okienne innowacje
Wysoka termoizolacyjność okien to jednak
nie jedyny warunek stosowania przeszkleń
o dużych gabarytach. Muszą mieć one także
odpowiednie parametry wytrzymałościowe,

Dzięki własnościom nowoczesnych okien 
nawet całkowicie przeszklone konstrukcje 
ryzalitów i wykuszy nie powodują strat 
ciepła. Usytuowane od południa pozyskują 
cenną energię słoneczną.

Okna pogranicza
Aby doświetlić poddasze z wysoką
ścianką kolankową, w połaci można
zamontować tzw. okno kolankowe.
Zestaw składa się z typowego okna
dachowego oraz połączonego z nim
elewacyjnego umieszczonego piono-
wo w ścianie. Oba okna są scalone
specjalnym kołnierzem uszczelniają-
cym. Okna kolankowe pozwalają
przeszklić pionową ścianę poddasza,
dzięki czemu zyskujemy widok
na otoczenie. To nowoczesna alter-
natywa dla tradycyjnych lukarn.

które zależą m.in. od sztywności profili. Naj-
lepsze możliwości pod tym względem dają
okna ze stopów aluminium zawierających
krzem o właściwościach utwardzających
i magnez wpływający na większą wytrzyma-
łość. W efekcie profile aluminiowe pozwala-
ją na przeszklenie niemal całej ściany, 
zapewniając odpowiednią sztywność kon-
strukcji. Jednak również producenci profili
PVC, które cechuje stosunkowo duża rozsze-
rzalność cieplna, utrudniająca osiągnięcie tak
dobrych właściwości statycznych, podążają
za wymogami rynku. Do wykonywania du-
żych przeszkleń wybiera się profile o zwięk-
szonej głębokości zabudowy z solidnymi,
aluminiowymi lub stalowymi kształtownika-
mi oraz wkładkami ocieplającymi albo wy-
korzystuje tworzywo kompozytowe z dodat-
kiem włókien szklanych. 
Otwieranie dużych okien jest również
ogromnym wyzwaniem – skrzydło drzwi ta-
rasowych potrafi ważyć kilkaset kilogra-
mów. Tradycyjne, rozwieralne drzwi balko-
nowe i drzwi tarasowe są zastępowane przez
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drzwi przesuwne, które zapewniają wygod-
ną komunikację między pomieszczeniem
a tarasem lub balkonem, a przy tym nie za-
bierają cennego miejsca. Popularne stają się
mechanizmy podnośno-przesuwne i uchyl-
no-przesuwne. W przypadku okien naroż-
nych doskonale sprawdzą się profile 
aluminiowe lub gotowe elementy PCW wy-
stępujące w dwóch wersjach – o stałym oraz
zmiennym kącie ustawienia skrzydeł, co po-
zwala dopasować je do każdego rozwiązania,
zapewniając niezbędną sztywność. 

Topowe dachy
Kubiczne formy architektoniczne wiodą dzi-
siaj prym. Kształt nowoczesnej willi zamyka
się w ściśle zgeometryzowanej formie jedne-

go lub kilku prostopadłościanów. To właśnie
dzięki materiałom termoizolacyjnym i hydro-
izolacyjnym nowej generacji słynące z mar-
nej opinii stropodachy, charakterystyczne dla
architektury poprzedniej epoki, stały się
znów popularne. Realizację tego rozwiązania
umożliwia stosowanie jako izolacji przeciw-
wodnej papy termozgrzewalnej, najlepiej
modyfikowanej polimerami SBS lub specja-
listycznych zgrzewanych grubych folii.
W stropodachach wentylowanych o małej
wysokości możliwe jest zastosowanie wdmu-
chiwanej izolacji termicznej z granulatów
z wełny, styropianu, perlitu lub włókien ce-
lulozowych. Płaska powierzchnia dachu co-
raz częściej wykorzystywana jest jako prze-
strzeń wypoczynkowa, np. taras czy ogród.
W stosowanej wówczas konstrukcji dachu
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Kombinacja kubicznych brył różnej wielkości przecinających się
w kilku płaszczyznach to często jedyny środek ekspresji urozma-
icającej architekturę domu z płaskim dachem. Nadwieszone 
elementy tworzą zadaszenia przestrzeni tarasów.

Wnętrza położone pod płaskim dachem można dodatkowo doświetlić
z góry, montując w stropodachu specjalne okna do płaskiego dachu
– ma je w swojej ofercie wielu producentów okien połaciowych.

Nowoczesne dachówki prostokątne o znacznie większych 
niż tradycyjne formatach tworzą stosunkową płaską 
płaszczyznę połaci płynnie przechodzącej na ścianę.

Ascetyczną formę domu z dwuspadowym dachem
pozbawionym okapu przełamuje elewacja 

z fabrycznie postarzanej cegły klinkierowej 
– to produkt dla koneserów tradycyjnych 

materiałów wykończeniowych.

płaskiego o odwróconym w stosunku do tra-
dycyjnego układzie warstw również istotna
jest warstwa ocieplenia, którą wykonuje się
z nowoczesnych płyt z polistyrenu ekstrudo-
wanego lub płyt z pianki poliuretanowej PIR.
Do odprowadzenia wody z dachu stosuje się
nowoczesne wpusty dachowe.
Poważny przełom obserwujemy również
w możliwościach kształtowania różnorodnych
form dachów spadzistych. Duży wpływ
na ostateczny wygląd dachu oraz jego trwa-
łość ma staranne dopracowanie miejsc trud-
nych, jak chociażby koszy, kalenic, grzbietów.
Dlatego producenci proponują dzisiaj nie tyl-
ko materiały do krycia połaci – dachówki czy
arkusze blachy – ale także akcesoria technicz-
ne, które wraz z pokryciem tworzą kom-
pletną szczelną połać dachu. Zwolennicy no-
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woczesnych detali czy ekstrawaganckich
kształtów dachów sięgają po nowoczesne
wersje dawnych materiałów, takie jak blacha
płaska czy płaskie lub wielkoformatowe da-
chówki ceramiczne. Charakterystyczne dla
nowoczesnej architektury lukarny o kształtach
kubicznych, a także np. dachy kolebkowe
o małej krzywiźnie łuku to domena blachy
płaskiej układanej na rąbek stojący. 
Odmłodzenie tradycyjnego domu z dwuspa-
dowym dachem dokonuje się poprzez po-
zbawienie go okapu. Takie rozwiązanie ar-
chitektoniczne to również pole do popisu dla
producentów systemów rynnowych. Do-
stępne są rozwiązania pozwalające wkompo-
nować profile rynny bezpośrednio w ocieple-
nie budynku, dzięki czemu można go
idealnie połączyć z pokryciem dachowym
i elewacją, pozostawiając element całkowi-
cie niewidocznym. 

Nowe elewacje
Wizerunek domów odświeżają nowe mate-
riały elewacyjne oraz rozwiązania technicz-
ne umożliwiające realizację modnych deta-
li. Przełom w kształtowaniu wizerunku domu
jednorodzinnego przyniosły przede wszyst-
kim elewacje montowane na sucho. Okładzi-
ny, zamiast przyklejać do ścian – przykręca
się do systemowego rusztu z drewna lub me-
talu. W ten sposób montuje się płytki i pa-
nele ceramiczne, płytki kamienne, płyty
kompozytowe, oblicówkę drewnianą, płyty
kompozytowe oraz blachę. Nowoczesne
kompozyty to materiały powstałe z połącze-
nia drewna z PVC. Do złudzenia przypomi-
nają drewno, jednak pozbawione są wszyst-
kich jego wad użytkowych. Dzięki połączeniu
półproduktów termoplastyczną żywicą, kom-
pozyt nie absorbuje wody. Raz zabarwiony
w procesie produkcji, pozostaje w tym sa-
mym kolorze przez długie lata. Elewacje są
wyjątkowo wytrzymałe na uszkodzenia me-
chaniczne, ognioodporne, nie korodują, nie
pęcznieją, a także nie pękają w wyniku zmian
temperatury. Deski z kompozytu mogą być
układane jako szczelna elewacja lub jako
ażurowa przesłona, montowana na wykoń-
czonej wcześniej (na przykład otynkowanej)
ścianie. Producenci oferują różne systemy,
z bogatym wyborem profili uzupełniających. 
Popularnością cieszą się także płyty włókno-
cementowe – do niedawna wykorzystywane
przede wszystkim do wykończenia elewacji
architektury użytkowej. Pozbawiony azbestu
włóknocement nowej generacji staje się co-
raz bardziej popularnym materiałem, głów-
nie dzięki odporności na zawilgocenia i ko-
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Doskonałe właściwości użytkowe nowoczesnych materiałów elewacyjnych zastępujących 
naturalne drewno pozwalają je stosować praktycznie w dowolnym miejscu elewacji – również
w dolnych, bardziej narażonych na zabrudzenia partiach budynku.

Otwarte wnętrza to również założenia 
architektury energooszczędnej – wnętrza są

równomiernie ogrzewane. 

rozję biologiczną oraz potencjałowi, jaki tkwi
w różnorodnej strukturze, dostępności
w wielu formatach i bogactwie kolorystyki.
Płyty mogą być wykończone laminatem, kru-
szywem kamiennym lub pomalowane, są też
dostępne w stanie surowym do samodzielne-
go wykończenia.

Wnętrza bez granic
Wyróżnikiem wnętrz współczesnego domu
jest ich otwarta przestrzeń. Jeszcze do nie-
dawna rozpiętość stropów prefabrykowanych
nie przekraczająca 7 m stwarzała pewne ogra-
niczenie w projektowaniu. Tam gdzie projek-
tant zaprojektował przestrzeń z większym roz-

machem trzeba było wykonać strop monoli-
tyczny. W tej chwili są dostępne stropy gęsto-
żebrowe o rozpiętości sięgającej nawet 11 m.
Popularność zdobywają też gęstożebrowe
stropy ze strunobetonu, które pozwalają
na zwiększenie rozpiętości stropu bez ko-
nieczności zwiększania ich grubości. Produ-
cenci ceramiki oferują również stropy, 
których podstawą konstrukcji są belki cera-
miczno-betonowe. Realizacje stropów o bar-
dziej skomplikowanych kształtach, takich 
jak trójkąt, półokrąg, elipsa – a takie prze-
cież spotykamy w nowoczesnych realizacjach
– są możliwe, dzięki wykonywanym na
indywidulane zamówienia stropów typu 
filigran. 

FOTOLIA

WOLF SYSTEM



BAT jako marka
Trafiłem do BAT po raz pierwszy jako repor-
ter Głosu PSB dokładnie 8 lat temu, stąd róż-
ne porównania i odniesienia do tamtego
czasu. BAT to marka dobrze znana na całym
Pomorzu. Firma handluje materiałami bu-
dowlanymi w promieniu wykraczającym 
kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia 

kilometrów poza swoje skrajne składy i skle-
py – na wschodzie w Pruszczu Gdańskim,
na zachodzie w Słupsku, północ to Reda,
a południe Zblewo. W 13 oddziałach BAT
pracowało w 2006 r. 155 osób, a pod ko-
niec 2013 r. już 250. Liczba klientów jest 
tajemnicą, ale podam, że w ciągu 8 ostat-
nich lat wartość zakupów dokonanych w od-
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działach BAT przekroczyła miliard złotych.
W 2006 r. przychody firmy wyniosły po-
nad 102 mln zł, a według wstępnych sza-
cunków w 2013 r. sięgnęły łącznie w Gru-
pie BAT 180 mln zł.

Andrzej Bigus dopełnia najbardziej ogól-
ne dane liczbowe wskaźnikiem procento-
wym – w 2013 r. nasze przychody zwiększyły
się, w porównaniu z rokiem poprzednim,
o 7%, ale gdybyśmy nie stworzyli w ciągu
dwóch ostatnich lat sieci Profi, to zamiast 
wzrostu, zanotowalibyśmy najprawdopodob-
niej spadek.

Tadeusz Bigus sięga do innych danych.
– W oddziale BAT w Lęborku w drugim roku
działania Profi liczba wz (dowodów wydania 
towaru) wzrosła o niemal 25%. Udział w obro-
tach towarów sklepowych w 2013 r., w porów-
naniu z latami gdy Profi nie było, zwiększył
się 2-krotnie. Wyjaśnijmy – w obrotach BAT
od początku niemal całkowicie dominował
hurt.

W teorii i w terenie
Właściciele BAT mówią otwarcie – PSB weszło
z pomysłem Profi w naszą tęsknotę do dobrych
zmian w prowadzeniu biznesu. BAT zawsze był
firmą lepiej uporządkowaną w porównaniu
z ogromną większością hurtowni budowlanych.
Model Profi ułatwił nam dążenie do wzorca.
Chcemy oferować klientom dosłownie wszystko,
co jest potrzebne do realizacji inwestycji,
przed wkroczeniem dekoratorów wnętrz.
W Grupie PSB S.A. na temat Profi powstały
fachowe opracowania, niektóre objętości kil-
kuset stron. Głos PSB nieraz prezentował
ogólne założenia organizacji obiektów tej 
kategorii. Teraz staram się poznać opinię
klientów na temat Profi. Dowiem się też, co
sądzą ci, którzy tworzą takie nowoczesne
centra budownictwa i w nich pracują.

Kto chce poznać konkrety na temat funkcjonowania nowej
sieci Grupy Polskie Składy Budowlane jaką są Centra Budow-
nictwa PSB-Profi musi ruszyć w Polskę, najlepiej kierując
pierwsze kroki na Kaszuby. Dlaczego warto przyjrzeć się 
Profi? Bo to najszersza profesjonalna oferta kupców składa-
na wykonawcom budowlanym i inwestorom, jedno z najcie-
kawszych zjawisk na rynku handlu materiałami budowlany-
mi. Budujesz czy remontujesz jako wykonawca lub inwestor?
Dowiedz się, co może zaoferować Ci Profi! Ale dlaczego 
powinniśmy trafić najpierw na Kaszuby? Bo na Kaszubach
rozwinęła swoją działalność firma braci Tadeusza i Andrzeja
Bigusów – BAT!

W sieci składów i sklepów budowlanych
BAT Centra Budownictwa PSB-Profi już
przeważają. Mają swoje Profi:
Lębork – od marca 2012;
Pruszcz Gdański – od maja 2012;
Kościerzyna – od maja 2012;
Bytów – od czerwca 2012;
Zblewo – od grudnia 2012;
Czarna Dąbrówka – od marca 2013;
Słupsk – od maja 2013.
W maju 2014 r. oddane będzie Profi
w Kartuzach.
W 2015 r. będzie Profi w Gdańsku
Kokoszkach.
Powstanie też Profi w Redzie.

Profi BAT na Kaszubach

Andrzej i Tadeusz Bigusowie, 
właściciele BAT przed Profi w Słupsku

Profesjonalni 
BATmani
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Edmund Toporek, właściciel PUPH „Fortus” z Rokitnicy, deweloper, od 5 lat
jest klientem oddziału BAT w Pruszczu Gdańskim. Buduje osiedla po 16, 28, 10
domków jednorodzinnych. Mówi: nie wiem, czy w tym, że mi się coraz lepiej z BAT
współpracuje, jest zasługa Profi w Pruszczu. Może to kwestia czasu współpracy. Kupuję
niemal całą ciężką budowlankę w BAT, bo z nimi najlepiej się dogaduję. Dają dobre ce-
ny, pewnie dlatego, że mają dobrych dostawców, nie żyłują marży, są dobrze zorgani-
zowani. BAT wyróżnia się w okolicy elastycznością, szybkością dostaw, korzystnymi ter-
minami płatności, życzliwą obsługą. Jest skutecznym pośrednikiem, działającym w moim
imieniu wobec dostawcy-producenta.

Jan Klejna, właściciel firmy „Usługi Ogólnobudowlane Jan Klejna” z Czarnej 
Dąbrówki jest dla BAT klientem wyjątkowym. Raz dlatego, że będąc poważną firmą,
zatrudniającą 40 osób, od ponad 10 lat stale zaopatruje się w składach braci Bigu-
sów. Po drugie, buduje dla BAT już trzecie Profi. – Cztery lata temu zbudowałem w By-
towie sklep, magazyny i biura, po roku BAT przekształcił ten oddział w Profi. We wrze-
śniu 2012 r. ruszyłem z budową Profi w Słupsku, oddaliśmy obiekt w maju 2013 r. Teraz
buduję Profi w Kartuzach – start z końcem listopada 2013 r., a skończymy w maju tego
roku. Każde Profi jest inne, budujemy według projektów. To oczywiście nie jedyne robo-
ty mojej firmy. W Słupsku realizuję osiedle, salon samochodowy, blok mieszkalny. W Prusz-
czu Gdańskim również bloki mieszkalne. Profi wyróżniają się na tle konkurencji pełną 
ofertą materiałów budowlanych i wyszkoleniem personelu. BAT wygrał tym, że od dawna
postawił na fachową obsługę. Czy będę budował dla BAT kolejne Profi? W przetargach wy-
startuję. Przy poprzednich Profi miałem konkurentów i wygrałem.

W Profi w Słupsku zaopatruje się również Czesław Bazyk, właściciel firmy PHU
„Wena” ze Strzelina. – Buduję w Polsce od 3 lat, przede wszystkim dla klientów in-
dywidualnych domki jednorodzinne w stanie surowym, wcześniej budowałem w Irlan-
dii i w Danii. Z BAT wszystko mogę załatwić na telefon. Mają transport, terminowość
jest bez zarzutu, cenami biją konkurencję na głowę. Dzięki temu ja też mogę dawać
klientom dobre ceny. Kiedy mówię, że mam dostęp do towarów dobrej jakości i naj-
tańszych – klient mnie zleca robotę a nie konkurencji. Poziom obsługi w Profi w Słup-
sku jest taki jak w krajach Europy Zachodniej, równie wysoki profesjonalizm. W Irlan-
dii i w Danii zawsze rozmawiałem w hurtowniach z jedną osobą. Tu jest tak samo. „Mój
sprzedawca” w Profi wie  jakie materiały na kiedy potrzebuję, pilnuje terminów, zna
moje płatności.

Marian Majer, pełnomocnik firmy Usługi Budowlane „Mabbud” z miejscowo-
ści Garczegorze zna BAT od 10 lat. – Obecnie zajmuję się deweloperką, wcześniej re-
alizowałem duże budowy, m.in. hoteli, pensjonatów, hal pod produkcję czy usługi, sta-
cji kontroli pojazdów, duże stany surowe. Odkąd w Lęborku jest Profi w zasadzie wszystkie
materiały kupuję w BAT. Podobnie uniwersalnego obiektu w okolicy nie ma. Zmiany
w oddziale BAT idą ku większej wygodzie wykonawców. Mamy łatwiejszy dostęp do ma-
teriałów w części sklepowej, bardzo poszerzył się asortyment. Jak czegoś nie ma, a ja po-
trzebuję, zamawia dla mnie taki materiał Arek Formela, sprzedawca, który się stale mną
opiekuje.

Tadeusz Czarnowski (pierwszy z prawej) w swojej firmie Usługi Budowlane 
„Czarbud” z Damnicy zatrudnia 15 osób. Jest klientem oddziałów BAT w Słupsku
i w Lęborku od kilkunastu lat. – Kupuję tu całą budowlankę, łącznie z narzędziami. W Pro-
fi w Słupsku praktycznie co rano siadamy w kilku wykonawców przy kawie – mamy jako
klienci nasz stolik i wygodne fotele – i omawiamy interesy, kto wygrał jaki przetarg czy
zdobył zlecenie, kto szuka pomocy, może podwykonawcy, kogoś do współpracy. „Czar-
bud” ma uprawnienia na ściąganie i utylizację eternitu, w ciągu 4–5 lat zutylizowaliśmy 40
tys. m2. Konkurencja jest bardzo silna. Od kolegów, klientów BAT, nieraz dowiaduję się
gdzie jest robota. Profi w Lęborku i Słupsku to inny asortyment materiałów i narzędzi, lep-

szy. Nie muszę niczego szukać w innych hurtowniach. Pracownicy też są najlepiej przygotowani do pracy z klientem. Mną opiekuje się w Słupsku
Beata Piróg, jej mówię co mi trzeba, dowiaduję się co mają nowego.



Wchodzenie na wydmę
Karol Brylowski, kierownik oddziału BAT
w Pruszczu Gdańskim pamięta, że hasło Pro-
fi padło kilka lat temu podczas spotkania
opłatkowego. – W rozmowach z właścicielami
firmy, na naradach kierowników, przy specjal-
nych okazjach i w trakcie roboczych kontaktów
z pracownikami wracaliśmy do tematu setki 
razy. Pokładaliśmy w Profi nadzieje, ale też mie-
liśmy swoje obawy. W ekipie w Pruszczu obawy
zdecydowanie przeważały. Między innymi dla-
tego przyjęliśmy taktykę ewolucyjnych zmian,
a nie rewolucji. Właściciele BAT i kierownicy kła-
dli nacisk na nowe możliwości, jakie niesie Profi
w obsłudze klientów. Na przykład poszerzenie
asortymentu gwarantowało wzrost obrotów.
Praktyka to potwierdziła. W 2013 r. każdy 
sprzedawca miał lepsze wyniki niż w latach po-
przednich. Wzrost obrotu „na sprzedawcę” wy-
niósł 25–50%. Ale wcześniej musiała zmienić się
organizacja placu składowego, pracy magazynu,
stworzono część samoobsługową. Generalnie
– zmienił się sposób obsługi klienta. Rygorystycz-
nie przestrzegamy zasady, że klient ma być 
zadowolony. W jakim stopniu zrealizowaliśmy 
założenia Profi? Pewnie w 85–90%. Pozo-
stały „drobiazgi”, ale trzeba naprawdę wszystko
dokończyć. Przekształcanie zwykłej hurtowni
w Profi można porównać do wchodzenia na
wydmę. Idziemy w górę, piasek się obsuwa, nie
wolno się zatrzymać, bo zaczniemy się cofać.

Dariusz Wolski, kierownik oddziału BAT
w Lęborku, oprowadzając mnie po Profi po-
kazuje … przymierzalnię. – Jeden ze sprze-
dawców zauważył, że klienci którzy chcą kupić
w dziale BHP ubrania ochronne są skrępowani,
nie wiedzą jak i gdzie sprawdzić czy dobrali wła-
ściwy rozmiar. No i mamy chyba pierwszą przy-
mierzalnię w sklepie branży budowlanej.

Beata Piróg, obecnie starszy sprzedawca
w oddziale BAT w Słupsku uważa, że Profi 
powstało wspólnym wysiłkiem całej załogi.
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W sercu Szwajcarii Kaszubskiej

Sierakowice – siedziba BAT. Do Sierakowic warto przyjeżdżać, chociażby po to, że-
by naładować się optymizmem. Wieś Sierakowice i gmina Sierakowice nie pasują

do obrazu Polski malowanego w ciemnych barwach przez różnych malkontentów. 
Tadeusz Kobiela, wójt z blisko 24-letnim stażem, zaczyna od najważniejszego –
Sierakowice nie podporządkowują się niżowi demograficznemu. Na koniec 2006 r. gmina
liczyła 16883 mieszkańców, a z końcem 2013 r. było nas 18645. I przypomina znaną praw-
dę: gdy jeden Kaszub do Pana Boga odchodzi, trzech się rodzi. A są lata, że więcej niż trzech.
W 2010 r. w gminie zanotowano 108 zgonów, a urodziło się 364 dzieci. – W 2012 r. 
premier Donald Tusk dołożył trzecią część środków na nowe gimnazjum w Gowidlinie 
(jedna z należących do gminy wsi), doceniając rekordowe wskaźniki przyrostu naturalne-
go. Jest dla kogo budować, to budujemy. 8 lat temu miały Sierakowice jedną czynną halę
sportową. Dziś mamy trzy, w tym taką, w której organizowane są imprezy rangi mistrzostw
Polski. W 2007 r. oddaliśmy pełnowymiarowe boisko ze sztucznej trawy. W 2012 r. powsta-
ły boiska: Orlik i „biały Orlik”, czyli sztuczne lodowisko. W Kamienicy Królewskiej w la-
tach 2009–2010 zbudowano halę sportową i Orlik. Gowidlino też ma Orlik od 2011 r. plus
wyremontowaną salę sportową. W 2013 r. we wsi Szklana powstało nowe boisko trawiaste,
a w Puzdrowie nowa sala gimnastyczna.
Imponuje również poziom opieki zdrowotnej. Dr Stanisław Czerwonka, dyrektor 
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach wymienia – mamy trzydziestu 
paru lekarzy kilkunastu specjalności, ich liczba w ostatnich latach zwiększyła się o 40%.
W 2011 r. powierzchnia użytkowa przychodni zajmowała 900 m2, obecnie 2500 m2. Przy-
chodnia w zakresie opieki podstawowej i ambulatoryjnej działa całą dobę, sprawujemy też
opiekę nocną i świąteczną. Jako podstacja pogotowia ratunkowego w Kartuzach dysponu-
jemy Erką i dwiema karetkami transportowymi. Pacjenci korzystają m.in. z cyfrowych 
aparatów rtg i ekg, wysokospecjalistycznych usg, nowoczesnych unitów stomatologicznych
i sprzętu okulistycznego. Przychodnię rozbudowano i doposażono kosztem 16,4 mln zł,
w tym 5 mln zł ze środków Unijnych.
W 2013 r. Sierakowice wzbogaciły się o 3 kilometry drogi wysokiego standardu, wraz
z ulicami w samej wsi i chodnikiem 1,8 km. Są dumne z największego w Polsce pro-
jektu kanalizacyjnego na obszarach wiejskich, wspólnego dla gmin Sierakowice i Sulę-
czyno – 160 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Projekt realizowano etapami,
zaczynając w 2009 r. i kończąc w 2013 r. – całość za 64 mln zł, z czego 74% dofinan-
sowała Unia Europejska.
Środki Unijne wsparły również odrestaurowanie drewnianego kościółka pw. Św. Marcina
w Sierakowicach. Wójt Kobiela podkreśla, że ten piękny obiekt sakralny jest ogniwem 
łączącym pokolenia Kaszubów. Liczy ponad 200 lat. W 1904 r. ksiądz proboszcz Bernard
Łosiński, wielki patriota Polski i Kaszub zaczął rozbudowę, ale z braku pieniędzy nie 
dokończył. Sto lat później odnowiony kościółek staje się nową atrakcją Sierakowic.

Dział sprzedaży w oddziale BAT w Słupsku, lipiec 2012 Profi BAT w Słupsku, maj 2013

Kaszëba chwôli sã Kaszëbie:
– Syn mie sã ùrodzył!
– A białka wié?

Kaszub chwali się Kaszubowi:
– Syn mi się urodził!
– Żona wie?
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ców, pracowników magazynów, kierowców,
księgowych, zaopatrzeniowców oraz dla całej
kadry kierowniczej, liczącej około 30 osób. Każ-
dy szef magazynu uczestniczy w 4 szkoleniach,
w sumie po 8 dni, każdy kierownik oddziału
BAT i każdy kierownik działu sprzedaży w 12
szkoleniach, w sumie po 21 dni.
– To jak turnus wczasowy…
– Intensywna praca i oczywiście nie zajęcia w jed-
nym ciągu. Dbamy o to, żeby były efektywne.
Zakres szkoleń, nawet tylko hasłowy, to długa li-
sta. Generalnie, chcemy żeby każdy pracownik
BAT wydobywał z siebie swoje najlepsze strony,
wszystkie te umiejętności, które pomagają w do-
brej obsłudze klienta. Dodam, że program szko-
leń realizujemy przy udziale środków Unijnych.

BAT jako swat
Andrzej i Tadeusz Bigusowie twierdzą, że Pro-
fi jest zaraźliwe. Zaraża w tym sensie, że wy-
wołuje pozytywne odruchy u pracowników
BAT i u klientów. – Sprzedawcy muszą poszerzać
swoją wiedzę budowlaną, często techniczną, nie-
raz inżynierską. Personel Profi BAT potrafi na przy-
kład rozmawiać o elektronarzędziach i na temat
BHP. Szkoli się. Wie dużo o zaletach i zastosowa-
niach wielu systemów i wyrobów. Profi wymusiło
na pracownikach większą gotowość wsłuchania się
w potrzeby klienta. Z kolei klient w Profi może 
więcej wymagać, także tego, czego inne, tradycyj-
nie prowadzone hurtownie, nie zaoferują.
Andrzej Bigus koncentruje się mocno
na handlu. 
Tadeusz Bigus prowadzi między innymi poli-
tykę kadrową. Zna każdego pracownika
z imienia i nazwiska. Pamięta, kiedy był przy-
jęty do pracy, kiedy awansował. Wie czy ma
żonę/męża, kiedy się ożenił/wyszła za mąż, ile
ma dzieci, w jakim wieku.
W reporterskim notesie zanotowałem, że 23
pracownice BAT wstąpiły w związki małżeń-
skie z 23 pracownikami tej firmy. I jeszcze to,
że pracując w BAT 52 osoby wybudowały so-
bie domy.

Mirosław Ziach; fot. Czesław Pobłocki
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Witòmë – Witamy w Profi BAT w Kościerzynie  Karetka Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
kupiona przez sierakowickie firmy BAT i Elwoz

budowie naszego Profi wykonawcy mieli na czas.
Mam 27 lat. Pracując kolejno w oddziałach BAT
w Kartuzach, Lęborku, Słupsku i znowu w Kar-
tuzach poznałem różne zakresy czynności, byłem
magazynierem, sprzedawcą, sprzedawcą-spe-
cjalistą – wyliczałem klientom materiał na dachy.
Między Profi w Lęborku, a sklepem, jakim obec-
nie kieruję jest przepaść. Dziś oddział w Kartu-
zach to 200 m2 detalu i magazyny. A w bu-
dowanym właśnie Profi będziemy mieli nowo-
czesny sklep 700 m2, ciepły magazyn 300 m2,
plus 700 m2 w hali magazynowej, odpowiedni
plac składowy, duży parking. Profi umożliwia
handel na innym, dużo wyższym poziomie.

Czesław Pobłocki, dyrektor marketingu
w firmie BAT, zwraca uwagę na współbież-
ny rozwój sieci handlowej BAT i działań mar-
ketingowych. – Już w latach 90. powstawaniu
nowych oddziałów firmy towarzyszył wzmożo-
ny marketing. To jest stała polityka właścicieli
BAT. Trudno wymienić wszystkie działania, 
ale podam przykład – od kilku lat w zasadzie 
cała załoga angażuje się w tworzenie Profi. 
Równolegle doskonalone są kwalifikacje zawo-
dowe poprzez coraz szerszy program szkoleń.
W 2014 r. w BAT zostanie przeszkolonych po-
nad 200 osób. Organizujemy niemal 100 szko-
leń, w grupach 8–12 osobowych, dla sprzedaw-

– Była burza pomysłów, do czego kierownictwo
zachęcało. Prosiliśmy, znając potrzeby naszych
klientów, o bogaty asortyment, i wszystko ma-
my. Mówiliśmy o potrzebie szerokiej kampanii
reklamowej, o billboardach – nasze życzenia 
spełniły się. Nie bałam się Profi. Szansa awansu,
dzięki temu, że ma się pracę w dużym, nowocze-
snym obiekcie, znakomicie zatowarowanym, by-
ła niezwykła. Przez 7 lat pracowałam w małym 
sklepie, jakim BAT dysponował w Słupsku. Teraz
do moich obowiązków należy m.in. opieka
nad kilkunastoma kluczowymi klientami, z regu-
ły poważnymi wykonawcami budowlanymi. Jed-
nym z nich jest pan Czarnowski. Wiem jakie ro-
boty prowadzi, czego potrzebuje. Najczęściej
realizuję jego zlecenia, ale np. kiedy dowiem się
od dostawcy, że szykuje się podwyżka cen, uprze-
dzam o tym pana Czarnowskiego, żeby zdążył
w razie potrzeby kupić dany materiał w cenie sta-
rej i oferuję miejsce w naszym magazynie do cza-
su, gdy będzie ten materiał stosował na budowie.
W BAT nauczono mnie, że tak się buduje lojal-
ność pomiędzy sprzedawcą a klientem.

Grzegorz Wenta, kierownik oddziału
BAT w Kartuzach, wie czym Profi pachnie 
i już się nie może doczekać otwarcia obiek-
tu, przy budowie którego ma swój udział.
– Pilnuję, żeby wszystkie materiały niezbędne na 
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W dniach 19–20 marca 2014 r. Grupa PSB zorganizowa-
ła w Kielcach po raz 12-ty targi materiałów budowlanych.
Wyniki tej prawdziwie handlowej imprezy wpisują się
pod każdym względem w tabele rekordów! Zawarto zde-
cydowanie więcej kontraktów niż w roku ubiegłym
– 9769 (rok wcześniej 7868), zdecydowanie większa by-
ła też ich wartość – 246,6 mln zł (wzrost w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 30%).

W XII Targach wzięła udział rekordowa liczba wystawców, w tym
ponad 300 producentów wyrobów dla budownictwa. Zamówienia
złożyli handlowcy z 470 placówek kupieckich (tworzących Grupę PSB
składów materiałów budowlanych, Centrów Budownictwa PSB-Pro-
fi oraz sklepów PSB-Mrówka). Nad targowymi kontraktami praco-
wało łącznie ponad 3600 osób.

„Barometr Budowlanej Wiosny”
wskazuje na pogodę!
Udziałowcy i partnerzy PSB są zgodni – marcowe targi w Kielcach
są swego rodzaju „Barometrem Budowlanej Wiosny”. Zawarte kon-
trakty i zapisane w nich warunki pozwalają z dużą dozą sprawdzal-
ności prognozować sytuację na rynku materiałów budowlanych

w II kwartale, a nawet w całym nadchodzącym sezonie budowla-
nym. 
Tegoroczna zima sprawiła inwestorom i budowlańcom miły prezent.
Dobre wyniki pierwszych miesięcy roku nie upoważniają jednak
do hurra optymizmu. Trzeba brać pod uwagę małą ubiegłoroczną
liczbę pozwoleń na budowę mieszkań i małą liczbę rozpoczętych bu-
dów. Z drugiej strony optymizmem napawa to, że utrwala się ten-
dencja przywiązywania coraz większej wagi do dbałości o domy i ich
otoczenie – rośnie liczba remontów, Polacy częściej niż kiedyś zabie-
gają, by mieszkać ładnie. Jednym z dowodów są starania o przydo-
mowe ogrody. Znamienne, że podczas XII Targów PSB największy
wzrost liczby i wartości zawieranych kontraktów notowały sklepy 
PSB-Mrówka należące do kategorii DIY (zrób to sam).

Rekordowe zainteresowanie i kontrakty
Absolutnym rekordzistą wśród producentów-dostawców PSB okazał
się Kronopol, zawierając kontrakty za ponad 16 mln zł. Kolejne 7
firm zebrało zamówienia po minimum 6 mln zł, są to: Termo Orga-
nika, Ursa, Górażdże Cement, Selena, Kreisel, Baumit i Rockwool.
Bardzo wysoko w rankingu zdobywców zamówień znalazły się fir-
my: Farby Kabe, Weber, Isover, H+H, Knauf, Atlas oraz Izolbet.
Wśród dostawców Mrówek liderami są firmy: Galicja, Profile VOX, 
Dajar, Profix, Ciret, Karcher, Florentyna, Sputnik, Ravi oraz Dragon. 
Spośród kupców PSB niemal 20 złożyło na XII Targach zamówienia

Ekspozycja firmy Rockwool
– sponsor generalny XII Targów PSB

Ekspozycja firmy Atlas 
– sponsor generalny XII Targów PSB

XII Targi Grupy PSB

WWYYNNIIKKII NNIIOOSSĄĄ  
OOPPTTYYMMIIZZMM
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Kronopol – I miejsce pod względem wartości zawar-
tych kontraktów

Górażdże Cement
– o mały krok od po-
dium pod względem

wartości zawartych 
kontraktów

Ursa – III miejsce
pod względem wartości
zawartych kontraktów,
sponsor wspierają-
cy XII Targi PSB

STANĘLI NA PODIUM

Konferencja prasowa podczas
XII Targów Grupy PSBBankiet 

największy w Polsce
– przynajmniej 
w branży budowlanej

Termo Organika – II miejsce pod względem wartości zawartych kontraktów

warte powyżej 2 mln zł (wymieniamy wg alfabetu): Attic – Kraków,
BAT – Sierakowice, BOZ – Rzeszów, Bysewo – Gdańsk, Crazbud – Kra-
ków, Elmas – Zakręt, Fago – Dzierżoniów, Handlobud – Wodzisław
Ślaski, Hoger – Lubliniec, Impuls – Limanowa, Kolonia – Kraków, Leś
– Brzesko, Magazyn Centralny PSB – Wełecz, Marka – Bochnia, Mo-
dom Podhale – Szaflary, Pagaz – Krzeszów, PSB Warszawa, Sufigs
– Tarnów, Termex – Koszalin. Zamówienia warte powyżej 1 mln zł
złożyło 42 innych kupców.
Łącznie ponad 770 firm wytwarzających materiały budowlane oraz
składów, sklepów PSB-Mrówka i CB PSB-Profi należących do kupców
Grupy wyjechało z XII Targów PSB z umowami kupna-sprzedaży.

Niezawodni sponsorzy
Trudno o udaną imprezę bez dobrych sponsorów. Targi Grupy PSB 
takich sponsorów mają. XII edycję Targów wsparły firmy: Atlas 
i Rockwool – jako sponsorzy generalni oraz Brass, Ciret, Hörmann, 
Isover, Kreisel, Ursa – sponsorzy wspierający. Rockwool potwierdził
już, że chce być sponsorem generalnym XIII Targów PSB.
Zarząd Grupy PSB w imieniu kupców i własnym serdecznie dzięku-
je wszystkim sponsorom.

Oczami dziennikarzy
Jak co roku, również podczas XII Targów PSB miały miejsce ważne
i ciekawe wydarzenia określane jako towarzyszące, przy czym zwią-
zane ściśle z zasadniczym celem całej imprezy. Tak właśnie trzeba
traktować prezentację przedstawicieli Centrum Technologii Ener-
getycznych, organizacji inżyniersko-projektowej z 20-letnim do-
świadczeniem, wyspecjalizowanej w technologiach budownictwa
energooszczędnego i systemach wsparcia przedsiębiorstw. Program
„Domy energooszczędne – nowy biznes dla PSB” to propozycja
dla składów PSB oraz dostawców materiałów i instalacji.
Kontrowersyjne zagadnienia w podatku VAT – były tematem 
wykładu Pawła Bębenka, doradcy podatkowego Kancelarii Prawnej
i Podatkowej „Ferretti&Bębenek”. 
Zainteresowaniem cieszył się również temat Marketing w PSB-Profi
– omówiony podczas spotkania właścicieli i kierowników Profi.
Wreszcie – konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy prasy
branżowej, oczywiście ściśle związanej z budownictwem, ale także
z gazet codziennych i radia. „Na tych targach się targuje” – to ty-

tuł obszernej relacji w Gazecie Wyborczej po XII Targach PSB. Nie
zabrakło w niej stwierdzenia, że marcowe targi w Kielcach są swe-
go rodzaju „Barometrem Budowlanej Wiosny”. 
„Na targach Grupy Polskich Składów Budowlanych w Kielcach ob-
wieszczono poprawę nastrojów w budownictwie i zapowiedziano lep-
szy sezon w branży” – poinformowało w tytule kieleckie Echo Dnia.
Bezpośrednio po targowej imprezie w Kielcach przedstawiciel PSB
zaproszony został do studio TVP Info. Pytania, na które odpowia-
dał, dotyczyły sytuacji na rynku budowlanym.
Na relacje czasopism branżowych trzeba poczekać – miesięczniki 
mają określony cykl druku i kolportażu. Niemniej już teraz Zarząd 
Grupy PSB serdecznie dziękuje wszystkim dziennikarzom za zainte-
resowanie okazane XII Targom PSB w Kielcach. Byli z nami przed-
stawiciele takich redakcji reprezentujących prasę fachową jak: Buil-
der, Dekarz&Cieśla, Gazeta Narzędziowa, Inżynier Budownictwa,
Izolacje, Magazyn Instalatora, Materiały Budowlane, Murator, Pol-
ski Instalator i Przewodnik Budowlany.
A wracając do Echa Dnia – w relacji nie zabrakło kilku zdań o bankie-
cie, tradycyjnie organizowanym przez PSB wieczorem po pierwszym
dniu Targów. „BANKIET NAJWIĘKSZY W POLSCE” – ocenili repor-
terzy kieleckiej gazety. „Bankiet zgromadził w największej hali targo-
wej ponad trzy tysiące gości, których bawił najpierw kielecki Kabaret
Skeczów Męczących, a później do tańca porwał folkowy zespół Enej”. 

Mirosław Ziach; Foto: Malwina Wołoszyn



1 marca 2014 r. przy Mrówce w Opocznie
otwarto Centrum Ogrodnicze o powierzchni
handlowej w hali 360 m2. W najbliższym 
czasie będą przygotowane także zewnętrzne 
ekspozycje roślin i mebli ogrodowych. 
Centrum Ogrodnicze zlokalizowano na tym
samym placu co sklep Dom i Ogród Mrów-
ka o powierzchni 1700 m2. Działy związane

z ogrodem zostały przeniesione z Mrówki oraz rozszerzone, asortyment dopełniono 
paszami dla zwierząt, karmą dla gołębi i środkami ochrony roślin. 
W samym Centrum Ogrodniczym pracuje 9 osób, docelowo będzie 12, a Mrówka 
zatrudnia 23 osoby. W Mrówce w miejsce działu ogrodniczego bardzo mocno rozsze-
rzono dział hydrauliczny, przygotowany głównie z myślą o instalatorach. 

Inwestycje
Mrówka 
w Gryfinie

Mocne „wejście” w Internet towarzy-
szyło otwieraniu sklepu PSB-Mrówka 
w Gryfinie (27 marca 2014 r.). Nowocze-
sny obiekt, w który zainwestowała gryfiń-
ska firma rodzinna Elgryf, ma 2000 m2

powierzchni handlowej i zatrudnia 26
osób (załoga całej firmy liczy 31 osób). 
Portal www.pogranicze24.pl zapowiedź

otwarcia Mrówki wzbogacił informacją
nt. działalności Grupy PSB S.A. w całej
Polsce.
Portal www.egryfino.pl zamieścił wieloz-
djęciową fotorelację z otwarcia Mrówki.
Portal www.igryfino.pl poinformował, 
że w otwarciu Mrówki udział wzięli 
gryfińscy radni, zwrócono też uwagę, że
sklep budowały m.in. tutejsze firmy, okna
pochodzą z Czepina, meble z Pniewa, 
co spotkało się z życzliwymi postami in-
ternautów.
Miasto Gryfino liczy blisko 22 tys. miesz-
kańców, powiat gryfiński 82 tysiące.

Centrum Ogrodnicze
przy Mrówce 
w Opocznie

Mini-Mrówka w Jeninie

29 marca 2014 r. „mrowisko” Grupy PSB powiększyło się o kolejny
obiekt, tym razem w liczącej 1100 mieszkańców miejscowości Jenin 
k. Gorzowa. Do sklepu PSB-Mrówka o powierzchni 460 m2 przylega 
imponujący ogród zewnętrzny 1700 m2. Mrówka zatrudnia 9 osób.
W dniu otwarcia sklepu klienci zdobyli kilka cennych nagród, główną 
był telewizor.
Jenin leży w niespełna 7-tysięcznej gminie Bogdaniec.
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Mrówka w Szprotawie

7 marca 2014 r. dwunastotysięczna Szprotawa
w powiecie Żagańskim, liczącym 80 tys. mieszkań-
ców, zyskała nowy obiekt handlowy – sklep 
PSB-Mrówka. Inwestorem jest działająca od 20 lat
na rynku, rodzinna firma Bosta System.
Obiekt liczy 1700 m2 powierzchni handlowej
(w tym 300 m2 ogrodu) i jest zlokalizowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie Biedronki, z którą dzieli par-
king. O klientów Mrówki dba 30-osobowa załoga.
Do specjalnych atrakcji z okazji otwarcia Mrówki 
należy zaliczyć konkursy – główną nagrodą był
40-calowy telewizor. 

Mrówka 
w Kościerzynie

27 marca 2014 r. firma Sputnik otwo-
rzyła w Kościerzynie sklep PSB-Mrówka.
Dysponująca 1800 m2 powierzchni
sprzedażowej Mrówka tworzy wraz 
z sąsiednią nową Biedronką – oba skle-
py dzielą parking – nowoczesne Cen-
trum handlowe.
W Mrówce pracuje 25 osób. W dniu
otwarcia sklepu klienci skorzystali
z szansy wygrania elektronarzędzi róż-
nego typu, a głównymi nagrodami by-
ły telewizor i piękny rower górski.
Miasto Kościerzyna liczy 23,7 tys. miesz-
kańców, powiat kościerski 71 tysięcy.
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24 stycznia 2014 r. firma PSB Eltor z Kielc 
zorganizowała szkolenie, w którym uczestni-
czyło ponad 50 wykonawców z kieleckich firm 
budowlano-remontowych, kierownicy budów 
oraz pracownicy Eltoru. Zajęcia prowadzili
przedstawiciele firm: Botament, Isover, Satyn-
-Stabill, Wienerberger.

W PSB Eltor

Mrówka w Braniewie 

Firma Euro-Trans z Braniewa po blisko roku zakończyła remode-
ling swojego składu budowlanego i otworzyła w dniach 8–9 mar-
ca 2014 r. sklep PSB-Mrówka. Powierzchnię sprzedażową po-
większono do 1500 m2. W nowym obiekcie pracuje 17 osób.
Gmina Braniewo położona jest przy granicy Polski z obwodem
kaliningradzkim, liczy ok. 17,5 tysiąca mieszkańców, odwiedza-
ją ją również klienci z zagranicy. 

15 marca 2014 r. Mszana Dolna wzbogaciła się o sklep 
PSB-Mrówka, otwarty przez firmę Fulmarket. Obiekt ma 730 m2

powierzchni sprzedaży w hali oraz ok. 200 m2 przeznaczone
pod ogród zewnętrzny i zatrudnia 9 osób. W dniu otwarcia
klienci Mrówki otrzymali wiele cennych nagród, m.in. skuter,
myjkę ciśnieniową, wiertarki i lampy.
Mszana Dolna liczy 7500 mieszkańców, natomiast cała gmina
prawie dwa razy więcej.

Mrówka w Mszanie Dolnej

Szkoła Dobrego Budowania PSB

Pierwszy kwartał każdego roku to czas,
w którym Grupa Attic organizuje dla swo-
ich klientów branżowe szkolenia w Mało-
polskim Centrum Edukacji Budowlanej.
W ramach Szkoły Dobrego Budowania 
zaproszono przedstawicieli wiodących
producentów materiałów budowlanych
współpracujących z Grupą PSB – Fakro,
Galeco, Siniat, Rockwool, Xella, Termo
Organika, Sopro, Selena Proline, Weber,
Isover, Kronopol, Braas, Sika, Soudal,
Kreisel. Program szkoleń obejmuje 
zarówno zajęcia teoretyczne jak również 
praktyczne, prowadzone przez wykwali-
fikowanych szkoleniowców.
Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej
oraz w specjalnie do tych celów przygo-
towanej sali pokazów praktycznych. Szko-
lenia podzielono na bloki tematyczne:
! dach i poddasza (4 szkolenia);
! fundamenty i ściany/systemy 

kominowe/ stropy (2 szkolenia);
! sucha zabudowa i wykończenie 

wnętrz (4 szkolenia);
! elewacje (3 szkolenia).

Sezon szkoleń
w firmie Attic 

W Mrówce Sokołów Podlaski

4 lutego 2014 r. Mrówka
w Sokołowie Podlaskim zor-
ganizowała szkolenie produk-
towe przeprowadzone przez 
firmę H+H. W zajęciach, 
złożonych z części teoretycz-
nej oraz praktycznej, udział
wzięli wykonawcy z powiatu
Sokołowskiego.

Okres zimy to czas intensywnych zajęć w ramach Szkoły Dobrego Budowania PSB. 
Poniżej liczne przykłady.

Rekordową frekwencję – 50 osób – miało szkolenie
zorganizowane 25 lutego 2014 r. w firmie Gabryś-
Sikora, Kęty. Zajęcia z klientami kupca PSB – wykonaw-
cami budowlanymi prowadzili przedstawiciele firmy
Farby Kabe.

W firmie Gabryś-Sikora

„Śniadania z wykonawcą” 
w Profi Buster

19 i 20 lutego 2014 r. wykonawcy budowlani – klienci Centrów Budow-
nictwa PSB-Profi firmy Buster mieli okazję zjeść smaczne śniadanie,
a przy okazji zapoznać się z ofertą producentów materiałów budowla-
nych. 19 lutego w Profi Buster w Gliwicach na śniadanie zapraszała firma
Sanha – producent łączników instalacyjnych. 20 lutego w Profi Buster 
w Mikołowie śniadaniem częstowała firma Siniat. „Śniadanie z wykonaw-
cą” to bardzo przyjazna dla klientów z branży budowlanej forma krótkie-
go szkolenia – promocji producenta. Jest smacznie, trochę wiedzy przy
okazji, a wszystko nie zajmuje więcej niż pół godziny… 



„Warsztaty Praktycznych Rozwiązań dla Wykonawców PSB Matbud Gliwice” – pod
takim hasłem klienci Matbudu uczestniczyli w okresie zimowych miesięcy 2014 r.
w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z firm Atlas, Lakma oraz Izobud.
21 stycznia śląscy glazurnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę
technicznego firmy Atlas poświęconych wykonywaniu tarasów. Część praktyczną 
prowadził autoryzowany glazurnik firmy Atlas pan Marek Ogaza, który omówił 
m.in. różne triki montażowe w trudnych sytuacjach.
Szkolenie obejmowało również odpowiedzi na pytania handlowe. W tej części rada-
mi dzielił się doświadczony handlowiec Matbudu, Grzegorz Pollak – autor książki 
„12 kroków uczciwej sprzedaży”.
Szkolenie zakończyło wręczenie certyfikatów.
25 lutego w zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela firmy Lakma uczestniczy-
li licznie reprezentanci wyspecjalizowanych firm remontowych. Informację o nowych
produktach Lakmy dopełniła część praktyczna szkolenia, podczas której każdy z uczest-
ników mógł samodzielnie przekonać się o łatwości korzystania z prezentowanych pro-
duktów podczas remontów i prac wykonawczych.
14 marca szkolenie przedstawiciela firmy Izobud poświęcone było nowym technolo-
giom w zakresie pokryć dachowych, głównie pap. Wykonawcy z regionu Śląska zapo-
znawali się, także w części praktycznej, z własnościami pap i sposobami ich przecho-
wywania.
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W firmie Izol-Bud

7 lutego 2014 r. firma Izol-Bud Rawa 
Mazowiecka wraz z firmami Tytan i Rubi
zorganizowała szkolenie, w którym uczest-
niczyło 44 wykonawców budowlanych.
Właściciel Izol-Budu podsumował współ-
pracę z wykonawcami w 2013 r., podzię-
kował swoim klientom, przypomniał 
historię firmy i zaprezentował program lo-
jalnościowy dla wykonawców. Wykonawcy zostali też poproszeni o wypełnienie 
anonimowej ankiety z pytaniami: co powinno być zmienione w firmie lub jakie nowe
produkty należy wprowadzić. Część odpowiedzi zawierała bardzo cenne uwagi.

W firmie Matbud

W firmie Kolonia

Firma Velux i firma Sopro szkoliły w stycz-
niu i w lutym 2014 r. wykonawców bu-
dowlanych – klientów firmy Kolonia z Kra-
kowa.
29 stycznia specjalista z Veluxa podzielił się
z klientami Kolonii wiedzą na temat stela-
ża do wnęki okna dachowego z paroizola-
cją LSG 1000. Ogólną prezentację pogłę-
biono poprzez pracę w niewielkich grupach
na specjalnie przygotowanym do szkolenia
stojaku montażowym. Uczestnicy mogli do-
kładnie obejrzeć produkt Velux oraz samo-
dzielnie doświadczyć jak przyjazny jest 
jego montaż.
20 lutego zorganizowano szkolenie poświę-
cone praktycznym wskazówkom wykonaw-
czym w zakresie prac tarasowych i układa-
nia kamienia naturalnego. Zajęcia, w tym
pokaz stosowania materiałów, prowadzili
przedstawiciele firmy Sopro.

Ponad 40 osób uczestniczyło w szkoleniu
zorganizowanym przez sklep PSB-Mrówka
Dom i Ogród w Wadowicach dla właści-
cieli firm, wykonawców oraz klientów.
W trakcie zajęć z 11-go lutego 2014 r. fir-
ma Megaron omówiła korzyści zastosowa-
nia oferowanych przez nią gładzi i gipsów,
natomiast firma Velux zaprezentowała
nowoczesny system okien dachowych,
oczywiście marki Velux. 

W Mrówce 
w Wadowicach

W firmie Artom

27 lutego 2014 r. firma Artom z Toma-
szowa Mazowieckiego szkoliła swoich
klientów i pracowników w zakresie syste-
mów izolacji balkonów i tarasów wraz
z położeniem na tych powierzchniach
gresów. Zajęcia prowadził przedstawiciel
firmy Quick-Mix. Na zakończenie każdy
uczestnik otrzymał w prezencie worek
(wyśmienitej jakości) kleju Quick-Mix
i dowolną ilość pączków.

Wyjazd szkole-
niowy z Hogerem

Firma Hoger wspólnie ze sponsorami, 
firmami: Selena, Topex, Rockwool, Kre-
isel, Termo Organika, Coval, Hörmann, 
Kuchinox, Atlas, Wienerberger, Icopal
i Kerakoll zorganizowała wyjazd szkole-
niowo-integracyjny dla swoich najlep-
szych klientów z obrębu Lublińca i Dobro-
dzienia. 60-cio osobowa grupa spędziła

razem trzy dni (6–8 marca 2014 r.)
w Białce Tatrzańskiej. Po zakończeniu 
zajęć, połączonych z prezentacjami fla-
gowych produktów dostawców, wszyscy
uczestnicy mieli okazję skorzystania ze
stoków Kotelnicy oraz zażywania kąpieli
w termach Bania. Firma Hoger otrzyma-
ła od firmy Termo Organika wyróżnienie
„Niezawodny Partner roku 2013”.
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W liczącym 140 stron Poradniku dużo
miejsca poświęcono aktualnym zasadom
dofinansowania domów niskoenerge-
tycznych, niezbędnym formalnościom
oraz korzyściom wynikających z możli-
wych dotacji.
Poradnik prezentuje 10 projektów do-
mów różnej wielkości, posiadających bry-
ły najbardziej odpowiadające aktualnym
trendom architektonicznym i jednocześnie
zapewniające oszczędności w przyszłej
ich eksploatacji. 
Niemal 40 producentów, liderów nowo-
czesnych rozwiązań dla budownictwa
mieszkaniowego w Polsce, informuje bli-
żej o swoich wyrobach poprzez zamiesz-
czone reklamy.

Ponad 30 wykonawców budowlanych
– klientów firmy Buster Mikołów
uczestniczyło 18 lutego 2014 r. w za-
jęciach poprowadzonych przez przed-
stawicieli firm Quick-Mix oraz Wiener-
berger. Spotkanie zakończyła dyskusja
na temat praktycznego zastosowania
poznanych rozwiązań na prowadzo-
nych przez wykonawców inwestycjach.

W firmie Buster Mikołów

27 lutego 2014 r. w firmie Kaidar w Zielo-
nej Górze odbyło się szkolenie produktowe
firm Termo Organika i Sopro. W zajęciach
wzięło udział 25 osób, reprezentujących 18
firm wykonawczych. Tradycyjne formy wy-
kładów dopełniły filmy instruktażowe oraz
pokazy praktyczne jak właściwie stosować
dane systemy oraz jak unikać błędów.

W ostatnich dniach kwietnia i w maju
2014 r. w punktach sieci Kolporter czy-
telnicy tygodników: Polityka, New-
sweek, Wprost, wSieci i DoRzeczy
mogą otrzymać bezpłatnie poradnik
Buduj Rozważnie z PSB. To już druga
publikacja PSB, tym razem w nakła-
dzie 120 tysięcy, propagująca rozwią-
zania i wyroby, których stosowanie
sprzyja budowaniu energooszczędnemu
i przyjaznemu środowisku. Polskie Skła-
dy Budowlane wraz z Partnerami wspie-
rają budownictwo:
! ekologicznie zrównoważone;
! ekonomicznie zbilansowane;
! energetycznie oszczędne;
! eksploatacyjnie komfortowe.

Buduj rozważnie z PSB

Lutowe szkolenia 
w V-Budzie

W lutym 2014 r. firma V-bud Wysogotowo zorganizowała dla
swoich klientów dwa szkolenia produktowi.
25 wykonawców budowlanych wzięło udział w zajęciach, 
przeprowadzonych 11 lutego przez przedstawicieli firm Siniat 
i Tikkurila. Teorię dopełniały filmy instruktażowe (Siniat)
i część praktyczna. Tikkurila zorganizowała konkurs z pytania-
mi o swoje produkty – prawidłowe odpowiedzi firma nagra-
dzała profesjonalnymi kombinezonami malarskimi.
W spotkaniu wykonawców z firmami Henkel oraz LZMO, któ-
re odbyło się 25 lutego, uczestniczyło niemal 40 osób. Hen-
kel prezentował m.in. tynki z efektem luminescencyjnym
„przy zgaszonym świetle”. Spółka LZMO – producent syste-
mów kominowych, zorganizowała konkurs z nagrodami.

W firmie Modom

50 osób wzięło udział w szkole-
niu zorganizowanym 14 marca
2014 r. przez firmę Modom Sza-
flary. Zajęcia prowadzili przedsta-
wiciele firm: Satyn, Ursa i Izohan. 

W firmie Kaidar

Niemal 70 osób wzięło udział w zajęciach
Szkoły Dobrego Budowania PSB zorga-
nizowanych 7 marca 2014 r. przez GS 
Opalenica. Klientów i pracowników kup-
ca PSB z Opalenicy szkolili przedstawi-
ciele H+H i Izohanu.

W GS Opalenica W firmie Marbud

20 lutego 2014 r. zajęcia w ramach Szko-
ły Dobrego Budowania PSB zorganizowa-
ła firma Marbud z Goleniowa. Szkolenie
prowadzili przedstawiciele firm Selena
i Sparky.

30 osób wzięło udział w szkoleniu dla 
wykonawców budowlanych zorganizo-
wanym 3 marca 2014 r. przez firmę Leś
z Brzeska. Zajęcia teoretyczno-praktyczne
na temat hydroizolacji i klejów do glazury
prowadził przedstawiciel firmy Quick-Mix.

W firmie Leś
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Szkolenia produktowe dla personelu Mrówek i składów PSB, poszerzające wiedzę
sprzedawców o oferowanym asortymencie, siłą rzeczy przekładają się na lepszą obsługę
klientów. Dlatego kupcy PSB przywiązują do doskonalenia kompetencji swoich pracowników
coraz większą wagę. Najbardziej intensywny okres szkoleń obejmuje koniec stycznia i luty.
Zimą 2014 r. w ponad 30 sesjach szkoleniowych (zajęcia prowadzili doradcy techniczni 
i przedstawiciele ponad 30 producentów-dostawców PSB) uczestniczyło niemal 430 osób
spośród personelu niemal 90 sklepów PSB-Mrówka, składów materiałów budowlanych PSB
i Centrów Budownictwa PSB-Profi.
Tematy szkoleń:

W Mrówce Łosice

stawicieli firm budowlanych działających
na terenie powiatu łosickiego. Uczestnicy
szkolenia brali czynny udział w jego części
praktycznej, zadawali przy tym dużo pytań. 

6 marca 2014 r. Mrówka w Łosicach zorga-
nizowała szkolenie dla swoich klientów
z udziałem producentów Ursa, Bella Plast
i Kreisel. W zajęciach udział wzięło 20 przed-

Szkolenia personelu Mrówek 
i składów PSB, z myślą o klientach

## Technika grzewcza i sanitarna – 6 sesji:
w Sulejowie i Piekoszowie, w Mońkach i Cie-
chanowie oraz w Brodnicy i Chojnicach. Pro-
wadzący zajęcia: Ferro, Jeremias, Kospel, 
Sławex oraz Marka PSB w technice grzewczej;
## Płytki i wyposażenie łazienek – 5 sesji:
w Brzegu i Wałbrzychu, w Brodnicy i Choj-
nicach oraz w Piekoszowie. Prowadzący za-
jęcia: Alplast, Bisk, Deante, Deftrans, Netto,
Rovese, CCP Savana, Selena;
## Bramy, ogrodzenia i wyposażenie
ogrodu – 4 sesje: w Piekoszowie i Sulejowie
oraz w Mońkach i Ciechanowie. Prowadzą-
cy zajęcia: Atex, Hörmann, Nac, T.I.P.;
## Narzędzia, elektronarzędzia i techniki
zamocowań – 6 sesji: w Mońkach i Ciecha-
nowie, w Siedlcach i Stalowej Woli oraz
w Brodnicy i Chojnicach. Prowadzący 
zajęcia: Einhell, Harder, Karcher, Sila-Lavor, 
Topex, Wkręt-Met;

## Elektryka i źródła światła – 2 szkolenia:
w Siedlcach i Stalowej Woli. 
Prowadzący zajęcia: Action, Adrilux, Emos;
## Ogród – 9 sesji: w Chojnicach i Brodnicy,
w Gryficach i Międzyrzeczu, w Brzegu i Wał-
brzychu, w Siedlcach i Stalowej Woli oraz
w Krakowie. Prowadzący zajęcia: Atex, 
Floraland, 4Flower, Krysiak, Kwazar, Planta,
Sobex, T.I.P., Topex.
W zajęciach udział wzięli pracownicy skle-
pów PSB-Mrówka, składów materiałów 
budowlanych PSB i Centrów Budownictwa
PSB-Profi z następujących miejscowości
i miast: Białystok, Bolesławiec, Brodnica,
Brzeg, Brzoza, Busko-Zdrój, Ciechanów,
Chojnice, Chojnów, Chrzanów, Czarne, Człu-
chów, Darłowo, Działdowo, Gidle, Głubczy-
ce, Głuchołazy, Goleniów, Gostyń, Góra,
Gniewkowo, Góra Kalwaria, Gryfice, Janów
Lubelski, Jawor, Jaworzno, Jelcz, Kamienna

Góra, Kolbuszowa, Kolno, Krzeszów, Kurzęt-
nik, Lubartów, Lubawka, Lubliniec, Łomża,
Łosice, Łuków, Maków Mazowiecki, Miast-
ko, Międzyrzecz, Mława, Mońki, Mrągowo,
Myszków, Nasielsk, Nysa, Oleśnica, Olkusz,
Opoczno, Osielec, Piekoszów, Pińczów,
Płońsk, Prudnik, Przedborze, Pułtusk, Rawa
Mazowiecka, Rząśnik, Serock, Sędziszów, 
Sępólno Krajeńskie, Siedlce, Słupsk, Soko-
łów Podlaski, Sokółka, Stalowa Wola, Staro-
gard Gdański, Strzelce, Strzelin, Sulejów,
Strzelno, Strzyżów, Suwałki, Świebodzin,
Tarnów, Toruń, Tuchów, Wadowice, 
Wałbrzych, Warszawa, Wąbrzeźno, Wieli-
szew, Wyszków, Zdzieszowice, Żuromin.

Targi

XV Targi Budownictwa i Wyposa-
żenia Wnętrz w Gliwicach odwie-
dziło w dniach 14–16 lutego
2014 r. ok. 8 tys. gości. Wśród 200
wystawców była firma kupca PSB
z Gliwic – Matbud, która postawi-
ła głównie na aranżację i wypo-
sażenie łazienek, prezentując 
produkty i marki Opoczno, Incana, 
Radaway, WIM, Solbet, Torped.
W ekspozycji Matbudu wykonywa-
no też gratisowe projektowanie łazienek. Ważnym akcentem
było wyróżnienie Matbudu główną nagrodą Targów w katego-
rii Produkt – „Jakość i Innowacyjność”.

Matbud w Gliwicach 

PSB na targach 
systemów franczyzowych

14 i 15 marca 2014 r. przedstawi-
ciele Grupy PSB S.A. uczestniczyli
w premierowej edycji Franchising
Fair – targach systemów franczyzo-
wych w Warszawie. Targi odwiedzi-
ło ponad 1000 osób, swoje usługi
i systemy franczyzowe zaprezen-
towało 70 wystawców. Ekipa PSB 
nawiązała kilka interesujących 
kontaktów, które mogą owocować
otwarciem Mrówek i Mini-Mrówek.
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Pamiętając o „Ostatkach” Sunbud Pabia-
nice powołał najpiękniejszy na świecie
„wydział pościgowy”…

Wydział pościgowy
Sunbudu

15 marca 2014 r. sklep PSB-Mrówka
w Wąbrzeźnie świętował pierwsze uro-
dziny. Klientów przywitano urodzino-
wym tortem i mnóstwem słodkości,
które przygotowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Łobzowie oraz przepyszną
wojskową grochówką. Atrakcją były 
też liczne konkursy, pokazy i porady
specjalistów z firm: Topex, Selena,
Nac, Blue Delphin Tapes, Primakol, 
Inter Grąd. Klienci korzystali z rabatów,
a nagrodą główną w konkursie na najwyższy paragon oraz na największe zakupy 
była 2-osobowa wycieczka do Turcji. Miłą niespodziankę sprawił gościom urodzinowe-
go spotkania występ uczestniczki programu „The Voice of Poland” Iwony Kaczmarczyk.

Pierwsze Urodziny Mrówki Wąbrzeźno

8 marca 2014 r. firma Pagaz z Krzeszowa
obchodziła pierwsze urodziny swojej Mrówki
w Jaworze. Klientów witano olbrzymim
tortem z logo Mrówki, dodatkowo każda Pani
z okazji Dnia Kobiet otrzymała tulipana. 
Z okazji urodzin Pagaz przygotował też
wyjątkowe promocje cenowe.

Pagaz – roczek Mrówki Jawor 
i Dzień Kobiet

Ostatki
z Impulsem

28 lutego 2014 r. firma Impuls z Lima-
nowej zorganizowała, przy współudziale
producentów, m.in.: Ursa, H+H, Piotro-
wice II/Satyn, Bruk-Bet, Henkel, Termo
Organika, Metpol, Schiedel, spotkanie
ostatkowe. Przybyło ponad 220 zapro-
szonych gości – klientów Impulsu oraz
przedstawicieli producentów.

Festyny, imprezy

Wyniki XV Slalomu PSB
PODIUM W KATEGORII KOBIETY I DZIECI
I miejsce Wiktoria Walkiewicz –

V-bud, Wysogotowo
II miejsce Iwona Salamon – Sagapol, 

Gliwice
III miejsce Izabela Hyży – CH Pyrmo, 

Barlinek

PODIUM W KATEGORII MĘŻCZYŹNI
I miejsce Artur Olchawa – Sufigs, 

Tarnów
II miejsce Jacek Salamon – Sagapol, 

Gliwice
III miejsce Krzysztof Sowa – Elmas, 

Zakręt

Organizatorom i wszystkim uczestnikom całej
imprezy należą się serdecznie podziękowania
za wspaniałe humory i szampańską zabawę.

XV SLALOM GIGANT GRUPY PSB 
Na swoje 15-lecie trzydniowa impre-
za (21–23 lutego 2014 r.) przeniosła się
w Beskidy – przypomnijmy, że 14 razy 
slalomy PSB organizowano w Sudetach.
Tym razem jej uczestników gościł hotel
Klimczok w Szczyrku. Najważniejsze jed-
nak – nie zmienił się generalny i jedyny
sponsor firma Ursa Polska.
Tradycyjnie, w piątkowy wieczór spotkano
się przy biesiadzie w hotelowej chacie góral-
skiej. Sobotnie zawody Slalomu Giganta PSB
rozegrane zostały na stoku Juliany. Pomimo
iście wiosennej pogody śniegu nie zabrakło.
Odbył się też konkurs niespodzianka – zjazd
na śnieżnych dywanach.
Po emocjach sportowych nadszedł czas
na regenerację, w sobotni wieczór do wy-

łącznej dyspozycji uczestników Slalomu by-
ła Sala Balowa hotelu Klimczok. Powitalny
drink w stylu Latino otworzył część formal-
ną, podczas której Mirosław Gawryluk
– dyrektor handlowy Ursa Polska, podsu-
mował 2013 rok w liczbach, nagradzając
najlepszą piątkę odbiorców wełen Ursa oraz
przedstawił program współpracy Ursy z Gru-
pą PSB w sezonie 2014.

Rocznice
W marcu i kwietniu 2014 r. sześciu akcjo-
nariuszy Grupy PSB obchodzi rocznice 
założenia firmy. Trzydziestolecie świętu-
je firma BUDOMAT z Płocka. Dwadzieścia
pięć lat temu powstała firma PAGAZ
z Krzeszowa oraz STALBUD z Lubina. 
Zaś dwudziestolecie świętuje DOM-
-BUD II z Międzyzdrojów, GIPS-BUD 
z Torunia oraz GIPS SYSTEM ze Stargardu
Szczecińskiego. 



Pagaz nagradza
klienta laptopem

Ten prestiżowy tytuł Grupa PSB otrzyma-
ła w wyniku głosowania 15 tysięcy kon-
sumentów (głosowanie: jesień 2013, cer-
tyfikat: luty 2014). Badanie obejmowało
2000 marek konsumenckich w 26 katego-
riach. Nasza kategoria – sklepy specjali-
styczne. Tytułem Superbrand wyróżniane
są działy marketingu, konsekwentnie bu-
dujące siłę marki.

Superbrand 
dla Grupy PSB 
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Nagrody, wyróżnienia

Konstruktor 
„Gazelą Biznesu” 

7 lutego 2014 r, podczas uroczystej gali, kapituła
redakcji „Echo Dnia” wręczyła wyróżnienia oso-
bom, które swoją pracą i pasją zmieniają woje-
wództwo świętokrzyskie. Triumfatorem plebiscytu
okazał się Bogdan Panhirsz, założyciel i dyrektor za-
rządu spółki Grupa Polskie Składy Budowlane.
Obok tytułu „Człowieka Roku 2013”, Bogdan Pan-
hirsz otrzymał nagrodę w kategorii „Biznes”, został
również laureatem nagrody w powiecie buskim.

Bogdan Panhirsz Człowiekiem 
Roku 2013 w województwie
świętokrzyskim

Podczas Targów Budma – marzec 2014,
firma specjalizująca się w badaniach
rynku budowlanego, Centrum Badań
i Analiz Rynku ASM, ogłosiła wyniki
konkursu dla placówek handlowych
naszej branży. Grupa PSB otrzymała 2 na-
grody Grand Dystrybutor roku 2014:
! w kategorii „Przyjazna placówka”
– PSB-Mrówka (hipermarkety budow-
lane);
! w kategorii „Najlepsza jakość ob-
sługi” – PSB i PSB PROFI sieci zaku-
powo-sprzedażowe.

Grupa PSB Grand 
Dystrybutorem 
roku 2014

Kasta z Grodziska Mazowieckiego wyróżniona została tytułem „Firma Roku 2013”. 
Uroczystość wręczenia dyplomu, z udziałem przedstawicieli samorządu i władz gminy,
miała miejsce 1 marca 2014 r.

Kasta Firmą Roku 2013

Firma Konstruktor z Gniezna otrzymała tytuł
„Gazeli Biznesu” w XIV edycji rankingu przygo-
towanego przez redakcję dziennika Puls Bizne-
su we współpracy z Coface Poland. Ranking
obejmuje listę najdynamiczniej rozwijających
się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Ekipa firmy 
Konstruktor

Grupa PSB S.A.
nominowana
do Świętokrzy-
skiej Victorii 

Grupa PSB została nominowana do nagro-
dy „Świętokrzyska Victoria 2014” w kate-
gorii „Przedsiębiorczość”. W 6 edycji
konkursu, organizowanego przez Samo-
rząd Województwa Świętokrzyskiego,
Grupa PSB S.A. znalazła się w gronie
5 nominowanych do nagrody głównej, 
tj. – „Victorii Świętokrzyskiej” – a otrzy-
mało ją Uzdrowisko Busko-Zdrój. Nagro-
dy wręczono 4 marca 2014 r.

Jak to bywa w karnawale, przedszkolaki mają bale.
Niekiedy na zabawy zapraszane są Mrówki. Gościn-
ne progi przedszkoli w Busku-Zdroju, Górze Kalwarii,
Krzyżu i Mrągowie Mrówki przekraczały niosąc róż-
ne upominki i słodycze. Jak było? – wystarczy popa-
trzeć na zdjęcia!

MRÓWKI DZIECIOM

Więź z dobrym klientem – bezcenna.
3 marca 2014 r. w firmie Pagaz wręczono
klientowi panu Łukaszowi nagrodę spe-
cjalną ustanowioną w programie Buduj
z PSB. Laptop przekazał kierownik Cen-
trum Budownictwa PSB-Profi w Wałbrzy-
chu Rafał Wojda.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka – degusta-
cje smakowitych placków i naleśników. 
Na Walentynki – czerwone serduszka i pyszne
gofry.
Tłusty Czwartek – wiadomo, słod-
kie pączki i faworki.
W Dniu Kobiet – oczywiście kwiaty.
Pierwszy dzień wiosny – radosne
dekoracje stoisk.
Na liście sklepów PSB-Mrówka,
które skorzystały z niesionych ka-
lendarzem okazji, żeby umilić życie

swoim Klientom, znalazły się Mrówki i Mini-
-Mrówki z następujących miejscowości i miast:
Bełchatów, Biłgoraj, Busko-Zdrój, Gidle,

Gniewkowo, Goleniów, Góra, Góra 
Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Gryfice,
Hrubieszów, Imienin, Jastrzębie Zdrój,
Jaworzno, Końskie, Krzyż Wielko-
polski, Łuków, Nowy Dwór Mazowiec-
ki, Opoczno, Pińczów, Płońsk, Rawa
Mazowiecka, Sokołów Podlaski, Sokółka,
Sulejów, Wałbrzych, Włocławek, Zduń-
ska Wola.

Może być piękniej i sympatycznie



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Jakich informacji poszukują internauci w serwisach Grupy PSB
W 2013 r. po raz kolejny aktywność internautów w przeszukiwaniu zasobów informacyjnych 
Grupy PSB wyraźnie wzrosła. Szukano informacji na temat Grupy, ale przede wszystkim tego, co wraz
z producentami i placówkami handlowymi oferujemy w zakresie szeroko rozumianego budownictwa.
Łączna liczba odsłon serwisów PSB przekroczyła pułap 9,5 mln – o 2,9 mln więcej niż w 2012 r.
(wzrost o 44%). Zasoby serwisu głównego Grupy przeglądało przeciętnie w miesiącu ponad 83 tysiące użyt-
kowników, a strony sklepów PSB-Mrówka 71 tysięcy. Jednak mierzone liczbą odsłon zainteresowanie
internauci częściej okazywali serwisowi Mrówek – po raz pierwszy w historii Grupy PSB serwis ten 

„przebił” pod tym względem serwis główny (wykres 1). To nie-
wątpliwie efekt dynamicznego rozwoju sieci detalicznej, ale
przede wszystkim coraz większych potrzeb klientów robiących za-
kupy związane z remontami i utrzymaniem posesji. Przeciętne go-
spodarstwo domowe odwiedza lokalną Mrówkę co najmniej kil-
ka razy w roku.

Wykres 2 pokazuje jakich najważniejszych treści poszukiwano
w zasobach obu serwisów. Przede wszystkim internautów in-
teresuje wiedza o produktach, ich wytwórcach i sposobach
zastosowania. W przypadku witryny składów ilość poszukiwań
przekroczyła 1,2 mln odsłon, zaś na stronie Mrówek ponad
1,4 mln. Bardzo często internauci szukali też informacji o lokal-
nych placówkach – w tym przypadku proporcje pomiędzy Mrów-
kami a składami są jak dwa do jednego – 1,1 mln Mrówki 
i 540 tys. składy. Mrówki są relatywnie nowymi placówkami
w stosunku do składów. Ponad 800 tys. razy internauci zapo-
znawali się z ofertami promocyjnymi w sieci detalicznej.

Na naszych witrynach znajduje także odzwierciedlenie trend
związany z rosnącą rolą e-handlu. W Grupie PSB aktualnie
ponad 60 firm kupieckich prowadzi własne e-sklepy, infor-
macji o ich ofercie poprzez witrynę Mrówek poszukiwano
ponad 250 tys. razy, poprzez witrynę składów 90 tysięcy,
zaś oddzielny serwis, dedykowany e-sklepom PSB, odwie-
dzono ponad 130 tys. razy.
Innymi, najbardziej poszukiwanymi informacjami był kontakt
do pracowników centrali, porady budowlane, dane kontaktowe
do firm budowlanych i tzw. inspiracje – czyli zdjęcia ciekawych
aranżacji i rozwiązań architektonicznych. 

(ml i mz)




