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Sezon  
budowlany 
ruszył  
optymistycznie

Dowodem tego, że sezon budowlany rozpoczął się na dobre, są rekordowe wyniki 
13 Tragów Grupy PSB. Wartość zamówień materiałów budowlanych wzrosła o 8% 
w stosunku do poprzednich targów. O rekordowych targach można przeczytać  
w fotoreportażu na str. 41–42. Polecam ciekawy materiał ze spotkania, zorganizowa-
nego podczas Targów PSB w Kielcach, z udziałem przedstawicieli producentów, kup-
ców, szkół o profilu budowlanym, kuratoriów, politechnik, administracji państwowej 
i mediów branżowych – str. 42–43.

Ściany domu to najważniejszy element konstrukcyjny obiektu. Muszą być trwałe, bez-
pieczne, utrzymywać wewnątrz właściwy mikroklimat, muszą przenosić obciążenia kon-
strukcyjne. Ich rodzaje, właściwości i zastosowanie przedstawiają w „Temacie numeru” 
specjaliści z firmy: Leier, H+H i Grupa Silikaty (str. 4–11). Polecam też porady producen-
tów oraz informacje o nowościach budowlanych (str. 19–34).

O sukcesie firmy Sufigs w Tarnowie i jej domu na wyciągnięcie ręki możecie przeczytać 
w artykule „Kierunek Profi” na str. 36–39. Opinie wykonawców budowlanych, na temat 
szkolenia prowadzonego przez firmę Torggler w PSB-Profi w Świebodzinie, znajdziecie 
na stronie 40.

Na koniec numeru (str. 48) zapraszam do rozwiązania „Krzyżówki budowlanej”  
nr 2/2015. Pierwsza krzyżówka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem,  
za co bardzo dziękuję. 
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Niech się mury  
pną do góry

Marzeniem każdego inwestora jest, aby dom był trwały, stabilny o zdrowym mikro- 
klimacie wnętrza i ekonomiczny w utrzymaniu.  Takie wymogi zapewnia dom wznie-
siony z naturalnych materiałów. 

Materiałem, który spełnia powyższe stan-
dardy jest ceramika czerwona. Otrzymu-
jemy ją z   naturalnego surowca – gliny 
poddanej formowaniu, suszeniu i  wypa-
laniu. Wyroby z   ceramiki czerwonej 
przeznaczone są do wykonywania ścian 
w   budownictwie mieszkaniowym (jed-
norodzinnym, wielorodzinnym), przemy-

słowym i   użyteczności publicznej, jako 
ściany nośne, samonośne, wypełniające 
i  działowe.
 
WŁAŚCIWE PARAMETRY

Optymalna masa pustaków, właściwy 
kształt i  układ drążeń sprawiają, że ściany 
wykonane z  ceramiki czerwonej charak-

teryzują się bardzo dobrymi parametrami 
wytrzymałościowymi, termoizolacyjnymi, 
dźwiękochłonnymi oraz odpornością na 
ogień. Aby wybudowana ściana była 
trwała, musi mieć odpowiednią wytrzy-
małość na ściskanie, a   więc powinna 
być wzniesiona z   pustaków o   odpo-
wiedniej klasie wytrzymałości. Określa 

Ściany domu muszą być trwałe, zapewniać ochronę budynku przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, utrzymywać wewnątrz 
właściwy mikroklimat, przenosić obciążenia konstrukcyjne. Ich rodza-
je, właściwości i zastosowanie przedstawiają specjaliści z firm: LEIER, 
H+H i GRUPY SILIKATY.

PAWEŁ MIGDACZ, Leier Polska S.A.

Ceramika czerwona

Fot. Leier

materiały ścienne
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ona wytrzymałość elementu murowego 
na ściskanie i   podawana jest w   MPa. 
Elementy murowe produkowane są  
w   klasach 10, 15, 20. Im wyższa klasa 
pustaka, tym większa wytrzymałość muru 
na ściskanie. Na podstawie tych para-
metrów, klasy zaprawy murarskiej oraz 
współczynników normowych, projektant 
obiektu wylicza nośność ściany. Z   cera-
miki czerwonej można wznosić budynki 
nawet do 5 kondygnacji. 
Ściany zewnętrzne, oprócz wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, muszą jed-
nocześnie mieć odpowiednią izolacyj-
ność cieplną. Zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, współczynnik przenikania 
ciepła przez przegrodę zewnętrzną U  nie 
może być większy niż 0,25 [W/m2K] 
dla ścian jedno- i   wielowarstwowych. 
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 
wykonanie ściany zewnętrznej, jako 
ściany dwuwarstwowej, składającej się 
z  warstwy konstrukcyjnej oraz z  warstwy 
izolacyjnej. Rozwiązanie takie eliminuje 
mostki termiczne w  miejscach najwięk-
szych strat ciepła, takich jak: wieńce 
i   nadproża żelbetowe. Ponadto, jeśli do 
masy ceramicznej dodane zostaną tro-
ciny, to w  procesie wypalania utlenią się, 
tworząc pustki powietrzne w   wyrobie 
– tzw. poryzacja czerepu ceramicznego. 
Dzięki takiemu zabiegowi podwyższa się 
izolacyjność termiczną wyrobu, a   tym 
samym całej ściany. Mikroskopijne pory 
w   połączeniu z   odpowiednim układem 
drążeń pustaka nadają ceramice nowe 
właściwości izolacyjne. Dodatkowo, 
ściany wykonane z  pustaków ceramicz-
nych posiadają dużą zdolność akumulacji 
ciepła, tzn. wolno się nagrzewają i  dłużej 
oddają ciepło.
Z  oczywistych powodów, ściany budynku 
muszą posiadać także wystarczającą 
izolacyjność akustyczną, aby hałas 
zewnętrzny nie był dla nas uciążliwy. 
Ściany wykonane z  ceramiki tradycyjnej, 
z  uwagi na swój ciężar, taką izolacyjność 
akustyczną zapewniają. Parametrem 
określającym izolacyjność akustyczną 
jest wskaźnik izolacyjności właściwej 
przegrody Rw [dB]. Im jest wyższy, tym 
ściana lepiej tłumi hałas.

CERAMIKA W  RÓŻNYCH 
ODMIANACH

Obecnie na rynku budowlanym dostępne 
są elementy murowe z  ceramiki czerwo-
nej w  trzech grupach produktowych:

¡ ceramika zwykła (tradycyjna),
¡ system murowania na pióro i   wpust 

(system P+W),
¡ pustaki o   podwyższonych parame-

trach akustycznych (AKU).
Z   ceramiki zwykłej wznosi się mury 
w  sposób tradycyjny, tj. wykonując spo-
iny poziome i  pionowe. Pustaki posiadają 
powierzchnie boczne rowkowane, co 
zwiększa przyczepność zaprawy. Uzupeł-
nieniem ceramiki tradycyjnej jest cegła 
pełna. Jest ona dostępna na rynku jako 
cegła pełna, cegła pełna z  otworami oraz 
cegła licowa. 

strzeniami komunikacyjnymi (klatki scho-
dowe, korytarze). Współczynnik przenika-
nia ciepła przez taką przegrodę nie może 
być większy niż 1,00 [W/m2K]. 

System P+W    to pustaki posiadające 
pióra i   wpusty. Wznosząc ściany w  tym 
systemie wykonujemy jedynie spoiny 
poziome, natomiast spoiny pionowe 
zastępujemy zamkiem powstałym z  piór 
i   wpustów. Rozwiązanie takie pozwala 
nie tylko na oszczędność zaprawy murar-
skiej, ale również powoduje, że mur 
powstały z   takich pustaków jest ciepły. 
System P+W eliminuje spoiny pionowe 
stanowiące mostki termiczne. Zasto-
sowanie piór i   wpustów na powierzch-
niach bocznych pustaka, a   także wiel-
kość pustaka sprawiają, że ściany domu 
wznosi się prosto i  szybko. 

Pustaki o  podwyższonych parame-
trach akustycznych (AKU) cechują się 
doskonałymi właściwościami izolacyjno-
ści akustycznej. Takie pustaki stosowane 
są przy budowie obiektów, w   których 
szczególnie ważne jest odizolowanie 
pomieszczeń od źródeł hałasu. Mają 
szczególne zastosowanie przy wykony-
waniu ścian międzymieszkaniowych oraz 
ścian pomiędzy mieszkaniami a   prze-

Budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany 
z ceramiki czerwonej.

Wykonywanie ściany warstwowej – warstwa 
konstrukcyjna z ceramiki czerwonej, warstwa 
izolacyjna ze styropianu.
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SOLIDNE WYKONANIE
Nawet najwyższej jakości produkt nie 
zastąpi starannej pracy człowieka, dla-
tego ważne jest, aby w   trakcie wzno-
szenia ścian pamiętać o   zasadach pra-
widłowego murowania, stosować się do 
obowiązujących norm i   przepisów oraz 

Widoczny zamek na połączeniu pustaków muro-
wanych w systemie na pióro i wpust.

Prawidłowo wykonane naroże ściany z pustaków na pióro  
i wpust. Widoczne przewiązanie oraz spoina pionowa przy  
łączeniu pustaków w narożu ściany (w miejscu gdzie nie ma 
zamka na pióro i wpust).

Nieprawidłowo wykonane naroże ściany z pu-
staków na pióro i wpust. Brak spoiny piono-
wej przy łączeniu pustaków w narożu ściany  
(w miejscu gdzie nie ma zamka na pióro  
i wpust).

przestrzegać zasad BHP 
wykonując roboty murarskie. 
Pustaki ceramiczne przed 
wbudowaniem należy wła-
ściwie składować. Palety 
z   pustakami powinny być 
ustawione na równym 
i   suchym podłożu. Palety 
powinny być zafoliowane 
i  zabezpieczone przed czyn-
nikami atmosferycznymi. 
Do każdej partii wyrobów 
powinna być dołączona 
etykieta określająca produ-
centa oraz dane techniczne 
wyrobu. Ściany należy 
wznosić z  pustaków o  para-
metrach określonych w  pro-
jekcie budowlanym. Klasa 
zaprawy murarskiej wska-
zana w   projekcie budowla-
nym nie powinna być większa od klasy 
elementu murowego. 

MUROWANIE ŚCIAN
Tę czynność należy rozpocząć od spraw-
dzenia wypoziomowania ław fundamen-
towych oraz wykonania poziomej izola-
cji przeciwwilgociowej zabezpieczającej 
przed kapilarnym podciąganiem wody. 
Następnie należy ułożyć warstwę 
wyrównującą z   zaprawy cementowo-
-wapiennej. Elementy murowe ukła-
dane na zaprawie powinny być czyste, 
a  w  okresie letnim dodatkowo zwilżone 
wodą. Ściany zewnętrzne i  wewnętrzne, 
podłużne i  poprzeczne należy wykony-
wać równocześnie. W   pierwszej kolej-
ności wykonujemy ściany nośne. Muro-
wanie zaczynamy od wykonania naroży 
budynku (3, 4 warstwy muru), a  następ-
nie wypełniamy przestrzeń pomiędzy 
narożnikami. Za pomocą sznura murar-
skiego rozciągniętego wzdłuż wznoszo-
nych ścian kontrolujemy wypoziomo-
wanie poszczególnych warstw muru. 
Pionowość ściany należy sprawdzać za 
pomocą poziomnicy. Pamiętać należy 
także, aby w   trakcie wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych (nośnych) pozosta-
wiać strzępia zazębione lub osadzać 
w   spoinach poziomych kotwy ze stali 
nierdzewnej służące połączeniu ściany 
działowej ze ścianą nośną. Ściany kon-
strukcyjne nośne należy zakończyć 
wieńcem żelbetowym, natomiast ściany 
działowe i  wypełniające należy podmu-

rować pod strop lub belkę z   zachowa-
niem szczeliny (ok. 2–3cm) umożliwia-
jącej normowe ugięcie stropu. Szczelinę 
wypełnia się np. pianką montażową. 

PRAWIDŁOWE WIąZANIE
W  trakcie murowania należy przestrze-
gać zasad prawidłowego wiązania ele-
mentów murowych. Spoiny pionowe, 
w  kolejnych warstwach należy wykony-
wać z  przesunięciem min. 0,4 wysokości 
elementu murowego. Spoina powinna 
mieć grubość 8–15 mm. W   systemie 
murowania na pióro i   wpust, w   miej-
scach, gdzie nie występuje zamek pióro + 
wpust, np. w  narożach budynków, łącze-
nie dociętych pustaków należy wykonać 
spoiną pionową. Po zakończonym dniu 
pracy, koronę muru należy zabezpieczyć 
przed czynnikami atmosferycznymi: 
deszcz powoduje zawilgocenie ścian, 
słońce zbyt szybkie odparowywanie 
wody z  zaprawy.
Nakładanie spoin pasami albo niepełne 
wypełnianie spoin może powodować 
pogorszenie parametrów nośnych ściany, 
a  także własności akustycznych czy prze-
ciwogniowych.
Zaletą wznoszenia ścian z   ceramiki 
czerwonej jest ich proste murowanie 
i  obróbka. Pustaki można ciąć z  wykorzy-
staniem standardowych narzędzi: piły 
tarczowej, taśmowej czy tarczy tnącej. 
Domy zbudowane z  pustaków ceramicz-
nych są trwałe, przegrody ogniotrwałe 
i   niepalne oraz odporne na działanie 
czynników fizycznych i  chemicznych.

Ścianki działowe oddylatowane od stropu – roz-
wiązanie prawidłowe.

materiały ścienne
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ROBERT JANIAK – product manager H+H Polska

Energooszczędnie  
z betonem komórkowym

Bloczki z  betonu komórkowego wysokie 
parametry izolacji termicznej zawdzię-
czają swojej strukturze wewnętrznej. 
Składa się na nią olbrzymia ilość komó-
rek, w   których uwięziony jest izolator 
cieplny – powietrze. Jednak „najcieplej-
szy” bloczek to tylko jeden z  elementów 
budynku oszczędzającego zużycie ener-
gii. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę 
projektując i   budując dom energoosz-
czędny? Co może zaważyć na tym, że 
pomimo prawidłowych założeń wybudo-
wany zostanie budynek „energożerny”?

Beton komórkowy jest materiałem doskonale wpisującym się w aktualne trendy 
ograniczające zużycie energii i, co za tym idzie, zmniejszające wpływ człowieka 
na degradację środowiska naturalnego. 

i   wspomniana izolacyjność cieplna. Ele-
menty z  betonu komórkowego produko-
wane są w  szerokiej gamie klas gęstości 
od 300 kg/m3 do 700 kg/m3. Im produkt 
ma niższą klasę gęstości, tym ma niższą 
wytrzymałość na ściskanie, a  jednocze-
śnie wyższą izolacyjność termiczną. Stąd 
błędem jest wybieranie do budownictwa 
jednorodzinnego produktów w   klasie 
600 kg/m3 i  wyższych. Ściany wykonane 
z   takich bloczków wymagałyby warstw 
izolacji termicznej o   zwiększonej gru-
bości. Dlatego, na ściany zewnętrzne 
budynków należy wybierać beton komór-
kowy „lekkich” klas takich, jak 300 kg/m3, 

350 kg/m3 czy 400 kg/m3.

tość współczynnika Uc bloczki z  betonu 
komórkowego „lekkich” klas wymagają 
zdecydowanie mniejszych grubości izo-
lacji, niż „zimniejsze” produkty. Ściana 
zewnętrzna z   betonu komórkowego to 
oszczędności związane z   mniejszymi 
kosztami cieńszych warstw izolacji, 
a   także zyski wynikające z   możliwości 
uzyskania większych powierzchni użyt-
kowych mieszkań.

WAŻNA GęSTOŚć 
Przede wszystkim musimy mieć pewność, 
że wybrany i   kupiony bloczek z  betonu 
komórkowego jest właśnie tym odpo-
wiednim „termicznie”. Nie każdy spełnia 
to kryterium. Dobierając produkty w  kon-
tekście ciepła, musimy wziąć pod uwagę 
podstawowy parametr techniczny jakim 
jest klasa gęstości. Od gęstości, czyli 
stosunku masy betonu komórkowego 
do jego objętości brutto (materiału łącz-
nie z  porami) uzależnione są inne cechy 
materiałowe takie, jak wytrzymałość 
na ściskanie, izolacyjność akustyczna 

Budując dom z   bloczków z   betonu 
komórkowego o   niskiej klasie gęstości 
będziemy mieli pewność, że ściana osią-
gnie jeden z   najniższych współczynni-
ków przenikania ciepła Uc, tworząc tym 
samym barierę zapobiegającą ucieczce 
cennego ciepła. Projektując, czy wzno-
sząc ścianę zewnętrzną najczęściej 
chcemy, aby osiągnęła ona konkretną 
wartość współczynnika Uc. Dobierając 
materiał ścienny i   materiał izolacyjny 
możemy w   tym momencie popełnić 
błąd polegający na założeniu konkret-
nej, „typowej” grubości warstw izolacji 
termicznych. Aby osiągnąć daną war-

CIENKA SPOINA
Producenci betonu komórkowego kładą 
bardzo duży nacisk na dokładność 
wytwarzania elementów murowych. 
Pozwala to uzyskać produkty w   najbar-
dziej zaawansowanej kategorii wymiaro-
wej TLMB, która charakteryzuje się naj-
mniejszą tolerancją wymiaru wysokości 
±1 mm (na pozostałych wymiarach, czyli 
długości i   szerokości, tolerancja wynosi  
±1,5 mm). Bloczki, których odchyle-
nia wymiarowe nie przekraczają 1 mm, 
pozwalają na zastosowanie do ich łącze-
nia zapraw cienkowarstwowych, potocz-
nie zwanych klejowymi, o   grubości 
spoiny 1÷2 mm. Zaprawa tradycyjna, to 
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grubość od 8 do 15 mm. Dzięki cienkiej 
warstwie spoiny ogranicza się do mini-
mum straty ciepła w  ścianie. Zmniejsza-
jąc 10-krotnie grubość spoiny dopro-
wadzamy do sytuacji, w   której mostki 
termiczne są praktycznie niezauważalne. 
Wynika to z   faktu, że każda zaprawa 
murarska jest materiałem 4-krotnie 
łatwiej przewodzącym ciepło, niż bloczek 
z   betonu komórkowego. Stąd, im mniej 
zaprawy w   ścianie, tym ściana lepiej 
izoluje termicznie. Straty izolacyjności 
termicznej wynikające z   zastosowania  
1 mm spoiny cienkowarstwowej w  ścia-
nie jednowarstwowej, wykonanej 
z   bloczków z   betonu komórkowego 
gęstości 350 kg/m3 o  grubości 36,5 cm, 
wynoszą około 4%. W   ścianie wyko- 
nanej z  tych samych bloczków, ale połą-
czonych zaprawą zwykłą o   grubości  
12 mm, straty izolacyjności cieplnej się-
gają ponad 25%.

o   grubości 24 cm musimy skalkulować  
zużycie około 2,4 kg zaprawy do cien-
kich spoin oraz około 1,5 litra wody na  
każdy m2 muru. Koszt takiego rozwiązania 
na poziomie około 2 zł/m2. Stosując przy 
tej samej grubości ściany zaprawę trady-
cyjną, zużywamy jej około 24 dm3 (około 
7,5 litrów wody i  42 kg suchej mieszanki 
do zapraw tradycyjnych). Oznacza to 
kwotę około 15 zł/m2. Oczywiście można 
zaprawę tradycyjną wykonywać bezpo-
średnio na budowie, ale mimo wszystko 
koszt będzie ponad 2-krotnie wyższy 
od zaprawy cienkowarstwowej – około  
4,3 zł/m2. A  ponadto w  tym koszcie nale-
żałoby uwzględnić konieczność przygoto-
wania miejsca na budowie na składowa-
nie piasku, cementu, wapna oraz doliczyć 
koszty wody i  prądu.

ROZWIąZANIA NIESYSTE-
MOWE = WIęKSZE WYDATKI 
NA OGRZEWANIE

Odpowiednie bloczki i   zaprawa to pod-
stawowe elementy ściany z   betonu 
komórkowego. Jednak aby budynek 
mógł spełniać kryteria energooszczęd-
ności należy bezwzględnie pamiętać 
o  pozostałych kluczowych systemowych 
rozwiązaniach. W   przypadku odpowie-
dzialnych pod względem termicznym 
domów brak zwrócenia uwagi na szcze-
góły systemowe często prowadzi do 
błędów zaprzepaszczających całą ideę 
budowania energooszczędnego.
Pierwszy element systemowy, który jest 
nieodzownym dopełnieniem ściany, to 
prefabrykat nadprożowy. Są to belki 
nadprożowe wykonane ze zbrojonego, 
„ciepłego” betonu komórkowego. Bel-
kami takimi można „przykrywać” otwory 
okienne i   drzwiowe mające rozpiętość 
do 2,5 m. Najważniejszą cechą tych ele-
mentów nadprożowych jest zbliżona do 
bloczków izolacyjność cieplna. Zasto-
sowanie w  ciepłych ścianach typowych 
rozwiązań żelbetowych (belki typu 
„L”, żelbetowe nadproża wylewane na 
mokro) prowadzi do powstania mostka 
termicznego, który na zdjęciach termo-
wizyjnych pojawiłby się jako czerwony 
fragment muru przez który ciepło ucieka 
praktycznie bez żadnego oporu. 
Prefabrykaty nadprożowe eliminują 
możliwość powstania mostka ciepl-
nego w   tym newralgicznym miejscu 
muru. W   przypadku prefabrykatów 

nadprożowych musimy pamiętać, że 
są to elementy z   wtopionym wewnątrz 
zbrojeniem. Stąd należy je układać na 
murze tylko w   odpowiedniej pozycji. 
W   poprawnym pozycjonowaniu belki 
na murze pomoże przyczepiona do belki 
etykieta. Belki należy tak zamontować 
aby tekst etykiety można było przeczy-
tać w  poziomie. Oprócz tego belek nie 
można docinać. Wtopione zbrojenie 
jest zaprojektowane dla konkretnych 
rozpiętości otworów. Ucięcie belki 
powoduje pozbawienie jej strefy zbroje-
nia przypodporowego, co w  konsekwen-
cji może doprowadzić do nadmiernego 
ugięcia, a   nawet do zniszczenia całego 
nadproża.
Innym istotnym fragmentem budynku 
wykonanego z  betonu komórkowego jest 

Zastosowanie zaprawy zwykłej zamiast 
cienkowarstwowej to również błąd w  sen-
sie kosztowym. Przy wykonywaniu ściany 
z   bloczków z   betonu komórkowego 

PODCZAS BUDOWY ENERGO- 
OSZCZęDNEGO DOMU  
Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
NALEŻY PAMIęTAć
¡	Na budynki energooszczędne 
nie wybieraj betonu komórkowego  
o gęstości większej niż 400 kg/m3,
¡	Ściana z betonu komórkowego nie 
wymaga tak grubych warstw izolacji 
termicznych jak konkurencyjne 
materiały ścienne,
¡	Do murowania ścian z betonu 
komórkowego nie stosuj zaprawy tra-
dycyjnej. Stworzysz mostek termiczny,
¡	Bloczki z betonu komórkowego 
muruj na zaprawie cienkowarstwowej. 
Zaoszczędzisz na kosztach budowy,
¡	Stosuj „ciepłe” rozwiązania syste-
mowe. Ograniczaj wprowadzanie do 
budynku „zimnych” elementów żel-
betowych,
¡	Nie zapomnij ocieplić wieńca żel-
betowego. Można to wykonać wkła-
dając izolację termiczną do traconego 
szalunku wykonanego z kształtek U.
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wieniec obwodowy np. na poziomie stro-
pów. Wieniec żelbetowy spaja cały budy-
nek zapobiegając siłom rozporowym, które 
dążą do przewrócenia ścian. Jest to bardzo 
ważny element konstrukcyjny budynku 
jednak wykonany z   „zimnego” żelbetu. 
Z   problemem tym łatwo można sobie 
poradzić stosując rozwiązanie systemowe. 
Wykonanie wieńca zaczyna się od wymu-

szej kolejności montujemy wcześniej przy-
gotowane zbrojenie z   prętów stalowych 
oraz deskowanie zamykające wieniec od 
strony wewnętrznej ściany. Prace związane 
z  wieńcem kończy się zalaniem przygoto-
wanej konstrukcji mieszanką betonową.
Budowanie domu z   betonu komórko-
wego jest łatwe i  szybkie. Stosując proste 
rozwiązania systemowe można bez więk-
szych nakładów pracy wybudować dom 
w  standardzie budynku energooszczęd-
nego. Jednak jak w   każdym przypadku 
systemów budowlanych trzeba pamię-
tać i   stosować kilka nieskomplikowa-
nych zasad, które zabezpieczą inwestycję 
przed popełnieniem błędu. Błędu, który 
może później pokutować w  comiesięcz-
nych zbyt dużych rachunkach za energię 
grzewczą.

rowania ścianki okalającej z   bloczków 
z  betonu komórkowego. Używa się do tego 
bloczków o  szerokości 11,5 cm pamiętając 
aby łączyć je wypełniając zaprawą również 
spoiny pionowe. Dzięki ściance okalającej 
wieniec żelbetowy nie będzie widoczny 
z   zewnątrz budynku. Dodatkowo tynk 
zewnętrzny będzie nakładany na jedno-
litą powierzchnię z  betonu komórkowego. 
W   tym miejscu dochodzimy do najistot-
niejszego szczegółu, dzięki któremu 
zimny element konstrukcyjny nie będzie 
przeszkodą w   uzyskaniu ciepłej ściany. 
Wieniec ociepla się kilkucentymetrową 
warstwą izolacji cieplnej, czego dokonuje 
się za pomocą płyt z  wełny mineralnej lub 
styropianu umieszczając je bliżej strony 
zewnętrznej ścian. Pominięcie tego etapu 
może być bardzo kosztownym błędem, 
którego nie dałoby się poprawić. W   dal-

O  zaletach betonu komórkowego H+H można przeczytać na str. 26–28.

JOANNA NOWACZYK – doradca techniczny Grupa Silikaty

Silikatowa ściana 

Rozwój branży i rosnące wymagania inwestorów sprawiają, że produkty silika- 
towe coraz powszechniej stosowane są w budownictwie mieszkaniowym,  
gospodarczym i rolniczym. 

łów budowlanych wykorzystywanych do 
budowy ścian murowanych. Przy użyciu 
silikatów można wznosić budynki o  kil-
kunastu kondygnacjach bez konieczności 
stosowania żelbetowych wzmocnień,
¡ izolacyjność akustyczna – wynikająca 
z  dużej masy powierzchniowej ścian, to 
ona powoduje, że silikatowa przegroda 
stanowi skuteczną zaporę dla dźwięków,
¡ wysoka odporność ogniowa – mate-
riał niepalny, posiada najwyższą klasę 
reakcji na ogień A1,
¡ akumulacja cieplna – masywne ściany 
z   silikatów akumulują ciepło, niwelując 
skutki zmian temperatur na zewnątrz 
budynku zarówno zimą, jak i  latem,
¡ trwałość – silikaty mogą być stoso-
wane bez ograniczeń zarówno w   śro-

dowisku mokrym wewnątrz, jak i na 
zewnątrz,
¡ natura i   zdrowie – silikaty produko-
wane są tylko z  piasku, wapna i  wody. Nie 
emitują żadnych szkodliwych związków, 
pozostając tym samym bezpiecznymi 
i  zdrowymi materiałami budowlanymi,

Bloczki silikatowe służą do wznoszenia 
praktycznie wszystkich rodzajów ścian. 
Charakteryzują się one istotnymi właści-
wościami:
¡ wysoka wytrzymałość – silikaty mają 
najwyższą wytrzymałość wśród materia-
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¡ spełnienie wysokich wymagań este-
tycznych – stawianych przez inwestorów 
i  architektów. Gładka i  równa ściana daje 
możliwość różnorodnego wykończenia: 
mur elewacyjny, otynkowany lub jako 
mocne i   trwałe podłoże do wykonania 
cienkowarstwowej elewacji,
¡ dobry klimat pomieszczeń – ze 
względu na silny odczyn zasadowy, sili-
katy posiadają wysoką odporność na 
korozję biologiczną, zapobiegają rozwo-
jowi grzybów i  flory bakteryjnej. 

ŚCIANA ZEWNęTRZNA
Ściana zewnętrzna stanowi bezpieczną 
barierę przed otoczeniem, chroni przed 
mrozem, upałem, wilgocią, wiatrem 
oraz hałasem. Jednoczesne spełnienie 
wszystkich tych wymagań jest możliwe 
poprzez zastosowanie ściany funkcyj-
nej, w  której każda warstwa spełnia inną 
rolę. Warstwa konstrukcyjna ma za zada-
nie, oprócz ciężaru własnego, przenieść 
obciążenia z  dachu i  kondygnacji na fun-
dament. Izolacyjność termiczną ściany 
uzyskuje się poprzez zastosowanie 
odpowiedniego rodzaju i   grubości sty-
ropianu lub wełny mineralnej. Dostępne 
na rynku systemy ociepleń pozwalają na 
wykonanie ściany, która będzie spełniać 
wymagania stawiane budynkom energo-
oszczędnym i  pasywnym. 

Podstawowe grubości konstrukcyj-
nych ścian wewnętrznych i   zewnętrz-
nych wynoszą 18, 24 i   25 cm. Stosując 
grubość 18 cm możemy powiększyć 
powierzchnię użytkową wznoszonego 
budynku oraz zmniejszyć grubość ściany 
zewnętrznej. Mimo to, ściana nadal 
posiada wymaganą nośność oraz speł-
nia wszystkie inne wymagania przepisów 
prawa budowlanego.

ŚCIANY MIęDZYMIESZKANIOWE
Ochrona przed hałasem to wymóg, 
który musi spełniać każdy budynek. 
Problem z   zapewnieniem odpowied-
niej ochrony akustycznej najczęściej 
dotyczy międzymieszkaniowych ścian 
w   budynkach wielorodzinnych. Jako, 
że wysoka izolacyjność akustyczna jest 
jedną z  najważniejszych zalet silikatów,  
znajdują one szerokie zastosowanie 
przy realizacjach tego typu zabudowy. 
Klasa gęstości silikatów o   podwyższo-
nej izolacyjności akustycznej, docho-
dząca do 2,2, zapewnia dużą masę  
pojedynczych bloczków, które są sku-
teczną zaporą dla dźwięków. Wykonu-
jąc z   elementów silikatowych, o   pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej, 
ściany grubości 25 cm można osiągnąć 
izolacyjność akustyczną na poziomie 
R’A1 ok. 56 dB.

ŚCIANY DZIAŁOWE
Podstawowe grubości ścian działo-
wych wznoszonych z   silikatów to 8 
i   12 cm. Ściana taka stanowi wystar-
czającą przegrodę między pomiesz-
czeniami w   mieszkaniu, chroni przed 
hałasem we wnętrzu, np. rozmowy 
domowników, dźwięk telewizora, a  także 
pozwala w   sposób łatwy i   bezpieczny 
zamontować szafkę, półkę czy wieszak.  
Bardziej wymagający inwestorzy, któ-
rzy chcieliby osiągnąć jeszcze większy 
komfort akustyczny niż pozwalają na to 
klasyczne materiały silikatowe, mogą 
zastosować materiały silikatowe do 
wykonywania ścian działowych o   pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej.
Ten typ materiałów wykorzystywany 
jest m.in. do budowy ścian pomieszczeń 
sanitarnych, skutecznie chroni przed 
hałasami dobiegającymi z   łazienek, np. 
prysznic. Jest również stosowany do 
zabudowy szachtów instalacyjnych. 

Przewiązanie murarskie

Rozłożenie zaprawy klejowej za pomocą kielni

Korekta ustawienia bloczków

Wznoszenie kolejnych warstw muru

Nakładanie zaprawy z użyciem skrzynki
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ŚCIANY ELEWACYJNE
Elewacja to jeden z   najważniejszych 
i   zarazem najbardziej widocznych ele-
mentów budynku. To właśnie ona sta-
nowi tarczę ochronną przed czynnikami 
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. Dlatego powinna być 
trwała, wytrzymała, niskonasiąkliwa,  
mrozoodporna, odporna na promienio-
wanie UV. 
Wymogi te spełniają specjalne silikaty 
elewacyjne. Charakteryzują się one 
różnymi grubościami, kolorami, fakturą, 
a  także kształtem. Na rynku dostępne są 
kształtki z  gładką lub łupaną powierzch-
nią licową. Cegły i   kształtki elewa-
cyjne mogą być stosowane zarówno 
na zewnątrz jak i   wewnątrz budynku. 
Podobnie, jak przy zastosowaniu cegieł 
klinkierowych, również z  silikatów można 
zaprojektować i   wykonać nietypowe 
elewacje budynków i   elementów małej 
architektury. Co więcej, elewacje te 
nie wymagają tynkowania i   nie ulegają 
degradacji pod wpływem czynników 
atmosferycznych.

ŚCIANY PIWNIC

W  praktyce budowlanej do wznoszenia 
ścian fundamentowych zwykle stosuje 
się bloczki betonowe, ale coraz częst-
szym rozwiązaniem jest użycie funda-
mentowych bloczków silikatowych. Ich 
zaletą jest niska nasiąkliwość i   wysoka 
odporność na korozję biologiczną. 
Oczywiście, tak jak każdy inny materiał, 
również i   silikat należy odpowiednio 
zabezpieczyć, przed działaniem wilgoci.  
W  ciągu ostatnich lat można zauważyć 
znaczący wzrost wykorzystania silikatów 
do murowania ścian pomieszczeń tech-
nicznych, rekreacyjnych, magazynowych 
czy garaży podziemnych. Przy budo-
wie tego typu pomieszczeń inwestorzy 
doceniają fakt, że ścian silikatowych nie 
trzeba tynkować. Taka nieotynkowana 
ściana tworzy jasne i   nowoczesne wnę-
trze. 
Bloczki fundamentowe, ich kształt i  para-
metry zostały tak dobrane, aby spełniały 
wymagania zarówno projektantów jak 
i   wykonawców. Optymalne wymiary, 
waga, specjalne uchwyty pozwalają 
na ich proste i   wygodne przenoszenie 
oraz ustawienie, a   dokładność wymia-
rowa TLM pozwala na wykonanie muru 
zarówno przy użyciu cienkiej, jak i  trady-
cyjnej spoiny.

SYSTEM TRÓJKOWY
Doświadczenie uczy, że przy wykony-
waniu prac murarskich z  użyciem si li-
katów najbardziej sprawdza się system 
pracy 3-osobowej brygady. Pierwszy 
pracownik nakłada zapra wę, koryguje 
i   pozycjonuje ustawienie elementów 
murowych, drugi układa bloczki, trzeci 
przynosi bloczki, ewentualnie przycina 
je, przygotowuje zaprawę i   do starcza 
ją na miejsce murowania. Oczywiście, 
w   zależności od konkret nej sytuacji 
na budowie, podział czyn ności i  liczba 
pracowników może być inna, dosto-

¿	błędy wykonawcze – np. niewła-
ściwe przewiązanie murarskie,

¿	niewłaściwy dobór zaprawy – zbyt 
duża wytrzymałość zaprawy, nie-
odpowiednia przyczepność,

¿ nierównomierne rozłożenie za- 
prawy – miejscowa koncentracja 
naprężeń,

¿	zbyt duża smukłość ścian – niewła-
ściwy stosunek wysokości ściany 
do grubości elementu murowego,

¿	dla ścian wypełniających niewła-
ściwe wykonanie szczeliny pod-
stropowej – uniemożliwiające 
swobodne ugięcie stropu.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY

sowana do miejscowych warunków. 
Zastosowanie mini dźwigu pozwala 
na znaczące przyspieszenie i   ułatwie-
nie pracy. W  tym przypadku czynności 
wykonywa ne są w  zespole dwuosobo-
wym. Pierwszy pracownik przygoto-
wuje za prawę oraz przy pomocy mini 
dźwigu ustawia bloczki, natomiast 
drugi pracownik nakłada zaprawę, 
koryguje i   pozycjonuje ustawienie 
ele mentów murowych oraz ewentu-
alnie przycina bloczki. W   tej sytuacji 
konieczne jest wcześniejsze zapro-
jektowanie miej sca ustawienia i   prze-
mieszczania mini dźwigu na placu 
budowy. Po winien być on ustawiony 
na równej powierzchni (np. na płycie 
betono wej stropu), a  palety z  elemen-
tami murowymi powinny znajdować 
się pomiędzy dźwigiem i   wykonywa-
nym murem. 

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci materiałów ściennych
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Dla profesjonalistów. Dla Ciebie.

Najpopularniejsze ŁĄCZNIKI FASADOWE w Polsce!
Mocujemy 15 mln m2 dociepleń rocznie!

Podłoża Podłoża

KI-10 KI-10N
Kołek fasadowy wbijany ze wzmocnionym 
trzpieniem tworzywowym

Aprobata: ETA-07/0291     

Kołek fasadowy wbijany z długą 60 mm  
strefą rozporu dla uzyskania najwyższych 
parametrów w materiałach poryzowanych

Aprobaty: ETA-07/0221
AT-15-9119/2013

 � Gwarancja niezbędnych parametrów technicznych  
przy najtańszym nakładzie finansowym!

 � Certyfikowany dla stosowania we wszystkich typach podłoży!
 � Najkrótsza głębokość kotwienia 25mm pozwala na 
zastosowanie krótszego kołka!

 � Ekonomiczny montaż - krótszy czas wiercenia  
i dłuższa żywotność wierteł

 � Wzmocniony włóknem szklanym trzpień gwarantuje  
bezproblemowy montaż!

 � Brak mostków termicznych i efektu biedronki na elewacji!

 � Najlepsze parametry techniczne w materiałach lekkich  
i poryzowanych dzięki długiej 60mm strefie rozporu

 � Obtrysk gwoździa ogranicza mostki termiczne
 � Kołek najmniej wrażliwy na wiercenie z udarem
 � Szybki, bezproblemowy i zawsze poprawny montaż
 � Montaż z zatyczką pozwala na dodatkowe ograniczenie 
długości kołka!

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





VELUX. Zawsze
trafny wybór.

Górne
czy dolne
otwieranie?

dolne lub górne otwieranie

pięć nowych typów okien

doskonałe parametry 
izolacyjne dzięki innowacyjnej

większa szyba

nowy design i walory
użytkowe

nawet 20 lat gwarancji!*

www.velux.pl

Okna Nowej Generacji VELUX
to pełna możliwość wyboru
w zależności od potrzeb:

*  Dotyczy wybranych produktów.  
Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.pl

VELUX to także najwyższa jakość,
komfort użytkowania i mniejsze 
zużycie energii:

VELUX to niezawodność
i pewność na długie lata:

*

Sprawdźnaszeceny!



zmienia 
się w

www.twojazdrowawentylacja.pl

ü wentylatory domowe
ü systemy wentylacyjne z PCV
ü kratki wentylacyjne
ü drzwiczki rewizyjne

POZOSTAJE BEZ ZMIAN:

VENTS GROUP Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 390, 61-441 Poznań

tel. +48 61 832 45 30, fax +48 61 830 59 43
biuro@vents-group.pl

Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 8, 44-203 Rybnik

tel. +48 32 421 20 02, fax +48 32 422 65 20
Obsługa Inwestycji i Firm Wykonawczych,

tel. +48 32 423 0 423, GSM: +48 660 746 753
biuro.rybnik@vents-group.pl

W
EN

TY
LA

TO
RY

K
RA

TK
I

SY
ST

EM
Y

model: SOLID Silent nowe opcje serii EL System: 220x90 mm

Ø100

Ø125
Ø150

ŁO˚YSKA

KULOWE

Wybrane nowości w ofercie

nowe opcje serii ELnowe opcje serii EL

Biuro Obsługi Klienta

SY
ST

EM
Y

System: 220x90 mm

więcej na www.vents-group.pl

- nowoczesne opakowania ułatwiające właściwy 
dobór wentylatorów

- kolorystyczny system znakowania produktów 
o wymiarach kompatybilnych

ZMIENIAMY NA LEPSZE:

- poziom cen
- system kodów asortymentowych 
i kreskowych

- podstawa asortymentu
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VENTS GROUP Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 390, 61-441 Poznań

tel. +48 61 832 45 30, fax +48 61 830 59 43
biuro@vents-group.pl

Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 8, 44-203 Rybnik

tel. +48 32 421 20 02, fax +48 32 422 65 20
Obsługa Inwestycji i Firm Wykonawczych,

tel. +48 32 423 0 423, GSM: +48 660 746 753
biuro.rybnik@vents-group.pl
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model: SOLID Silent nowe opcje serii EL System: 220x90 mm

Ø100

Ø125
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ŁO˚YSKA

KULOWE

Wybrane nowości w ofercie

nowe opcje serii ELnowe opcje serii EL

Biuro Obsługi Klienta
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ST
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Y

System: 220x90 mm

więcej na www.vents-group.pl

- nowoczesne opakowania ułatwiające właściwy 
dobór wentylatorów

- kolorystyczny system znakowania produktów 
o wymiarach kompatybilnych

ZMIENIAMY NA LEPSZE:

- poziom cen
- system kodów asortymentowych 
i kreskowych

- podstawa asortymentu

Mistrzostwo
w Twoim wykonaniu

www.altax.pl

Schnięcie w

Odporność na deszcz po

lat ochrony

h

h2

1
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NOWOŚĆ! Wiertarko-wkrętarki 
GSR 1440-LI/1800-LI Professional
Akumulatorowe narzędzia 
z technologią litowo-jonową, 
stworzone do zastosowań 
wykończeniowych.

Linia niebieska Bosch: 
dla rzemiosła i przemysłu.

www.bosch-professional.pl

Tylko Bosch!
Mocne. Lekkie. Niezawodne.

Po prostu więcej.
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Ogrodzenie, jego forma i materiały z jakiego jest wykonane, powinny być do-
pasowane do charakteru otoczenia, specyfiki zabudowy i indywidulanych po-
trzeb klienta. W sposób odmienny będziemy grodzić duże działki na terenach 
wiejskich, zabudowę jednorodzinną w miastach czy inwestycje przemysłowe.

Pamiętać również należy, że ogrodzenie 
spełnia szereg funkcji. Nie tylko wyzna-
cza granice własności posesji, ale nadaje 
jej także charakteru, stanowi niejedno-
krotnie element ozdobny posesji. Two-
rzy również element chroniący przed 
wejściem na posesję osób nieporząda-
nych oraz nadaje wrażenie intymności 
i  prywatności.
Wybór właściwego ogrodzenia nie jest 
zadaniem łatwym. Służyć ono nam będzie 

SYSTEmY oGRodzEnIowE ATEx 
– trwałość na lata

przez wiele lat i  stanowić będzie swoistą 
wizytówkę posesji. Firma Atex daje moż-
liwość wyboru spośród piętnastu róż-
nych wzorów. Szeroka gama ogrodzeń 
umożliwia dobór ogrodzenia zarówno 
pod względem gustu jak i   zasobności 
portfela. Wybierać możemy od tanich 
ogrodzeń z  profili metalowych malowa-
nych farbą podkładową, przez ogrodze-
nia z   profili metalowych ocynkowanych 
ogniowo i  malowanych farbą nawierzch-

niową, aż po bramy, furtki i  przęsła wyko-
nane z   pełnego pręta i   zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ocynk ogniowy 
i  malowanie farbą nawierzchiową. 
Atex oferuje również ogrodzenia 
z   paneli ogrodzeniowych. Do wyboru 
mamy segmenty, bramy rozwierne 
i   przesuwne oraz furtki z  wypełnieniem 
panelowym. Dostępne są różne wer-
sje wysokości i   kolorystyki. Występują 
ogrodzenia w  wysokości 1,20 m, 1,50 m, 
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1,70 m, a  nawet 2,00 m oraz w  kolorach 
ocynk (bez malowania), RAL 9005, RAL 
7016 i  RAL 6005. Tak szeroki asortyment 
zaspokaja potrzeby nawet najbardziej 
wymagających klientów i   daje sprze-
dawcy możliwość dopasowania ogrodze-
nia do indywidulanych oczekiwań klienta. 
W  przypadku posesji prywatnych naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie ogrodzeń z   elementów meta-
lowych. Wygodnym rozwiązaniem jest 
wykorzystanie gotowych segmentów: 
przęseł, bram i   furtek oraz przygotowa-
nych dla nich odpowiednich słupków 
i  obejm montażowych. Ważne, że nie ma 
już potrzeby spawania elementów. Sto-
sowanie akcesoriów montażowych jest 
proste i  nie wymaga wiedzy technicznej 
czy specjalnych umiejętności. Właściwie 
każdy może samodzielnie zamontować 
takie ogrodzenie. Wielką zaletą ogro-
dzeń dystrybuowanych przez Grupę PSB 
jest to, że klient kupuje gotowy i   kom-
pletny zestaw elementów ogrodzenia. 
Przy zastosowaniu nowoczesnych akce-
soriów montaż rzadko przekracza 2 dni. 
Dzięki produkcji masowej nie ma również 
ryzyka wystąpienia różnic konstrukcyj-
nych, a   poszczególne elementy są do 
siebie idealnie dopasowane.
Warte wspomnienia jest również to, że 
elementy oferowane przez Atex moż-
liwe są do zamontowania zarówno na 
słupkach metalowych jak i  murowanych 
(klinkierowych). Wymagane jest w  takim 
przypadku zastosowanie odpowiednich 
łączników o  czym należy pamiętać przy 
procesie zakupu i   sprzedaży. Atex ofe-
ruje akcesoria montażowe do wszyst-
kich swoich ogrodzeń. Innowacyjne 
rozwiązania montażowe przyspieszają 
instalację ogrodzenia i   późniejszą jego 
ekspoloatację. Ogrodzenia są synoni-
mem prostoty montażu oraz bezstreso-
wego użytkowania.
Istotnym zagadnieniem jest wybór 
przez klienta sposobu otwierania 
bramy wjazdowej. Możliwe jest zastoso-
wanie bramy dwuskrzydłowej lub coraz 
bardziej popularnej bramy przesuwnej. 
W  tym drugim przypadku należy pamię-
tać o  zostawieniu odpowiedniego miej-
sca na otworzenie bramy. W  przypadku 
bramy przesuwnej o   szerokości światła 
wjazdu 4 m niezbędne jest zostawienie 
6,5 m miejsca na całkowite otworzenie 
bramy. Każda z  bram zarówno przesuw-
nych jak i  dwuskrzydłowych może zostać 

przystosowana do zastosowania auto-
matyki. Firma Atex dbając o   komplet-
ność swojej oferty zapewnia możliwość 
zamówienia automatów i  akcesoriów do 
nich renomowanej firmy Came. Automaty 
dostępne są w  wersjach do słupów meta-

lowych jak i  murowanych. Oferowane są 
również wszystkie niezbędne akcesoria 
do automatyki bramowej. 
Pozostaje decyzja o  kierunku otwiera-
nia furtki. Zgodnie z   polskim prawem 
budowlanym furtka na posesję powinna 
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być otwierana do wewnątrz, do wyboru 
przez klienta pozostaje wybór czy ma się 
otwierać na stronę prawą czy lewą. Atex 
daje możliwość wyboru kierunku otwie-
rania dla wszystkich oferowanych furtek. 
Trwałość ogrodzenia stanowi niezwy-
kle istotny parametr i   jest kluczowe 
dla klienta przy podejmowaniu decyzji 
zakupowej. Atex posiada w  swojej boga-
tej gamie ogrodzeń także systemy ogro-
dzeniowe standardowo produkowane 
ze stali ocynkowanej lub cynkowane 
ogniowo, a   następnie malowane farbą 
proszkową na dowolnie wybrany kolor 
z   palety RAL. Ten typ zabezpieczenia 
antykorozyjnego gwarantuje wieloletnie 
użytkowanie bez zagrożenia występowa-
nia korozji. Dowodem wysokiej jakości 
wyrobów Atexu jest pięcioletnia gwaran-
cja producenta na wybrane towary. Tak 

zabezpieczony produkt pozwala cieszyć 
się przez wiele lat pięknym ogrodzeniem. 
Wyroby zabezpieczone są antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe. Podczas 
tego procesu poprzez dyfuzję ciekłego 
cynku z   powierzchnią stalową tworzy 
się warstwa powłoki cynkowej, która 
na wiele lat zabezpiecza produkt przed 
korozją. Grubość powłoki cynkowej mie-
rzona jest w  mikrometrach i  w  zależności 
od grubości cynkowanej stali wyności ok. 
55–70 μm. Prawidłowo przeprowadzony 
proces cynkowania gwarantuje zabezpie-
czenie antykorozyjne na okres od 10 do 
50 lat, w  zależności od warunków środo-
wiskowych.
Firma Atex wychodząc na przeciw 
potrzebom klientów daje możliwość 
zamówienia towaru o   nietypowych 
wymiarach oraz indywidualnym wzor-

nictwie. Jeżeli klient wymaga by przę-
sła, furtki lub bramy posiadały szerokość 
bądź wysokość inną niż standardowa lub 
pragnie by jego ogrodzenie było wyko-
nane według specjalnego wzoru, może 
po indywidualnej kalkulacji ceny zamó-
wić taki towar. Atex jako jeden z  niewielu 
producentów w   Polsce umożliwia takie 
rozwiązania w  tak szerokim kanele dys-
trybucji jakim jest Grupa PSB. 
Wszystkie ogrodzenia ozdobne produ-
kowane przez firmę Atex malowane są 
metodą proszkową. Uzyskana warstwa 
farby po obróbce cieplnej tworzy este-
tyczne i  odporne na działanie czynników 
zewnętrznych wykończenie produktu. 
W   przypadku elementów ogrodzenio-
wych pomalowanych farbą podkładową 
i   nie ocynkowanych klient po zakupie 
powinien niezwłocznie nałożyć farbę 
nawierzchniową. Najlepiej sprawdzi się 
farba chlorokałczukowa. Pamiętać należy 
o  konieczności wcześniejszego odtłusz-
czenia produktu. Proces ten nie jest 
wymagany przy produktach malowanych 
farbą nawierzchniową. Są to już gotowe 
do użytku elementy i  poza montażem nie 
wymagają żadnej interwencji klienta.
Bardzo popularnym sposobem grodze-
nia posesji zarówno prywatnych jak 
i   terenów przemysłowych są panele 
ogrodzeniowe. Rozwiązanie to idealnie 
nadaje się do zastosowania przy zabez-
pieczaniu osiedli mieszkaniowych, pla-
ców zabaw, boisk, a   także magazynów, 
składów, obiektów handlowych, baz 
transportowych, obiektów turystycznych 
czy nawet wojskowych. Rynek ogrodzeń 
oferuje szeroki asortyment paneli, róż-
niących się parametrami technicznymi 
takimi jak: grubość drutu, wielkość oczka 
technologicznego, ilość przetłoczeń, 
wymiary, zabezpieczenie antykorozyjne 
oraz sposobem montażu. Panele ogro-
dzeniowe swoją popularność zawdzię-
czają prostocie montażu oraz trwałością 
i  odpornością na warunki środowiskowe. 
Znacząco przewyższają wytrzymałością 
zwykłą siatkę ogrodzeniową. Są przy tym 
stosunkowo niedrogie. Atex daje możli-
wość zamówienia kompletnego systemu 
ogrodzeniowego. Począwszy od paneli 
przez słupki, obejmy montażowe aż po 
bramy rozwierne, bramy przesuwne oraz 
furtki. Każdy z   elementów występuje 
w  kilku wersjach kolorystycznych i  wyso-
kościach. Tak bogata oferta odpowiada 
na zapotrzebowania rynku. 
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Budowa domu to poważne przedsię-
wzięcie. Wymaga dużych nakładów 
finansowych, pociąga za sobą rów-

nież spore zobowiązania na przyszłość, 
chociażby w  postaci kosztów eksploata-
cji budynku. Gwarancją udanej budowy 
jest dobór sprawdzonych, trwałych 
i   łatwych w   zastosowaniu technologii, 
których użycie spowoduje, że wznie-
siony budynek będzie wysokiej jakości 
technicznej. 
Wybór materiału ściennego jest ściśle 
powiązany z   koncepcją domu. Spośród 

wielu trendów obecnych we współcze-
snym budownictwie jednorodzinnym 
dominują te powiązane z  efektywnością 
energetyczną budynków. Myśląc o  przy-
szłych kosztach utrzymania domu duży 
nacisk stawia się na ograniczenie zużycia 
energii przez nowo powstający budynek. 
Ma ono przynieść wymierne korzyści 
w  postaci niższych kosztów ogrzewania 
domu. Wznoszenie budynków o   niskim 
zapotrzebowaniu na energię cieplną 
narzuca nie tylko ekonomiczne podej-
ście do eksploatacji domu, ale również 

aktualne przepisy budowlane, które 
dość restrykcyjnie określają wymaga- 
ne parametry termiczne jego poszcze-
gólnych elementów. Dopuszczalna  
wartość współczynnika przenikania 
ciepła U   ścian zewnętrznych, infor- 
mującego o  tym, jaka ilość ciepła prze-
nika przez przegrodę, z   początkiem 
2014 roku została zaostrzona z 0,30 do  
0,25 W/(m² · K). Docelowo w 2020 roku 
współczynnik ten nie będzie mógł prze-
kraczać 0,20 W/(m² · K). W  obliczu wpro-
wadzanych zmian niezwykle ważny jest 

BETon KomóRKowY 
– przepis na ciepły i trwały dom
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nanie cienkich spoin nie wpływa na 
pogorszenie parametrów izolacyjności 
termicznej i   nie powoduje powstawa-
nia mostków termicznych w   warstwie 
zaprawy, co dodatkowo wpływa na 
zmniejszenie strat ciepła z  budynku. 
Zadaniem ścian zewnętrznych jest także 
ochrona wnętrz przed ich nadmiernym 
nagrzewaniem się w  czasie upalnych dni. 
Beton komórkowy, mimo że charaktery-
zuje się niezbyt dużą masą, w   związku 
z   czym akumuluje mniej ciepła, znacz-
nie dłużej je oddaje. Dzięki temu ściany 
z betonu komórkowego gwarantują 
dobry komfort termiczny nie tylko zimą, 
ale i   latem, chroniąc budynki przed 
przegrzewaniem się. Nawet przy dużych 
wahaniach temperatury na zewnątrz 
wysoka bezwładność cieplna betonu 
komórkowego pozwala utrzymać stałą 
temperaturę w  pomieszczeniach.

TRWAŁOŚć NA LATA
Kluczową kwestią związaną z   pracami 
murarskimi jest trwałość budynku. Mimo 
porowatej budowy szkielet materiałowy 
bloczków z   betonu komórkowego jest 
na tyle mocny, że umożliwia wznosze-
nie zarówno ścian budynków jedno-, jak 
i   wielokondygnacyjnych. Do budowy 
ścian zewnętrznych bez docieplenia 

przeznaczone są najcieplejsze bloczki 
SOLBET Ideal o  grubości 42 cm i  klasie 
gęstości 400. Podczas murowania ścian 
warstwowych najczęściej stosuje się 
bloczki SOLBET Optimal grubości 24, 
30 lub 36 cm. Występują one w   kilku 
klasach gęstości (400, 500, 600, 700), 
co umożliwia odpowiedni dobór mate-
riału do oczekiwanych parametrów 
przegrody. Według badań parametry 
techniczne tego materiału nie ulegają 
pogorszeniu z   upływem czasu. Beton 
komórkowy nie traci swych parametrów 
wytrzymałościowych nawet po zamocze-
niu. Szybko wysycha i   wraca do swych 
parametrów sprzed zawilgocenia. Jest to 
cecha szczególnie istotna w   przypadku 
domów wznoszonych na terenach nara-
żonych na występowanie powodzi czy 
lokalne podtopienie. Beton komórkowy 
jest również materiałem odpornym na 
działanie mrozu. Jego struktura składa-
jąca się z   porów wypełnionych powie-
trzem sprawia, że woda nie wypełnia 
w   całości przestrzeni między strukturą 
szkieletu i  w  efekcie nie powoduje rozsa-
dzania materiału podczas krystalizacji, co 
potwierdzają badania cyklicznego zamra-
żania i  rozmrażania bloczków. Zapewnia 
to wysoką trwałość i  wytrzymałość ścian 
zewnętrznych domu. 

wybór materiałów murowych gwarantu-
jących wysoką izolacyjność termiczną 
ścian zewnętrznych. Do takich materia-
łów zalicza się właśnie beton komórkowy. 

ROLA ŚCIAN ZEWNęTRZNYCH 
W  MINIMALIZOWANIU  
ZUŻYCIA ENERGII
W   naszym klimacie najwięcej energii 
w   budynkach mieszkalnych przezna-
cza się na ogrzewanie pomieszczeń. 
Dostarczane do nich ciepło jest tracone 
przede wszystkim na skutek przenika-
nia przez przegrody zewnętrzne, w  tym 
ściany. Według analiz Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii przeprowadza-
nych na potrzeby Funduszu Ochrony 
Środowiska i   Gospodarki Wodnej 
ucieka przez nie 13–19% ciepła. Aby 
straty te były jak najniższe, materiały 
użyte do budowy ścian zewnętrznych 
powinny jak najlepiej izolować ter-
micznie. Pod tym względem ze wszyst-
kich materiałów ściennych najlepiej 
wypada beton komórkowy. Ściany 
wymurowane z   bloczków z   betonu 
komórkowego (SOLBET Ideal lub  
SOLBET Optimal) skutecznie zatrzymują 
ciepło wewnątrz budynku, ograniczając 
tym samym koszty jego utrzymania. Swą 
bardzo dobrą izolacyjność termiczną 
beton komórkowy zawdzięcza porowatej 
strukturze. Aż 80% objętości materiału 
stanowią pory wypełnione pęcherzy-
kami powietrza. Zawarte w   milionach 
porów powietrze pełni funkcję bufora 
termicznego, który izoluje budynek 
przed stratami ciepła. Ponadto dzięki 
porowatej strukturze powierzchnia 
ścian po stronie wewnętrznej (czyli po 
stronie oddziaływania systemu grzew-
czego) stanowi duży opór dla prze-
pływu ciepła przez ścianę. Oznacza to, 
że nie trzeba wytwarzać zbyt dużej 
ilości ciepła, ponieważ ściany „same 
się izolują” i   nie pobierają w   ten spo-
sób energii cieplnej na zgromadzenie 
jej w   swych dużych powierzchniach.  
Na izolacyjność termiczną ścian 
zewnętrznych wpływa również spo-
sób murowania materiałów ścien-
nych. Dzięki temu, że bloczki z  betonu 
komórkowego SOLBET mają bardzo 
dokładne wymiary (±1 mm na wysoko-
ści i  ±1,5  mm na długości i  szerokości) 
mogą być murowane na cienką spoinę. 
Sprawia to, że mur jest jednorodny pod 
względem termoizolacyjnym. Wyko-

Murowanie bloczków SOLBET na zaprawę murarską do cienkich spoin SOLBET 0.1
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SPRAWNY PRZEBIEG  
PRAC WYKONAWCZYCH
Z   punktu widzenia inwestora ważną 
kwestią, wpływającą na koszty budowy 
domu jest szybkość prowadzonych prac. 
Sprawna, szybka budowa to bowiem 

mniejsze koszty wykonawstwa. Wzno-
szenie ścian z   betonu komórkowego 
SOLBET odbywa się w  sposób niewyma-
gający wyjątkowych kwalifikacji. Znając 
kilka podstawowych zasad wznoszenia 
ścian z   betonu komórkowego, nawet 

niewyspecjalizowana osoba może 
budować prawidłowo. Do prac nie-
zbędnych jest jedynie kilka łatwych 
w   użyciu i   powszechnie dostępnych 
oraz tanich narzędzi. Cięcie materiału 
może być wykonywane przy użyciu 
piły ręcznej. Równie łatwo w   betonie 
komórkowym wykonuje się bruzdy 
pod instalacje oraz otwory montażowe.  
Na ekonomię i   szybki przebieg prac 
budowlanych wpływa użycie bloczków 
z   bocznymi powierzchniami wyprofilo-
wanymi na pióra i  wpusty. Pozwalają one 
łączyć bloczki bez potrzeby wykonywa-
nia spoin pionowych, oszczędzając tym 
samym wykonawcy sporo pracy i  czasu. 
Takie rozwiązanie przynosi również nie-
małe oszczędności na kosztach zakupu 
zaprawy.
Prace na budowie dodatkowo uspraw-
nia nieduża masa materiału oraz jego 
porowata struktura, pozwalająca na bez-
problemowe docinanie i   przenoszenie 
bloczków. Nie bez znaczenia są także uła-
twienia, takie jak uchwyty montażowe, 
pozwalające w   łatwy sposób przenosić 
poszczególne bloczki w  docelowe miej-
sce. Beton komórkowy, jak żaden inny 
materiał ścienny sprawdza się również 
przy budowie domów o  rozbudowanej 
formie architektonicznej. Dzięki łatwej 
obróbce bez problemu można wykony-
wać z  niego ściany i  nadproża biegnące 
po łuku, zaokrąglone ryzality, zwień-
czenia elewacji oraz otwory na modne 
ostatnio owalne okna typu bulaj. Z  kolei 
gładka powierzchnia bloczków sprawia, 
że murowane z  nich ściany można łatwo 
i  szybko wykończyć np. tynkiem cienko-
warstwowym.

BUDOWA BEZ STRAT  
MATERIAŁU 
Ważną zaletą betonu komórkowego, 
dzięki której przeważa on nad popu-
larnymi materiałami budowlanymi, 
jest jego jednorodność. Jednorodna 
w   całym przekroju ściana z   blocz-
ków z   betonu komórkowego pozwala 
uzyskać stałe parametry techniczne 
przegrody. Oznacza to m.in. że prze-
wodzenie ciepła w   ścianie z   betonu 
komórkowego jest w   każdym kierunku 
takie samo (od wewnątrz na zewnątrz, 
od góry do dołu i   na boki). Ma to zna-
czenie przede wszystkim przy przepły-
wie ciepła w   narożnikach, w   strefach 
przyziemia, w  strefach połączenia ścian 

Nawet najbardziej skomplikowane kształty ścian z betonu komórkowego wykonuje się bardzo łatwo

Pierwsza warstwa wykonana 
z bloczków SOLBET Ideal na 
tradycyjnej zaprawie murarskiej 
SOLBET 0.5
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z   dachem, w   strefach pod parapetami. 
Ponadto czasami się zdarza, że przy 
budowie ścian należy wymurować 
ostatnią warstwę na wysokość niższą 
niż wysokość bloczka, wynoszącą 24 cm. 
Wtedy właśnie używa się płytek 6, 8, 10, 
12 cm, które wmurowuje się układając 
je na boku. Nie jest istotne jak element 
ten zostanie ułożony – pionowo czy 
poziomo. Jednorodność betonu komór-
kowego sprawia też, że niemal każdy 
jego docinek może być wykorzystany 
na budowie. Dzięki temu straty mate-
riału i  koszty z  tym związane są ograni-
czone do minimum. 

SYSTEMOWA BUDOWA  
NA RZECZ OSZCZęDNOŚCI 
Oprócz bloczków z   betonu komórko-
wego w   skład oferty SOLBET wcho-
dzą również elementy systemowe, 
takie jak gotowe zbrojone nadproża, 
kształtki U  czy płytki z  betonu komór-
kowego. Elementy systemowe SOLBET 
wyprodukowano z   myślą o   sprawnej 
budowie przegród w   jak najmniejszym 
stopniu narażonych na powstawanie 
mostków termicznych. Wykonywane 
są one również z   betonu komórko-
wego – jednorodnego materiału, 
który w   podobny sposób jak bloczki  
SOLBET również izolują termicznie. 
Oznacza to, że w  przegrodzie brak jest 

miejsc o zwiększonym przewodzeniu 
ciepła. Gotowe nadproża nośne SOLBET 
wykonane ze zbrojonego betonu komór-
kowego są nieodzownym elementem 
ścian jednowarstwowych, zapobie-
gającym występowaniu mostków  
termicznych w   tym miejscu. Wystę-
pują one w   dwóch szerokościach  
(12 i   18 cm) – układając odpowiednie 
elementy obok siebie można uzyskać 
szerokość odpowiadającą każdemu 
typowi ściany budowanej w   systemie 

SOLBET. Nadproża mają długość 140, 
160, 200 oraz 230 cm, mogą więc prze-
kryć otwory o  szerokości nawet 180 cm. 
Dzięki niewielkiej masie mogą być 
montowane ręcznie, bez konieczności 
stosowania ciężkiego sprzętu. Nadproża 
SOLBET mają taką samą wysokość jak 
pozostałe elementy murowe, co rów-
nież znacznie usprawnia przebieg prac. 
Kształtki U   służą z   kolei jako szalunek 
tracony przy wykonywaniu żelbeto- 
wych belek zbrojonych, nadproży, 
opuszczonych wieńców lub słupów 
żelbetowych. Sprawdzają się bardzo 
dobrze m.in. w  przypadku konieczności 
wykonania nadproży. 
Płytki typu Z SOLBET to elementy 
z   betonu komórkowego o   klasie 600 
przeznaczone m.in. do obudowy 
wieńca z   praktycznym zamkiem, uła-
twiającym łączenie poszczególnych 
elementów. Zastosowanie płytek do 
wykonania obudowy wieńca w   ścianie 
jednowarstwowej, pozwala uzyskać jed-
nolitą powierzchnię zewnętrzną ściany, 
co znacznie ułatwia tynkowanie murów. 
Zastosowanie elementów systemo-
wych SOLBET pozwala nie tylko uzy-
skać ciepłe i  bardziej energooszczędne 
ściany, ale również uniknąć wielu kosz-
townych błędów wykonawczych popeł-
nianych często przy wykonywaniu waż-
nych detali konstrukcyjnych. 

www.solbet.pl

Precyzyjne budowanie w systemie SOLBET

Nadporoże wykonane z prefabrykowanych belek z betonu komórkowego SOLBET
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Bloczki z   betonu komórkowego to od 
lat niekwestionowany lider w   ścianach 
budynków jednorodzinnych. W   ostat-
nich latach jego udział w   całym rynku 
materiałów ściennych ciągle wzrasta 
sięgając wartości ponad 40%. Skąd 
tak wielka popularność tego materiału 

budowlanego? Dlaczego od tylu lat 
cieszy się on dobrą opinią wśród firm 
budowlanych, projektantów, a   przede 
wszystkim wśród inwestorów budu-
jących domy? Odpowiedzmy na te  
pytania na przykładzie asortymentu 
H+H Polska.

SYSTEM BUDOWY H+H  
– KOMPLETNY SYSTEM  
DO BUDOWY DOMU
Przede wszystkim elementy z   betonu 
komórkowego H+H składają się na 
System budowy H+H, czyli kompletny 
system do budowy ścian nie tylko 
w  budynkach jednorodzinnych, ale prak-
tycznie w  każdym rodzaju budownictwa. 
Z   betonu komórkowego H+H wytwarza 
się bloczki i   płytki (bloczki o  małej sze-
rokości, poniżej 11,5 cm) ścienne, duże 
Panele ścienne H+H TEMPO (o  zwiększo-
nych gabarytach, podwójnej wysokości 
50 cm), zbrojone i  niezbrojone elementy 
nadprożowe, kształtki U  (bloczki wydrą-
żone w  kształt litery U). Uzupełnieniem 
pełnego Systemu budowy H+H są 
produkty służące do łączenia elementów 
z  betonu komórkowego, czyli murarskie 
zaprawy do cienkich spoin (w  wersji let-
niej i  zimowej).
Dzięki kompleksowości systemowej, 
z   betonu komórkowego H+H można 
wykonać budynek jednorodny pod 
względem materiałowym. Dom taki 
będzie posiadał niekwestionowaną 
zaletę w   postaci ograniczenia poten-
cjalnych mostków termicznych prak-
tycznie do minimum. Jednorodne 
bloczki z  betonu komórkowego zapew-
nią niezakłóconą izolacyjność cieplną 
w   narożnikach budynku. Bloczki połą-
czone na cienką (o   grubości 1÷2 mm) 
warstwę zaprawy stworzą monolityczną 
przegrodę przeciwdziałającą ucieczce 
energii grzewczej, a   „ciepłe” elementy 
nadprożowe wyeliminują możliwość 
powstania mostka termicznego w   tym 
wrażliwym miejscu budynku. System 
budowy H+H dba o  to, aby domy z  niego 
wykonane charakteryzowały się najniż-
szym zapotrzebowaniem na energię. 
Z   betonu komórkowego H+H można 
wznosić budynki energooszczędne, 
niskoenergetyczne czy, przy zasto- 
sowaniu odpowiednich technologii, 
nawet pasywne (praktycznie niewy-
magające dostarczania żadnej energii 
z  zewnątrz).

BETon KomóRKowY H+H
– idealny materiał ścienny  
do budownictwa 
jednorodzinnego
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NAJCIEPLEJSZY PRODUKT  
NA ŚCIANY
Od 1 stycznia 2014 roku kluczowa 
z   punktu widzenia energooszczędno-
ści wartość współczynnika przenikania  
ciepła dla ścian zewnętrznych nie może 
być większa niż UC(max) ≤ 0,25 W/(m2·  K). 
Ta „termiczna rewolucja” zmniejszyła 
o   0,05 od lat obowiązujący warunek 
UC(max) ≤ 0,30 W/(m2 · K). Zmniejszenie 
współczynnika UC(max) o   taką wartość 
powoduje wygenerowanie oszczęd-
ności od 120 do ponad 500 zł rocznie, 
w   odniesieniu do domu jednorodzin-
nego o   powierzchni ścian zewnętrz-
nych 150  m2 i   do aktualnych cen ener-
gii. Użytkownik domu wydaje mniej 
na ogrzewanie, gdyż potrzebuje mniej 
energii do jego wytworzenia. W   kolej-
nych latach wymogi będą jeszcze  
bardziej zaostrzane, osiągając w   2020 
roku nieprzekraczalny próg UC(max)  
≤ 0,20 W/(m2·K).
Beton komórkowy H+H ma swoją struk-
turę złożoną z  olbrzymiej ilości komórek, 
w  których uwięzione jest powietrze, naj-
lepszy izolator cieplny. W  związku z  tym 
w   kwestii izolacyjności cieplnej nie 
ma dla siebie konkurencji. Materiał ten 
wpisuje się idealnie w  trendy związane 
z   budownictwem energooszczędnym. 
Już teraz spełnia aktualne i   przyszłe 
wymagania dotyczące izolacyjności ter-
micznej ścian zewnętrznych. Ocenia-
jąc produkty z   betonu komórkowego 
H+H w  kontekście ciepła musimy wziąć 
pod uwagę podstawowy parametr tego 
produktu, jakim jest klasa gęstości. Od 
gęstości uzależnione są inne cechy 
materiałowe takie jak: wytrzymałość na 
ściskanie, izolacyjność akustyczna czy 
przede wszystkim izolacyjność cieplna. 
Elementy z   betonu komórkowego H+H 
produkowane są w  szerokiej gamie klas 
gęstości od 300 kg/m3 do 700 kg/m3. 
Im produkt ma niższą klasę gęstości tym 
ma niższą wytrzymałość na ściskanie, 
a  jednocześnie wyższą izolacyjność ter-
miczną. Dlatego na ściany zewnętrzne 
należy wybierać beton komórkowy 
„lekkich” klas takich jak: PP1,5-0,30,  
PP2-0,35 czy PP2,5-0,40. Beton komór-
kowy H+H niskich klas gęstości jest jed-
nym z  nielicznych materiałów ściennych, 
z   którego można wznosić spełniające 
zaostrzone wymogi ściany jednowar-
stwowe, niewymagające dodatkowych 
warstw ocieplających.

niona wcześniej ręczna piła widiowa do 
cięcia, kielnie zębate do nakładania 
zaprawy, gumowy młotek, strug do szli-
fowania ewentualnych nierówności czy 
rylec do wykonywania bruzd pod insta-
lacje.
W   kontekście prac murarskich należy 
wspomnieć o   ciekawej właściwości 
betonu komórkowego H+H, która wpływa 
na łatwość prac i   dodatkowo obniżanie 
kosztów budowy. Jest nią izotropowość, 
dzięki której, bloczki mają identyczne 
parametry (np. wytrzymałość, izolacyj-
ność cieplną, akustyczną) we wszystkich 
płaszczyznach. Po docięciu bloczka do 
żądanego wymiaru, pozostały po cięciu 
fragment można wykorzystać w   kolej-

BETON KOMÓRKOWY H+H  
– ŁATWE I SZYBKIE MUROWANIE
Specyficzna struktura betonu komór-
kowego oprócz wpływu na jego para-
metry cieplne tworzy również produkt 
niezwykle łatwy w   montażu i   obróbce. 
Niewielka gęstość bloczków z   betonu 
komórkowego H+H sprawia, że ele-
menty te mające nawet sporą objętość 
i  wymiary są stosunkowo lekkie. Podno-
szenie, przenoszenie, układanie blocz-
ków nie sprawia wykonawcom większych 
problemów. Ponadto dzięki małej gęsto-
ści łatwo je docinać za pomocą ręcznej 
piły. Do prawidłowego murowania ścian 
z   betonu komórkowego wystarczy nie-
drogi komplet narzędzi takich jak wymie-

Z bloczków z betonu komórkowego H+H 
można wykonywać ściany jednowarstwowe
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nych warstwach. Stąd na budowie 
z  betonu komórkowego H+H nie można 
spotkać zalegających odpadów po docin-
kach. Prawie każdy element może być 
wykorzystany w  ścianach.
Beton komórkowy H+H to również naj-
nowocześniejsza technologia zastoso-
wana w  zakładach produkcyjnych, która 
umożliwia wytworzenie produktów naj-
bardziej zaawansowanych technicznie. 
Produkowane bloczki z   betonu komór-
kowego cechuje bardzo wysoka dokład-
ność wykonania rzędu ±1 mm. Jest to 
najwyższa dokładność wymiarowa, którą 
mogą osiągnąć materiały ścienne (kate-
goria wymiarowa TLMB). Dodatkowo ele-
menty wyposażone są w  system łączenia 
w  pionie za pomocą piór i  wpustów bez 
konieczności wypełniania spoiny piono-
wej zaprawą. Dzięki tym cechom blocz-
ków H+H praca z  nimi staje się łatwiej-

sza, zdecydowanie szybsza, a  jej efekt to  
idealnie równy mur.

NATURA, ZDROWIE, EKOLOGIA
Inwestorzy budujący domy nie wybiorą 
na swoje inwestycje produktu, który 
miałby znamiona szkodliwego dla zdro-
wia czy sztucznego. Duża popularność 
betonu komórkowego H+H na budowach 
domów jednorodzinnych świadczy o  tym, 
że materiał ten cieszy się zaufaniem 
klientów również w   kontekście zdro-
wia, naturalności i   ekologii. Oczywiście 
o  takich cechach betonu komórkowego 
mówią również techniczne fakty.
Odpowiedź na pytanie czy materiał 
budowlany jest zdrowy może przynieść 
analiza stężenia pierwiastków promie-
niotwórczych zawartych w   budulcu. 
Prowadzone od lat 80-tych XX wieku 
badania promieniotwórczości natural-

nej surowców i   materiałów budowla-
nych pozwalają na usystematyzowanie 
wartości stężeń potasu, radu i   toru dla 
najpopularniejszych materiałów ścien-
nych. Materiały budowlane, z   których 
korzystamy budując ściany w   zależno-
ści od „zanieczyszczenia” substancjami 
promieniotwórczymi, dzieli się na trzy 
grupy: niskoaktywne, średnioaktywne 
i   o   podwyższonej aktywności. Beton 
komórkowy, do którego produkcji używa 
się w   głównej mierze piasku zaliczany 
jest to „najzdrowszej” grupy materiałów 
niskoaktywnych.
Innym przykładem cechy betonu komór-
kowego H+H, która świadczy o   jego 
pozytywnym wpływie na mieszkańców, 
jest przeciwdziałanie rozwojowi grzy-
bów i  pleśni. Jednym z  głównych surow-
ców używanych w   procesie produkcji 
betonu komórkowego jest wapno. Jest 
ono niezbędne do wytworzenia charak-
terystycznej „komórkowej” struktury. 
Wapno wchodzi w   reakcję chemiczną 
ze środkiem porotwórczym, wydziela 
się wodór, którego miejsce następnie 
zajmuje powietrze. Wapno w   betonie 
komórkowym H+H pełni również dodat-
kową funkcję. Dzięki niemu w  ścianach 
wykonanych z   betonu komórkowego 
wytwarza się zasadowe środowisko che-
miczne. Takie środowisko nie sprzyja 
rozwojowi większości drobnoustrojów. 
Dodatkowo produkty przemiany materii 
przeważającej ilości organizmów żywych 
mają odczyn kwaśny i   w   kontakcie ze 
składnikami betonu komórkowego H+H 
ulegają zobojętnieniu. Konkurencyjne 
dla betonu komórkowego materiały nie 
mają w  swoim składzie działającego tak 
pozytywnie wapna.
W  artykule przytoczonych zostało tylko 
kilka, z   szerokiej palety, zalet betonu 
komórkowego H+H. Omówione zostały 
jednak te najistotniejsze i  najważniejsze, 
które potwierdzają dużą popularność 
tego materiału wśród osób projektują-
cych i  budujących domy jednorodzinne. 
Trendy gospodarki promujące rozwią-
zania energooszczędne, ograniczające 
wpływ człowieka na środowisko natu-
ralne mogą prowadzić do jeszcze więk-
szego upowszechnienia produktów 
z  betonu komórkowego H+H w  sektorze 
budowlanym, a  szczególnie w  budownic-
twie mieszkaniowym.

www.HplusH.pl

Bloczki H+H murowane na 
zaprawie cienkowarstwowej  
o grubości 1 ÷ 2 mm

Do produkcji betonu komór-  
kowego używa się głównie 
piasku kwarcowego
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Firma Baumit w   trosce o   jak najwyższą 
jakość swojej oferty, nieustannie rozwija 
swoje produkty, systemy i   technologie, 
poszukując przy tym nowych rozwią-
zań, które wpiszą się w  rosnące ocze-
kiwania klientów. 
System ociepleń, nie tylko pozwala 
oszczędzać energię, lecz także przyczy-

SYSTEm ocIEPLEń BAUmIT STAR
– teraz bez gruntowania!

nia się do wyraźnej redukcji emisji CO2 
– co z  kolei jest korzyścią dla środowiska. 

System ociepleń Baumit Star 
jest doskonałym rozwiązaniem, 
które dla jego użytkowników 
nie tylko oznacza przyjemny 
i   bezpieczny klimat mieszka-
nia, lecz także jest gwarancją 
długiej żywotności i  najwyższej 
jakości. 

Najważniejszym elementem systemu 
Baumit Star jest zaprawa klejowo-
-szpachlowa Baumit StarContact 
White. Nowa jakość zaprawy sprawia, że 
jest nie tylko biała, lecz dzięki ulepszonej 
recepturze i   właściwościom hydrofobo-
wym, reprezentuje także nową genera-
cję zapraw do klejenia, szpachlowania 
i  zbrojenia, która eliminuje konieczność 
gruntowania, przed położeniem tynku 
dekoracyjnego. Obniża to koszt wyko-
nania nowej fasady oraz oszczędza czas.
Wysokiej jakości mieszanka mineralna 
Baumit StarContact White szczególnie 

rekomendowana jest do mocowania 
wymagających grafitowych płyt styro-
pianowych (np. Baumit StarTherm) oraz 
do wykonywania warstwy zbrojącej. 
Z  powodzeniem można ją stosować rów-
nież z   białymi płytami styropianowymi 
(np. Baumit ProTherm), perforowanym 
styropianem Baumit openTherm oraz 
płytami z  wełny mineralnej. Elastyczność 
i  plastyczność materiału zapewnia łatwą 
aplikację i   gwarantuje wysoką siłę kle-
jenia. Baumit StarContact White będzie 
pomocna również przy renowacji sta-
rych tynków. Doskonale nadaje się rów-
nież do szpachlowania wyrównującego 
mineralne powierzchnie cementowo-
-wapienne lub betonowe. Zawartość włó-
kien polipropylenowych zwiększa odpor-
ność warstwy szpachlowej na uderzenia 
i   powstawanie rys skurczowych. Z   kolei 
optymalna zawartość metylocelulozy 
znacznie wydłuża czas otwarty obróbki 
materiału. 

Doskonałe uzupełnienie systemu ocie-
pleń Baumit Star, stanowi samoczysz-
czący tynk Baumit NanoporTop. 
Dzięki specjalnej strukturze, ukształ-
towanej na poziomie nanocząsteczek, 
powierzchnia tynku jest odporna na 
wchłanianie brudu. Niewielkie napię-
cie powierzchniowe tynku, pozwala na 
samooczyszczanie się elewacji, pod 
wpływem działania warunków atmosfe-
rycznych. Dodatkowo, tynk wyposażony 
został w   fotokatalityczny mechanizm 
samooczyszczania. Oczyszczanie odbywa 
się, więc także poprzez wykorzystanie 
siły światła, wiatru, deszczu i   odparo-
wującej wilgoci. Dzięki temu, elewacja 
jeszcze dłużej zachowuje nieskazitelne 
piękno i  czystość.

www.baumit.pl

System ociepleń Baumit Star

Prawidłowo wykonana termoizolacja gwarantuje oszczęd-
ność energii, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na  
kieszeń inwestora oraz środowisko naturalne. Najlepszy efekt  
i optymalne parametry wykonanego ocieplenia gwaran- 
tują wysokiej jakości kompletne rozwiązania, takie jak  
system ociepleń ścian zewnętrznych budynków Baumit Star.

Grupa produktów systemu ociepleń Baumit 
Star
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X-POLYMER firmy Den Braven – kartusz pojemność 290 ml.

X-POLYMER, nowość w   ofercie firmy Den Braven, to seria 
czterech jednoskładnikowych klejów-uszczelniaczy, które 
stworzone zostały na bazie najnowocześniejszej technolo-
gii silanowej HD Polymer. Preparaty te mogą pochwalić się 
wyjątkowymi właściwościami, m.in. ekstremalną elastycz-
nością, którą trwale zachowują w  bardzo szerokim zakresie 
temperaturowym. Wykonane przy ich pomocy połączenia 
po utwardzeniu nawet w   temperaturze od –40°C do +90°C 
nie będą się kruszyć, odklejać, a   na ich powierzchni nie 
powstaną nieestetyczne rysy. Dodatkowo, kleje-uszczelniacze  
X-POLYMER wykazują maksymalną przyczepność do większo-
ści podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i   gład-

kich oraz suchych i  wilgotnych. Warto również podkreślić, że  
X-POLYMER firmy Den Braven to nie tylko ekstremalna ela-
styczność i   maksymalna przyczepność, ale również szereg 
dodatkowych cech, które wpływają na jakość oraz trwałość 
połączeń takich jak: wysoka wodoodporność fizyczna na dzia-
łanie czynników atmosferycznych oraz grzybów i  pleśni, czy 
odporność mechaniczna na różnego rodzaju drgania, wibracje 
czy ruchy związane z   naturalną pracą materiałów budowla-
nych. Wszystkie te zalety dają 100% gwarancję szczelności 
i   pewność, że wykonane przy pomocy X-POLYMER uszczel-
nienie lub klejenie będzie właściwie spełniać swoje zadania 
w  każdych warunkach. 

Uszczelniacze – kleje  
– nowa seria x-PoLYmER  
firmy den Braven

www.x-polymer.pl 

Extra zastosowania
Rodzina X-POLYMER składa się z 4 
produktów dostosowanych do naj-
bardziej popularnych prac remon-
towo-budowlanych. W   skład linii 
wchodzi: X-POLYMER Bezbarwny,  
X-POLYMER Dom & Wnętrze, X-POLY-
MER Metal oraz X-POLYMER Dach. 
X-POLYMER Bezbarwny to klej-
-uszczelniacz pozwalający wykonać 
przezroczystą fugę, którą po utwardze-
niu można dowolnie malować. Dosko-
nale sprawdzi się w   uszczelnieniach 
ogólnobudowlanych wewnątrz pomiesz-
czeń oraz klejeniu drobnych elemen-
tów wykończenia, szczególnie różnego 
rodzaju szkła, witryn i  mebli.  
X-POLYMER Dom & Wnętrze prze-
znaczony jest z   kolei do prac zarówno 
wewnątrz, jak i   na zewnątrz budynków, 
zwłaszcza przy wykonywaniu połączeń 
konstrukcyjnych oraz dylatacji, a   także 
prac wykończeniowych w   pomieszcze-
niach sanitarnych. Dzięki jego dostęp-
ności w   czterech najpopularniejszych 
kolorach: białym, czarnym, brązowym 
i  szarym, przy jego pomocy zrealizujemy 
większość prac tego typu. 
X-POLYMER Metal oraz X-POLYMER 
Dach to natomiast preparaty prze-
znaczone do nieco bardziej specjali-
stycznych zastosowań. Pierwszy z   nich 
o   aluminiowym kolorze i   metalicznym 

Wszystkie produkty X-POLYMER dostęp- 
ne są w  wygodnym kartuszu, który znacz-
nie usprawnia prowadzone prace i  umoż-
liwia precyzyjne nakładanie preparatu 
nawet w trudnodostępnych miejscach. 
Z   serią nowoczesnych klejów–uszczel-
niaczy firmy Den Braven elastycznie 
wykonamy prace remontowo-naprawcze 
od piwnicy aż po dach. 

połysku świetnie sprawdzi się w   przy-
padku kanałów wentylacyjnych oraz 
różnego rodzaju połączeń ze stali, alu-
minium, ocynku czy emalii. Natomiast 
odporny na warunki atmosferyczne 
i   promieniowanie UV X-POLYMER Dach 
to preparat odpowiedni do napraw 
poszycia wykonanego z  dachówek, bla-
chodachówek, a także obróbek blachar-
skich i orynnowania. 
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Nowa Generacja okien dachowych 
Velux to najszerszy na rynku asorty-

ment okien połaciowych pod względem 
energooszczędności, komfortu oraz spo-
sobu ich otwierania. Ofertę podzielono 
na trzy linie: Standard, Standard Plus 
i   Premium, w których okna dachowe 
różnią się między innymi zastosowanym 
systemem otwierania. Okna dachowe 
Velux występują w  szerokiej gamie roz-
miarów, co pozwala dopasować je funkcji 
i  wielkości każdego wnętrza.

Górne otwieranie 
Zgodnie z  przepisami dolne krawędzie 
okien powinny znajdować się na wyso-
kości ok. 90 cm od podłogi. Takie usytu-
owanie okien jest możliwe, gdy ścianka 
kolankowa jest stosunkowo niska – w  ten 
sposób również w   pozycji siedzącej 
mamy zapewniony swobodny widok na 
zewnątrz oraz optymalne oświetlenie 
wnętrza. Okna dachowe zamontowane 
na takiej wysokości najwygodniej 
obsługiwać za pomocą systemu górnego 
otwierania. To najbardziej ergonomiczne 
rozwiązanie  – uchwyt jest dostępny, gdy 
stoimy w   pozycji wyprostowanej, bez 
potrzeby schylania się i  narażania na ude-
rzenia głową w  szybę. Jednocześnie taki 

sposób otwierania zapewni bezpieczeń-
stwo małym dzieciom, które nie otworzą 
okna dachowego bez wiedzy rodziców. 
Pod oknem można ustawić biurko, stół 
czy kanapę, ponieważ sprzęty nie utrud-
nią nam jego otwierania. Oknem z   linii 
Standard Nowej Generacji wyposażo-
nym w   górne otwieranie jest najnow-
sze okno dachowe GZL. Jego zaletą jest 
zintegrowana wentylacja, filtr zatrzy- 
mujący kurz i   owady i   funkcja obrotu 
o   180 st. Okno można też wyposażyć 
w   sterowanie elektryczne na każdym 
etapie użytkowania. Takie okna dachowe 
mają jeszcze jeden atut niezmiernie 
istotny dla inwestorów – jest nim cena 
– są dostępne już od 845 zł.  Warte swo-
jej ceny są też nieco droższe okna GLL. 
To oferta Standard Plus, w   której okna 
dachowe, poza walorami okien GZL, mają 
dodatkową uszczelkę dającą doskonałe 
właściwości izolacyjne, na które wpływ 
ma również konstrukcja ThermoTechno-
logyTM. Okno będzie dobrym wyborem do 
pokoju dziecięcego, ponieważ zamonto-
wana w   nim szyba bezpieczna, nawet 
rozbita np. po uderzeniu piłką, pozosta-
nie sklejona i   nie spadnie na podłogę. 
W   ofercie Nowej Generacji znajdziemy 
też nowe drewniano-poliuretanowe 

okno GLU z  górnym otwieraniem, które 
sprawdzi się szczególnie w  łazience oraz 
kuchni, gdyż jest całkowicie odporne  
na wilgoć. Jest ono dostępne już od  
1234 zł. W  oknie GLU z  górnym otwiera-
niem można też domontować klamkę na 
dole – to koszt jedynie 89 zł.

Dolne otwieranie 
Gdy konstrukcja poddasza zmusza 
nas do zainstalowania okna znacznie 
wyżej, np. gdy ścianka kolankowa ma 
wysokość 150 cm, najbardziej funk-
cjonalnym rozwiązaniem jest wybór 
okna z   dolnym systemem otwierania. 
Otwiera się ono przy pomocy eleganc-
kiej ocynkowanej klamki zamocowanej 
pośrodku dolnej ramy skrzydła. Otwie-
rając okno dachowe, nie trzeba stawać 
na palcach ani nadmiernie wyciągać ręki 
w  górę, choć aby mieć łatwy dostęp do 
klamki, należy zrezygnować z   umiesz-
czenia mebli pod oknem lub tak je usta-
wić, by zapewniały swobodny dostęp do 
klamki. Standardową propozycją okien 
Velux z   dolnym otwieraniem są nowe 
okna GZLB dostępne już od 1045 zł. Poza 
nowoczesnym designem odbiorcy doce-
nią łatwy w  czyszczeniu filtr powietrza. 
W   ofercie Standard Plus dolne otwie-
ranie zapewniają okna dachowe GLL B. 
Poza zaletami okien w  wersji Standard są 
one wykonane w  innowacyjnej konstruk-
cji ThermoTechnologyTM z   dodatkową 
uszczelką, co docenimy, płacąc niższe 
rachunki za ogrzewanie. Okna te wypo-
sażone są również w  szybę bezpieczną.  

wygodne otwieranie okien  
na poddaszu  
Funkcjonalność okien dachowych w dużej mierze zależy 
od sposobu ich otwierania. Okna dachowe z klamką na 
dole lub uchwytem na górze wpływają na wygodę użyt-
kowania i efektywne wykorzystanie przestrzeni na pod-
daszu. Najnowsze okna dachowe Velux to najszerszy na 
rynku wybór sposobu otwierania. 

nowości rynkowe

www.velux.pl



32 nr 2/2015  www.glospsb.com.pl

nowości rynkowe

Wychodząc na przeciw potrzebom swo-
ich klientów, w   marcu bieżącego roku 
marka Irwin Tools wzbogaciła swoją 
ofertę o   szeroką gamę akcesoriów do 
wkręcania – końcówki i  groty udarowe, 
które szczególnie sprawdzają się w  pra-
cach, gdzie wytrzymałość i   odporność 
na obciążenia podczas wkręcania odgry-
wają kluczową rolę. Produkty zostały 
wykonane ze stali najwyższej jakości, 
która gwarantuje odporność i   wytrzy-
małość na duże obciążenia podczas 
pracy. Precyzyjna geometria końcówki 
zapobiega jej zsuwaniu się i  ześlizgiwa-
niu w  czasie wkręcania. Wśród nowego 
asortymentu znajdują się również koń-
cówki dwustronne, umożliwiające korzy-
stanie naprzemienne z  obu ich stron, co 
z  pewnością wydłuża żywotność narzę-
dzia. Zastosowano w   nich technologię 
DoubleLok™, która pozwala na pewny 
chwyt dwustronnej końcówki we wkrę-

tarkach udarowych lub specjalnych 
uchwytach.
W  sumie pojawiło się 81 nowych pozy-
cji produktowych, wśród których znaj-
dują się najbardziej popularne końcówki 
i   groty udarowe do wkręcania typu PH, 
PZ, Torx, SL oraz HEX. Długość robo-
cza dostępnych końcówek to 50  mm, 
60  mm oraz 100 mm. W   przypadku 
grotów możemy natomiast wyróżnić 
długości 25 mm i   50 mm. Nowa oferta 
Irwin uwzględnia opakowania 2    szt., 
10 szt., 20 szt. oraz profesjonalne 
zestawy grotów i   końcówek udaro-
wych, zawierające najbardziej popu-
larne typy i  rozmiary. Odporne na ude-
rzenia kasety wykonane są z   tworzywa 
ABS najwyższej jakości, które poradzi 
sobie z   obciążeniami w   codziennej 
pracy. Trwałe i  czytelne oznaczenie typu 
i   rozmiaru pozwala natomiast na wła-
ściwy wybór potrzebnego narzędzia. 

SzYBKoŚĆ i PREcYzJA  
z nowymi akcesoriami  
do wkręcania IRwIn

Oprócz końcówek i   grotów udarowych, 
ciekawą propozycją firmy Irwin są 
przedłużki przystosowane do wyż-
szego momentu obrotowego podczas 
wkręcania oraz uchwyty. Na szczególną 
uwagę zasługują tu uchwyty – magne-
tyczny i   kątowy. Nisko profilowa koń-
cówka kątowa pozwala bowiem na pracę 
w   trudno dostępnych miejscach, a   sta-
lowy mechanizm przekładniowy oraz 
napęd z  łożyskami kulkowymi, gwaran-
tuje wysoką wytrzymałość narzędzia.

www.irwin.pl

Wraz z  wprowadzeniem na rynek nowego 
systemu zdalnego sterowania radio-
wego BiSecur Hörmann ustanowił nowe 
standardy bezpieczeństwa w   transmisji 
sygnału między nadajnikami a  napędami 
w   bramach garażowych i   wjazdowych. 
Teraz firma poszła jeszcze o   krok dalej: 
kontrola i   obsługa bram oraz drzwi moż-
liwa jest z  dowolnego miejsca na świecie. 
Umożliwia to nowa bramka LAN/WLAN 
BiSecur z  aplikacją na smartfona i  tablet.

Będąc w  domu lub na urlopie, jadąc rowe-
rem czy podróżując pociągiem – w   każdej 
chwili można uruchomić aplikację, aby 
sprawdzić, czy brama garażowa lub wjaz-
dowa jest otwarta czy zamknięta, i  w  razie 
potrzeby zamknąć ją jednym przyciskiem. 
Aplikacja pozwala sterować także oświetle-
niem garażu lub innymi źródłami światła. 
Aby z   niej korzystać poza domem trzeba 
podłączyć bramkę LAN/WLAN BiSecur  

z  domowym routerem i  bezpłatnie zare-
jestrować przez Internet. System jest 
kompatybilny z   wieloma produktami 
firmy Hörmann z  serii BiSecur, na przy-
kład napędami SupraMatic i  ProMatic do 
bram garażowych i  napędami RotaMatic 
i  LineaMatic do bram wjazdowych.
Za pomocą bramki i   aplikacji można 
także sterować aluminiowymi drzwiami 
zewnętrznymi ThermoSafe i   Thermo-
Carbon, które mogą być ryglowane 
automatycznie. Dzięki aplikacji BiSecur 
możemy teraz zdalnie sprawdzić, czy są 
one prawidłowo zaryglowane. 
Aplikacja posiada funkcję „scenariusz”, 
przydatną w   często powtarzających 
się sytuacjach, takich jak codzienny 
powrót do domu, gdy za każdym razem 
najpierw otwiera się bramę wjazdową, 
a  następnie bramę do garażu. Dzięki tej 

www.hormann.pl

nowA InTUIcYJnA APLIKAcJA BISEcUR 
PEłnA KonTRoLA I STERowAnIE  
z dowoLnEGo mIEJScA nA ŚwIEcIE  

funkcji jedno uruchomienie przycisku 
umożliwia automatyczne wykonywa-
nie określonych operacji zawsze w  tej 
samej kolejności, bez konieczności 
wybierania pojedynczych poleceń. 
Maksymalnie z  aplikacji może korzystać 
dziesięć osób, którym można przypisać 
różne uprawnienia. 
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Nowością w  ofercie YATO są dwa inwer-
torowe agregaty prądotwórcze. Są to 
profesjonalne produkty przeznaczone 
do dostarczania mobilnej energii elek-
trycznej. Dzięki kompaktowym wymia-
rom i  łatwej obsłudze doskonale spra-
wują się wszędzie, gdzie jest potrzebny 
prąd do pracy z   urządzeniami elek-
trycznymi w  terenie. Dobrym przykła-
dem jest wsparcie pracy działkowców, 
serwisantów, na budowie i   wszystkich, 
których praca byłaby niemożliwa bez 
dostarczenia mobilnej energii. 
Zastosowanie agregatów to wyśmienite 
wsparcie wypoczynku urlopowego nad 
wodą, w  lesie i  górach. Kompaktowe roz-
miary to także łatwość przechowywania 
w   warunkach domowych, gdy agregat 
może stać się niezbędnym źródłem zasi-
lania awaryjnego, w   przypadku braku 
prądu w  sieci i  klęsk żywiołowych. 
Urządzenia te mają ciekawe wzornic-
two i   są ergonomiczne w   transporcie. 

YT-85421 napędzany jest 4-suwowym 
silnikiem o   mocy 1.7 KM. Moc znamio-
nowa 900 W, moc maksymalna 1000W. 
Napięcie elektryczne 230 V plus gniazdo 
12 V. Zbiornik na benzynę ma pojem-
ność 2,7 l, poziom generowanego hałasu 
nie przekracza 95 dB. Waga 14 kg. 
YT-85422 napędzany jest 4-suwowym 
silnikiem o   mocy 3 KM. Moc znamio-
nowa 1600 W, moc maksymalna 2000 W. 
Napięcie elektryczne 230 V plus gniazdo 
12 V. Zbiornik na benzynę ma pojemność 
3,5 l, a  poziom generowanego hałasu nie 
przekracza 92 dB. Waga 22 kg.
Rozszerzeniem oferty YATO dla użyt-
kowników profesjonalnych są modele www.yato.com

agregatów prądotwórczych YT-85432, 
YT-85434, YT-85437, YT-85440. Ich 
zaletami są automatyczna regula-
cja napięcia, duża pojemność zbior-
nika paliwa i   w   konsekwencji długi 
czas pracy. Dwa z   nich o   niższej mocy  
(YT-85432, YT-85434) są agrega-
tami koszowymi. Dwa kolejne agre-
gaty o   większej mocy (YT-85437 4 kW 
i  YT-85440 5 kW), a  więc i   o  większych 
wymiarach i  wadze, zostały dla wygody 
użytkowników wyposażone w   koła 
i  uchwyty transportowe. 

 Agregaty prądotwórcze 
marki YATo

Firma Kubala, uznany na rynku krajo-
wym i międzynarodowym producent 
narzędzi budowlanych, w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku, oferuje panele 
tarasowe z kompozytu drewna.
s  Bez użycia legarów i innych elementów.
s  Łatwe czyszczenie.
s  Wyczuwalny aromat drewna.
s  Powierzchnia antypoślizgowa.
s  Prosty montaż i obróbka.
s  Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
s Trwałość – odporność na czynniki 

zewnętrzne.

s Bez konserwacji.
s Barwniki najwyższej jakości odporne 

na UV.
s 20-letnia gwarancja na gnicie i butwie-

nie.
s Atest Higieniczny HK/b/0877/01/ 

2013.
Panele kompozytowe firmy Kubala 
nadają tarasom i balkonom nowo-
czesny design z zachowaniem atu-
tów prawdziwego drewna, takich jak 
wygląd oraz naturalny aromat.  Dzięki 
zastosowaniu innowacyjnego połącze-
nia tworzywa sztucznego z drewnem, 
panele odznaczają się wysoką odpor-
nością na zużycie, uszkodzenia mecha-
niczne oraz czynniki zewnętrzne (odpor-
ność na działanie grzybów i porostów, 
nie ulegają zbutwieniu, nie pęcznieją 
pod wpływem wody). Mają 20 lat gwa-
rancji. Technologia w której tworzone 
są panele, zapewnia nie tylko solidność  
i estetykę wykończenia, ale również  
eliminuje konieczność konserwacji oraz 

ułatwia utrzymanie tarasu czy balkonu 
w czystości. Dogodny wymiar paneli 
oraz możliwość przycięcia, pozwala na 
ich ułożenie na dowolnej powierzchni 
i w dowolny sposób. Panele mogą być 
z powodzeniem stosowane również,  
w celu tworzenia ścieżek ogrodowych 
czy obudowy basenów. Montaż za 
pomocą systemu „click in” jest łatwy, 
szybki i nie wymaga udziału fachowca. 
Panele kompozytowe Kubala, dzięki 
antypoślizgowej powierzchni oraz 
braku elementów mocujących (takich 
jak gwoździe czy wkręty), są bezpieczne 
również dla bosych, dziecięcych stóp.

PAnELE kompozytowe

www.kubala.com.pl
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Grzejnik dekoracyjny powinien spełniać wiele funkcji. W tym segmencie produk-
tów niezbędna jest szeroka paleta modeli oraz ponadczasowy design. Grzejnik 
powinien umożliwiać sprawną i czystą instalację, a ponadto być ekonomiczny  
i kompatybilny z nowoczesnymi rozwiązaniami energooszczędnymi, takimi jak  
np. pompy ciepła. Grzejnik musi być także przystosowany do renowacyjnych 
konfiguracji złącz. Reasumując, grzejnik ma być urządzeniem o wszechstronnym  
zastosowaniu. Oznacza to efektywność począwszy od etapu wyboru, a skończyw-
szy na kosztach eksploatacji.
Zehnder Charleston przekonuje pod każdym względem i spełnia wszystkie 
powyższe wymagania. Produkt ten stanowi przykład ogromnych możliwości marki  
Zehnder pod kątem funkcjonalności oraz znakomitego, ponadczasowego, a jedno-

cześnie bardzo modnego designu. Firma 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
wymagających klientów i stara się trafiać 
w nawet najbardziej wysublimowane 
gusta, oferując jednocześnie rozwiąza-
nia zaawansowane technologicznie, zna-
komite pod względem funkcjonalnym  
i użytkowym. 

Klasyk, który inspiruje!

www.zehnder.pl

Charleston to nowoczesny grzejnik 
żeberkowy, stalowy, który wykonywany 
jest przy użyciu innowacyjnej technologii 
(obróbka laserowa) i pozwala na nieogra-
niczoną wręcz elastyczność zastosowania. 
Niekwestionowaną zaletą jest duży odsetek 
energii oddawanej przez łagodne promie-
niowanie oraz wysoka wydajność w insta-
lacjach niskotemperaturowych. Grzejnik ten 
wykonywany jest w najszerszej na rynku 
palecie modeli (wysokości od 19 cm do 6 m, 
od 2 do 6 kolumn w pojedynczym żeberku) 
oraz jako formy specjalne – wykonania  
m.in. łukowe, kątowe, jako ławeczka. Ponadto 
dla pełnej swobody aranżacyjnej produ-
cent umożliwia wykonanie tego grzejnika  
w ponad 50 kolorach z palety barw Zehnder. 

SYSTEm 
InSTALAcYJnY  
HEP2o fIRmY wAvIn tek tworzywowych ze względu na indy-

widualne preferencje wykonawców. 
Oferowane są z gwintami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi.
Rury Hep2O dostępne w zwojach są ela-
styczne, a ich unikalną cechą jest dosko-

nała zdolność do zachowywania prosto-
liniowości po rozwinięciu. Elastyczna rura 
ułatwia omijanie przeszkód, co w rezul-
tacie zmniejsza ilość połączeń. Dzięki 
temu czas instalacji będzie krótszy,  
a koszt niższy. 

System Hep2O firmy Wavin wykonany 
jest z PB (polibutyelnu) i przeznaczony 
jest do instalacji ciepłej i zimnej wody 
oraz do instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ogrzewania podłogowego. Jest to 
najbardziej zaawansowany technicznie, 
profesjonalny system rur łączonych 
na wcisk wraz z szeroką gamą złączek  
w kolorze białym.  
Złączki umożliwiają połączenia nie 
tylko z rurą polibutylenową Hep2O, ale 
także bezpośrednio z rurami miedzia-
nymi. Łączenie z rurami Wavin Tigris lub 
stalowymi możliwe jest natomiast za 
pomocą kształtek z gwintami. Nowością 
w ofercie Wanin są kształtki mosiężne, 
które stanowią alternatywę dla kształ-

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 wymaga 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. 

W dniach 19 i 26 kwietnia oraz 3 maja zapraszamy do oglądania programu „Nasz 
Nowy Dom”, w którym pokażemy jak łatwo i szybko montuje się system Hep2O.
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®	 Konkurencja na rynku farb i   lakierów 
jest w  Polsce silna, klient ma szeroki wybór.  
Czy jednak równie bogaty w  każdej z  naj-
ważniejszych grup asortymentowych? 
Na złożoność asortymentu ma wpływ to, jak 
bardzo rozwojowa z  punktu widzenia pro-
ducentów jest dana grupa asortymentowa. 
Oczywiście pomiędzy różnymi grupami 
występują dysproporcje, jednak nie można 
powiedzieć abyśmy mieli do czynienia 
z  takimi kategoriami produktów, w  których 
klient tego wyboru nie ma. Każdy wiodący 
producent proponuje przynajmniej jeden 
produkt ze swojej oferty w   poszczegól-
nych grupach asortymentowych. W  farbach 
wewnętrznych ten wybór jest największy 
– tu wszyscy wiodący producenci oferują 
co najmniej kilka kolekcji, z  których każda 
zawiera kilkadziesiąt różnych kolorów.

®	 Jakich trendów można spodziewać się 
na tym rynku w  najbliższych latach? Czy 
jego wartość wzrośnie, czy może maleć? 
Co mówią prognozy w   odniesieniu do 
głównych rodzajów wyrobów?
Z   naszych obserwacji wynika, że jest to 
rynek, którego wartość powinna nadal 
rosnąć. Porównując średnie zużycie farb 
„per capita” w  Polsce i  w  Europie Zachod-
niej, nadal mamy spory dystans do nadro-
bienia. W  tym między innymi należy upatry-
wać rozwojową perspektywę dla polskiego 
rynku farb i   lakierów, który bez wątpienia 
należy uznać za dynamiczny. Praktycznie 
co roku mamy do czynienia z  pojawianiem 
się nowych produktów, zarówno w  grupie 
farb białych, jak i  kolorowych. Kolejną silnie 
rozwijającą się kategorią jest segment wyro-
bów do konserwacji i   dekoracji drewna. 
Konsumenci coraz więcej uwagi poświęcają 
dbałości o  wyposażenie ogrodów, popular-
nością cieszą się przydomowe altany, per-
gole, a  drewno jest też modnym elementem 

wykończenia elewacji. Odpowiednia kon-
serwacja drewnianych konstrukcji wymaga 
użycia specyficznej grupy produktów, stąd 
też obserwowany rozwój i  duża specjaliza-
cja w  tej kategorii wyrobów.

®	 Jaka jest pozycja firmy Śnieżka SA 
wśród producentów farb i   lakierów 
w  Polsce?
Według naszych szacunków zajmujemy 
trzecie miejsce w   Polsce pod względem 
wartościowym sprzedaży. Szacujemy, że 
w  kraju jesteśmy największym producen-
tem farb emulsyjnych białych i  emalii fta-
lowych. W  tych dwóch grupach zajmujemy 
pozycję lidera. Na pewno też istotnemu 
powiększeniu uległ w   ostatnich latach 
udział rynkowy Śnieżki w   segmencie farb 
kolorowych i  produktów do drewna.

®	 Jakie są plany rozwoju Śnieżka SA? 
Stawka na poszerzenie oferty asortymen-
towej?
Rozwój to dla nas stawianie na innowacyj-
ność, której staramy się być liderem. Jako 
pierwsi wprowadziliśmy na rodzimy rynek 
wyroby zawierające Teflon®surface protec-
tor. Obok farb emulsyjnych są to także pro-
dukty z  takich kategorii, jak systemy ocie-
pleń budynków czy preparaty do ochrony 
i  dekoracji drewna. Jako jedyny producent 
wytwarzamy na polskim rynku farbę cera-
miczną, która dzięki unikalnej, autorskiej 
technologii „CS3G” charakteryzuje się 
ponadprzeciętnymi parametrami plamood-
porności. To również Śnieżka jako pierwszy 
producent w  Polsce wprowadziła do sprze-
daży farbę satynową dostępną w  gotowych 
kolorach, definiując tym samym nową kate-
gorię wyrobów na rodzimym rynku farb. 
Wśród nowatorskich, stosowanych przez 
nas rozwiązań, znajdują się także między 
innymi produkty oparte o  nanotechnologię, 
czy wyroby z  zawartością czystego srebra. 
Jak pokazują powyższe przykłady, bardzo 
wiele uwagi poświęcamy działalności R&D  
(badania i   rozwój – przyp. red.). Innowa-
cyjne rozwiązania to wynik prac naszego 
Centrum Badań i  Rozwoju, w  skład którego 
wchodzi między innymi jedyne w   branży 

Akredytowane Laboratorium Badawcze. 
Inwestując w   ten typ działalności zysku-
jemy fundament, na bazie którego możemy 
oferować klientom produkty w  najwyższym 
stopniu spełniające ich oczekiwania i  jed-
nocześnie atrakcyjne cenowo.

®	 Jak Śnieżka SA postrzega miejsce PSB na 
rynku sprzedaży farb i  lakierów w  Polsce?
Historycznie, od czasu powstania, PSB 
odgrywa kluczową rolę na rynku materia-
łów budowlanych. To produkty „budow-
lane” były podstawą rozwoju Grupy – 
testowania różnych rozwiązań zarówno 
handlowych jak i  marketingowych. W  prze-
szłości my także postrzegaliśmy PSB przez 
pryzmat tzw. „ciężkiej budowlanki”, dlatego 
też nasza współpraca przechodziła różne 
etapy, włącznie z  jej przerwaniem. 
Aktualnie kreowany przez PSB rozwój for-
matów sprzedaży detalicznej, w   których 
dużą rolę odgrywają produkty dekoracyjne, 
w  tym farby, powoduje, że Grupa PSB staje 
się dla nas istotnym odbiorcą. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z   osiąganych wspól-
nie wyników, które dają nam podstawy do 
wyrażenia przekonania, że dalszy rozwój 
będzie równie dynamiczny.

®	 Grupa PSB rozwija profesjonalne sieci 
sklepów standardu PSB-Mrówka i   Centra 
Budownictwa PSB-Profi – w  jakim zakresie 
wykorzystuje ten fakt Śnieżka SA? 
Z   naszej perspektywy jest to optymalny 
kierunek. W   dotychczasowych składach 
budowlanych nie zawsze znajdowało się 
miejsce na farby, a   w   nowej formule jest 
ono zawsze. Dla nas kluczowym celem jest, 
aby nasze produkty były profesjonalnie 
eksponowane, by zajmowały jak największą 
przestrzeń handlową. Skupiamy się przede 
wszystkim na pracy bezpośrednio z  akcjo-
nariuszami oraz z  zespołami pracowników 
tworzących daną Mrówkę czy Profi. Staramy 
się także dzielić doświadczeniami w  budo-
waniu komplementarnej oferty, ekspozy-
cji. Jak pokazują dotychczasowe działania, 
efektywna współpraca w   tym zakresie to 
korzyść dla każdej ze stron.

notował Mirosław Ziach

ŚNIEŻKA – mocna pozycja 
na rozwijającym się rynku
Rozmowa z Piotrem Mikrutem – prezesem zarządu Fabryki Farb  
i Lakierów Śnieżka SA



3636

KIERUNEK PROFI 

nr 2/2015  www.glospsb.com.pl

DWA W  JEDNYM
Artur Olchawa, wiceprezes – dyrektor 
handlowy Sufigs zwraca uwagę, że tak 
naprawdę mamy dwa domy: ze ścianami 
nośnymi z  ceramiki czerwonej i   z   betonu 
komórkowego. Jeden kryty dachówką cera-
miczną, drugi dachówką betonową. Z  kil-
koma systemami orynnowania – z  każdej 
strony inny. Domy łączą w  całość wspólne 
schody wewnętrzne. W  sumie mają ponad 

200 m2 powierzchni użytkowej. Postawili-
śmy je w  hali sprzedażowej PROFI. 
– Piętrowy dom mieszkalny wewnątrz 
obiektu handlowego? Skąd pomysł? 
– Pomysł wziął się z   mojej obserwacji, 
z   jakim zainteresowaniem spotykają się 
ekspozycje produktowe poszczególnych 
firm na targach branżowych. Producenci 
prezentują zwykle swoje produkty wyko-
rzystując przekroje montażu, jednak odno-

szące się wyłącznie do danego elementu, 
np. izolacji murów. Moim zamysłem było 
stworzenie takiego obiektu, który kom-
pleksowo, w  jednym miejscu zaprezentuje 
klientowi wszystkie najważniejsze tech-
nologie stosowane przy budowie domu 
od „fundamentu po dach” – oczywiście 
w   ujęciu przekrojowym. W   modelowym 
domu zostały zastosowane najnowocze-
śniejsze rozwiązania, m.in. termoizola-
cyjne, klient decydując się na jedno z  nich 
osiąga wymierne korzyści ekonomiczne, 
np. wynikające z   oszczędności w  zużyciu 
energii. Modelowy dom dowodzi zatem, 
że warto budować z  zastosowaniem naj-
nowocześniejszych technologii i   przede 
wszystkim przy użyciu dobrych jakościowo 
produktów. Zapraszamy wszystkich Klien-
tów, którzy budują, bądź będą budować 
dom.

KLIENT KUPUJE OCZAMI
Pomysłowi Artura Olchawy zmaterializo-
waną postać nadali architekci Michał 
Bisaga i   Dariusz Cetnar, współ-
właściciele biura projektowego Green 
House Concept z   Tarnowa. – Wyzwanie 
było niezwykłe. Nikt wcześniej takiego 
domu nie zbudował. Dzięki dobrej współ-
pracy z  ponad 20 producentami materia-
łów budowlanych, którzy dostarczyli nie-
mal 100 rozwiązań w  różnych systemach 
i  technologiach, z  zastosowaniem rozma-
itych wyrobów, modelowy dom powstał 
w  5 miesięcy. Wstęgę przecięto 1 sierpnia 
2014 r. Odtąd pokazujemy go każdemu 
klientowi naszej firmy, z   którym aktual-
nie pracujemy. Inwestorzy indywidualni 
mają poczucie, że poznając rozwiązania 
tutaj prezentowane łatwiej mogą „spraw-
dzić” wykonawcę, który buduje ich własny 
rodzinny dom.

Adam Paściak, regionalny kierownik 
sprzedaży firmy Knauf w   Polsce Połu-
dniowo-Wschodniej ocenił jako strzał 
w   dziesiątkę pomysł Artura Olchawy 
zbudowania domu modelowego. – Z  oka-
zji zaprezentowania bogatej gamy rozwią-

SUfIGS – dom na 
wyciągnięcie ręki

Modelowy dom. Modelowe PROFI. Modelowa firma.  
W notesie reportera odwiedzającego Sufigs w Tarno-
wie przymiotnik „modelowy” pojawia się raz za razem.  
Zostawię znawcom analizę modelu biznesowego rodzin-
nej firmy Czesława, Artura, Piotra i Mateusza Olchawa, 
jaką jest Sufigs. Nie będę dociekał szczegółów organiza-
cji pracy (również modelowe rozwiązania) tarnowskiego 
PROFI, którym Sufigs szczyci się od połowy 2014 r. Obejrzę 
natomiast dokładnie z zewnątrz modelowy dom, przej-
dę przez wszystkie 4 pomieszczenia, zapytam co o takim 
domu sądzą klienci Sufigs, pracownicy firmy i dostawcy 
materiałów budowlanych, zastosowanych przy jego bu-
dowie. 

Czesław Olchawa (drugi od lewej) - założyciel Sufigs  
w 1992 r., obecnie prezes zarządu – z synami.  

Mateusz – udziałowiec, Piotr – wiceprezes i dyrektor  
finansowy, Artur – wiceprezes i dyrektor handlowy.
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zań systemowych Knauf w  tak atrakcyjnej 
formie nie można było nie skorzystać. 
W   efekcie prezentujemy w   modelowym 
domu około 30 technologii i   wyrobów 
z   asortymentu suchej zabudowy, tynków 
gipsowych i   cementowych, systemy pod-
łogowe suche i   mokre oraz system płyt 
cementowych Aquapanel do stosowania 
na zewnątrz i  we wnętrzach. Na przykład 
w  systemie suchej zabudowy można zapo-
znać się w  modelowym domu z  12 rozwią-
zaniami z  oferty naszej firmy (oczywiście 
z  kompletem akcesoriów), m.in. z  płytą g-k 
grubości 20 mm – bardzo sztywną, bardzo 
wytrzymałą, przez co zdecydowanie pod-
noszącą komfort użytkowania poddasza.
Modelowy dom to ewenement. Klient 
kupuje oczami, tutaj widzi to, co chcemy 
mu sprzedać. Szkoliliśmy handlowców 
PROFI, przedstawiając szczegółowo zalety 
prezentowanych rozwiązań marki Knauf. 
Dziś mogę powiedzieć, że pracownicy 
Sufigs dobrze korzystają z   możliwości, 
jakie stwarza modelowy dom. Zaintere-
sowanie klientów ofertą Knaufa wzrosło 
wielokrotnie.

W   ocenie Ireny Borowiec, będącej 
przedstawicielem handlowym firmy Leier 
w  Małopolsce Zachodniej pomysł modelo-
wego domu zrodził się ze szczególnej dba-
łości Artura Olchawy o   klienta. Dyrektor 
handlowy Sufigs chciał, żeby każdy mógł 
zobaczyć z   czego może zbudować dom. 
Nie zastanawiałam się długo nad propozy-
cją udziału w  budowie modelowego domu 
w  Tarnowie - znalazła się w  nim ogromna 
większość materiałów ściennych marki 
Leier. Pustaki do stawiania ścian nośnych 
zewnętrznych i   wewnętrznych oraz 
wewnętrznych działowych (w  tym pustak 
akustyczny), systemy stropowe gęstoże-
browe, systemy kominowe i  wentylacyjne, 
system belek nadprożnych. Zaprezento-
waliśmy oczywiście wyroby zastosowane 
w  modelowym domu pracownikom Sufigs. 
Kieruję do PROFI w  Tarnowie klientów, któ-
rzy chcą naocznie poznać nasze systemy. 
Atutem jest również to, że wszystkie są 
dostępne dosłownie natychmiast z  placu 
czy z  magazynów Sufigs.

Jacek Popiela, prowadzi w   Tarnowie 
pod nazwiskiem firmę Usługi Remon-
towe. Zgadza się z   tezą, że wielu klien-
tów kupuje oczami, ale zwraca uwagę, że 
wymagania rosną, tylko naprawdę dobre 
rozwiązania materiałowe cieszą się auten-

tycznym zainteresowaniem. Takie wła-
śnie prezentuje modelowy dom w   PROFI 
Zauważyłem, że najczęściej przyciągają 
wzrok przekroje systemów złożonych z  róż-
nych warstw materiałowych, czy wielu ele-
mentów. Przychodzę z  klientem do mode-
lowego domu, na przykład kiedy proponuję 
jako wykonawca zamiennik czegoś, co jest 
w   projekcie. Kiedyś przekonałem klienta 
do zastosowania innej wełny mineral-
nej w   ścianie trójwarstwowej, o   lepszych 
parametrach izolacyjnych, niż miał w  pro-
jekcie. Zobaczył ułożenie warstw w  ścianie 
– i  uznał, że w  danym przypadku opłaca się 
wydać więcej na materiał. Modelowy dom 
bardzo uwiarygodnia w   oczach klienta 
i  wykonawcę, i  Sufigs.

Piotr Brygider, specjalista ds. sprze-
daży, z  20-letnim stażem w  Sufigs, zapa-
miętał szczegóły - chodziło konkretnie 
o   elewację z   zastosowaniem wełny Ursa 
z   welonem szklanym, nadającej się do 
ścian trójwarstwowych, w  tym przypadku 
z   klinkierem. Modelowy dom ułatwia 
nam sprzedawcom pracę w  tym sensie, że 
łatwiej jest kogoś przekonać do danego 
zakupu, zwłaszcza gdy klienta-inwestora 
przyprowadzi wykonawca, też będący 
naszym klientem.

– Ile czasu trzeba poświęcić na oprowa-
dzenie klienta po modelowym domu? 
Piotr Iwaniec, przedstawiciel han-
dlowy Sufigs z   7-letnim stażem, ocenia 
że około 1 godziny – Z   reguły po anali-
zie projektu domu klienta i  ustaleniu jego 
potrzeb idziemy do modelowego domu. 
Na miejscu prezentuję klientowi zastoso-
wane w   modelowym domu rozwiązania, 
jak również szeroką gamę materiałów, 
na podstawie których zostały te rozwią-
zania przedstawione. Bywają często takie 
sytuacje, gdy pierwotny projekt, po opro-
wadzeniu klienta po modelowym domu, 
w  wybranych elementach ulega zmianie. 
Na przykład projekt uwzględnia strop 
monolityczny, a   ja pokazuję strop z   pre-
fabrykowanych belek żelbetowych, w  nim 
pustaki ceramiczne Leiera lub betonowe 
firmy Rector bądź ultralekkie wypełnienia 
z   drewna prasowanego – każdy wymie-
niony system okazuje się dużo lżejszy 
w   porównaniu ze stropem monolitycz-

Michał Bisaga, Dariusz Cetnar i Piotr 
Iwaniec przed modelowym domem.

Adam Paściak rozmawia w modelowym domu 
z Wojciechem Barnasiem, handlowcem PROFI. 
Karta prezentowanego w przekroju systemu 
ścian szkieletowych Knauf ze ścianą zewnętrz-
ną dwuwarstwową z materiałem izolacyjnym, 
bez płyty pośredniej zawiera nazwy 8 produk-
tów marki Knauf oraz 1 wyrobu firmy Ursa.

Irena Borowiec rozmawia z Rafałem Barna-
siem. Karta prezentowanych w modelowym 
domu systemów Leier: kominowego do kotłów 
gazowych i wentylacyjnego dwukanałowego 
zawiera nazwy 6 wyrobów marki Leier.

Jacek Popiela (z prawej) i Piotr Brygider. Firma 
Usługi Remontowe Popiela zatrudnia 30 osób 
i prowadzi równolegle 5–6 placów budowy.
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nym, tym samym łatwiejszy w   wykona-
niu. Podobnie jest z   izolacją termiczną. 
Zawsze mówię Klientowi, że warto zasto-
sować wełnę o  lepszych parametrach, bo 
pozwala przede wszystkim uzyskać odpo-
wiednie parametry termoizolacyjne. Wiąże 
się to oczywiście z   wyższym wydatkiem, 
ale klient zyskuje wymierne oszczędności 
podczas eksploatacji budynku. 

Producenci, których wyroby (sys-
temy) prezentuje modelowy dom 
w   PROFI Sufigs: Atlas, Baumit, Bolix, 
Braas, Bruk-Bet, Caparol, Dorken, Fakro, 
Kerakoll, Knauf, Koelner, Leier, Rector, 
Rockwool, Siniat, Sopro, Termo Orga-
nika, Tytan, Ursa, Ytong.

Pomysł modelowego domu zainspiro-
wał Stanisława Nycza, kupca PSB, 
współwłaściciela Modom Podhale, 
który postanowił podobny obiekt zbu-
dować w  centrali swojej firmy w  Sza-
flarach. – Nasz modelowy dom oddamy 
w  połowie 2015 r., liczymy, że wcześniej 
spełnimy standardy PROFI. Wykorzy-
stamy różne rozwiązania Sufigs, ale też 
wyeksponujemy dodatkowo systemy 
instalacyjne i  grzewcze.

Celina Siembab  budowę swojego 
rodzinnego domu pod Tarnowem rozpo-
częła w  sierpniu 2014 r. – Miałam kilka 
ofert dostawy materiałów budowla-
nych. Pierwszy mój wybór był zły. Oka-
zało się, że produkty są niezbyt dobrej 

jakości, a   i   transport na plac budowy 
sporo kosztuje. Zrezygnowałam z   tam-
tej hurtowni, trafiłam do Sufigs i  zoba-
czyłam modelowy dom. Wrażenie nie-
samowite. Jestem laikiem, ale od razu 
wiedziałam, że to jest to. To interesu-
jące widzieć w  warstwach, przekrojach 
coś, co gdzie indziej mogłam zobaczyć 
jedynie jako oddzielnie rozmieszczone 
wyroby. W   Sufigs wszystkie zawiłości 
systemów budowlanych potrafią obja-
śnić. Pracownicy są kompetentni i   ser-
deczni dla klienta. Pokazałam mode-
lowy dom ekipie moich wykonawców, 
żeby zobaczyli ułożenie różnych warstw. 
Byli to fachowcy-budowlańcy, ale z  wie-
loma rozwiązaniami wcześniej się nie 
zetknęli. Zdecydowałam, że izolację 
dachu mojego domu mają zrobić tak 
jak zobaczyli w  Sufigs. Dziś mój dom jest 
w  stanie surowym zamkniętym. Kolejna 
ekipa wykonawców też trafiła ze mną 
do PROFI w   Tarnowie. Spodobało się 
nam ułożenie schodów na tarasie domu 
modelowego. Poleciłam Sufigs już dwóm 
moim znajomym. Były pod takim samym 
wrażeniem wizyty w  domu modelowym 
jak ja.

SALONY I  STREFA TESTÓW
Czy modelowy dom „na siebie zarabia”? 
Jego budowa wiązała się z   wysokimi 
kosztami, zajmuje cenną powierzchnię 
w  obiekcie handlowym…, ale w  tarnow-
skim PROFI nikt nie miał wątpliwości, 
każdy z  rozmówców doceniał absolutną 
unikalność pomysłu, rozmach i  precyzję, 
z  jaką został zrealizowany. 
Artur Olchawa z  przekonaniem twierdzi, 
że modelowy dom znakomicie wkom-
ponowuje się i   w   PROFI i   w   Sufigs jako 
całość. 
Na pytanie reportera, czy zdałby egzamin 
w  każdej hurtowni materiałów budowla-
nych? dyrektor handlowy Sufigs dyplo-
matycznie nie udziela odpowiedzi…

Klient PROFI, po minięciu z   prawej 
modelowego domu trafia na salony: 
elektronarzędzi i   BHP. W   pierwszym 
dwustronną ekspozycję elektronarzędzi 
znanych marek: AEG, Bosch, Die Walt, 
Karcher, Makita, Milwauke, Nilfisk, Pezal 
dopełniają urządzenia pneumatyczne 
oraz do pomiarów. Tuż obok szeroki 
asortyment narzędzi ręcznych. Wszystko 
dla profesjonalistów budowlanych. Nie 
najtańsze, ale bardzo dobrej jakości, 
nowoczesne.
W  specjalnie wydzielonej strefie testów 
Marek Stanuch, właściciel Firmy Usłu-
gowo Handlowej Stanuch z   Ciężkowic 
„przymierza się” do kupna młota wybu-
rzeniowego. – Każdy klient może spraw-
dzić jak działa dane urządzenie. Demon-
stracja pracy dokonana przez sprzedawcę 
to jedno, ale bardzo drogi, profesjonalny 
sprzęt, warto wypróbować w  sklepie. Zda-
rza się, że zapraszam pracownika Sufigs 
do siebie na plac budowy. Ostatnio testo-
waliśmy odkurzacz przemysłowy, żeby 
sprawdzić jak czyści ściany szpachlowane 
gipsem. Jak dotąd kupiłem w  PROFI wła-
śnie odkurzacz, maszynę szlifierską, młot 
kująco-wiercący i  młot wyburzeniowy.

Albert Bogusz, z-ca kierownika sklepu 
PROFI pracuje w  Sufigs od maja 2014 r. 
Ocenia, że strefa testów to mocny atut 
salonu elektronarzędzi. Ośmiela klienta, 
skraca dystans pomiędzy klientem 
a   sprzedawcą. Salon oferuje też oczywi-
ście osprzęt, akcesoria do elektronarzę-
dzi: wiertła, tarcze, koronki, brzeszczoty. 
Wszystko w   jakości odpowiadającej 
potrzebom profesjonalistów.

Łukasz Tyrka, kierownik sklepu PROFI, 
również zatrudniony od maja 2014 r., 
podkreśla znaczenie salonu BHP, który 
eksponuje nie tylko ubrania ochronne, 
robocze. Mamy też ubrania dla kadry kie-
rującej placami budowy, brygadzistów, 
majstrów. W  asortymencie znajdą się spe-
cjalne ubrania dla spawaczy i  spodnie dla 
glazurników, dostosowane do założenia 
wkładek nakolanników. Oferta obejmuje 
sprzęt do zabezpieczeń przy pracach na 
wysokościach, liny, szelki, karabińczyki, 
specjalne kaski. W   jednym z   działów 
klient znajdzie w   szerokim asortymencie 
rusztowania, drabiny, podesty robocze. 
Klientom podoba się bezpośredni dostęp 
do towaru. Część samoobsługowa PROFI 
dysponuje oczywiście także wyrobami 

Marek Stanuch i Albert Bogusz w strefie testów. Firma 
Stanuch zatrudnia 60 osób, w tym 20 uczniów szkół o pro-
filu budowlanym z Bobowej i Ciężkowic. – Wiosną przy-
wiozę uczniów do PROFI, żeby zobaczyli modelowy dom. 
Poleciłem też jego „zwiedzanie” kilku moim klientom. 
Chcieli potem, żebym budując ich domy stosował rozwią-
zania, jakie widzieli w domu modelowym.

Celina Siembab słucha co ma do powiedzenia na 
temat zalet ściany, dla której współczynnik prze-
nikania ciepła: U = 0,171W/m2K, Adam Kawula, 
przedstawiciel handlowy w PROFI.
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chemii budowlanej, farbami i   lakierami, 
foliami i  siatkami, zresztą – wszystkim co 
niezbędne na budowie czy przy remoncie.

Na tak zróżnicowany i   bogaty asorty-
ment zwraca również uwagę Mirosław 
Starzyk, właściciel Firmy Ogólnobu-
dowlanej Miron z   Tarnowa. Dział BHP 
oferuje w  dużym wyborze obuwie produ-
kowane z   myślą o   pracujących na budo-
wach, buty dobrze chroniące palce i  pięty, 
z   podeszwami odpornymi na przebicie 
gwoździami, dla dekarzy buty z  podeszwą 
zarazem elastyczną i  mało śliską, a  na lato 
odpowiednio wzmocnione sandały. Takie 
buty muszą rok-dwa wytrzymać w  ekstre-
malnych warunkach budowy.

JEDEN PRACOWNIK  
– JEDEN MILION
W  oczach reportera modelowy dom to 
przysłowiowa wisienka na torcie. A   co 
porównać z  tortem? – Tarnowskie PROFI. 
W  takiej sytuacji cały Sufigs kojarzy się 
z   7-daniową kolacją: oddziały ze skła-
dami materiałów budowlanych w  Tarno-
wie, Dębicy, Mielcu, Krakowie-Skawinie, 
Nowym Sączu i   w  Rzeszowie, ale w  tar-
nowskiej siedzibie firmy trzeba wydzie-
lić Mrówkę i   PROFI. Siedem obiektów 
handlowych, zatrudniających na koniec 
2014 r. 177 pracowników i   notujących 
obrót 159 mln zł. Obfita kolacja z  dese-
rem… W   2014 r. wartość materiałów, 
które Sufigs kupił przy udziale Grupy PSB 
S.A. sięgnęła 72 mln zł.
W  rankingu „2000 największych polskich 
przedsiębiorstw za rok 2013” (Rzeczpo-
spolita z  28.10.2014) Sufigs znalazł się 
na 1774 miejscu, zatrudniając 140 osób 

osiągnął przychody 141 mln zł (przyrost 
do poprzedniego roku o  23,2%).

GDZIE RYNEK – TAM BIZNES
Marek Kipiela, prezes zarządu firmy 
Modulor z  Tarnowa nie ma wątpliwości – 
Sufigs jako pierwszy w  Małopolsce zapew-
niał kompleksowe zaopatrzenie budów 
w  różnych punktach regionu. Poważnym 
wykonawcom zależy mocno na tym, żeby 
wachlarz asortymentowy ciężkiej budow-
lanki był odpowiednio szeroki. Sufigs ofe-
ruje takie materiały od lat i  zawsze dociera 
z   nimi na place budowy na czas. Sprze-
dawcy Sufigs mają bardzo dobry kontakt 
z   naszymi zaopatrzeniowcami. W   PROFI 
w   Tarnowie organizowane są ciekawe 
szkolenia, z  których korzystamy. Dla takich 
firm jak Modulor możliwości, jakimi dyspo-
nuje Sufigs mają wyjątkowo duże znacze-
nie. My też obsługujemy naszych klientów 
kompleksowo – usługi świadczone przez 
Modulor obejmują proces inwestycyjny od 
koncepcji poprzez projektowanie do reali-
zacji. Podam kilka przykładów inwestycji, 
z  dużym udziałem materiałów kupionych 
w   Sufigs: projekt i   budowa Zakładu Pro-
dukcji Transformatorów w  Niepołomicach; 
rewitalizacja i   przebudowa zabytkowego 
pałacu „Dom Chemika” w  Tarnowie wraz 
z  kompleksem parkowym: projekt i   reali-
zacja wielkopowierzchniowego budynku 
handlowego PSB-Mrówka w   Tarnowie 
(pow. użytkowa 4577 m2); projekt i  reali-
zacja Muzeum Browaru Żywiec w  Żywcu.
Arturowi Olchawa wisienka na torcie nie 
wystarczy. Chce żebym napisał – Sufigs 
jako dostawca materiałów budowlanych 
kompleksowo obsługujący inwestycje jest 
numerem jeden w  Tarnowie, Dębicy, Krako-
wie, walczy też o  pozycję lidera w  Nowym 
Sączu. Zapisałem…

Jaki udział w   materiałach budow-
lanych wykorzystywanych przez 
Waszą Firmę mają te, które kupujecie 
w   Sufigs? Odpowiadają wykonawcy 
budowlani:
¡	Michał Bisaga i   Dariusz Cetnar – 

50%. Współpracujemy z  Sufigs 2 lata.
¡	Jacek Popiela – 70%. Współpraca od 

13 lat.
¡	Mrosław Starzyk – 75%. Handluję 

z  Sufigs 17 lat.
¡	Marek Kipiela – przy dużych inwe-

stycjach od 20% do 55%. Współ-
praca od 1997 r.

KRÓTKO O  SAMEJ HURTOWNI 
SUFIGS
Wielu klientów nie wchodzi na salony 
PROFI, nie zwiedza modelowego domu. 
Wykonawcy budowlani i   inwestorzy 
zatrzymują się przy stanowiskach pracy 
sprzedawców. Tu rozmawia się o  projek-
tach, cenach, terminach dostawy i  innych 
warunkach zakupu materiałów budowla-
nych, jakie ma, czy może mieć, w  ofercie 
Sufigs. Ten dział, skupiający obecnie kil-
kunastu handlowców, stworzony został od 
podstaw przez Artura Olchawę w  2003  r. 
Sześciu handlowców – w   wyodrębnio-
nym dziale aktywnej sprzedaży – pracuje 
głównie w   terenie, także Piotr Iwaniec, 
który ocenia, że z  połową swoich klientów 
„zwiedzał” modelowy dom. Całym zespo-
łem kieruje Rafał Barnaś, zastępca dyrek-
tora handlowego Sufigs. Obok przed-
stawicieli terenowych w   dziale pracują 
koordynatorzy i  sprzedawcy „pierwszego 
kontaktu” oraz opiekunowie klientów klu-
czowych, wśród nich Piotr Brygider. Zda-
niem mojego rozmówcy od kiedy powstało 
PROFI pracuje się lepiej, niż wcześniej. 
Modelowy dom, salon elektronarzędzi ze 
strefą testów, salon BHP, zresztą wszystkie 
ekspozycje robią na klientach bardzo dobre 
wrażenie podczas prezentacji oferty. Dzisiaj, 
gdy rynek jest tak trudny, liczy się to coraz 
bardziej.
Artur Olchawa stopniowo wdraża proce-
dury PROFI w  innych oddziałach Sufigs. 
Umawiamy się, że o  planach firmy jesz-
cze kiedyś napiszę.

Mirosław Ziach

Obroty i zatrudnienie w Sufigs
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Grzegorz Piwowarczyk i Marek Kipiela – 
wiceprezes i prezes Modulora rozmawiają 
z Arturem Olchawa na tle Mrówki Sufigs.

Mirosław Starzyk i Łukasz Tyrka w salonie BHP. Firma  
Miron zatrudnia 6 osób. Gdy trzeba, korzysta z podwyko-
nawców. Specjalizuje się w budowie rodzinnych domów 
pod klucz i w remontach, także za granicą – Niemcy, Holan-
dia, Szwecja. Mirosław Starzyk takiego domu modelowego, 
jakim dysponuje Sufigs, nigdzie nie widział. PROFI z Tarno-
wa wyróżnia się również na tle innych hurtowni, nie tylko  
w Polsce, szerokim asortymentem budowlanym.
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szkoła doBrego Budowania psB

Organizatorem spotkania szkolenio-
wego w PSB-Profi w Świebodzinie 
była firma Torggler   – producent che-
mii budowlanej ze 150-letnią trady-
cją i doświadczeniem na rynku chemii 
budowlanej. W swojej ofercie firma  
Torggler posiada: systemy ociepleń, 
hydroizolacje, kleje do glazury, farby, 
tynki i wiele innych specjalistycznych 
wyrobów dla budownictwa.
Szkolenie było podzielone na dwa bloki 
– część praktyczną i teoretyczną. Pierw-
sza miała odbyć się na placu przed skła-
dem budowlanym, jednak niesprzyjająca 
pogoda spowodowała, że uczestnicy spo-
tkania przenieśli się do siedziby składu. 
Druga część szkolenia – teoretyczna  
– miała miejsce w pobliskiej restauracji, 
gdzie odbył się pokaz slajdów. 

Wiosenne tematy budowlane 
na szkoleniu w Świebodzinie z firmą Torggler

13 marca 2015 r. odbyło kolejne szkolenie z cyklu „Szkoła Dobrego Budo- 
wania PSB”. Tematem szkolenia było poprawne wykonanie tarasu i balkonu  
– elementu najtrudniejszego do wykonania podczas budowy domu. 

O hydroizolacjach, zaprawach wyrów-
nujących oraz sposobach rozwią-
zywania różnego typu problemów,  
z jakimi spotykają się wykonawcy  
w trakcie realizacji etapów robót, roz-
mawiał szef działu technicznego firmy  
Torggler – Jerzy Lentas. Ekspert poka-
zywał, jak prawidłowo zaizolować taras 
i balkon, jak powinny być wykonane 
poszczególne warstwy i jakich materia-
łów należy użyć, aby uniknąć błędów  
i tym samym dalszych problemów przy 
wykonywaniu prac budowlanych. 
Firma Torggler od wielu lat stara się 
wspierać wykonawców i dba o nich przez 
cykliczne szkolenia techniczne realizo-
wane u partnerów handlowych.

SIŁA W SYSTEMIE
Obecnie producenci proponują całe 
systemy materiałów składające się  
z odpowiednich zapraw umożliwiających 
prawidłowe wykonanie każdej warstwy 
balkonu lub tarasu. „Inwestorzy często 
dziwią się, że 2 metry balkonu aż tyle 
kosztuje. Ale żeby był dobrze wyko-
nany, musi tyle kosztować. Jak pracuję 
dla inwestora prywatnego, to staram się 

go przekonać do sprawdzonych rozwią-
zań, takich jakie oferuje firma Torggler”  
– twierdzi Stanisław Kubiak. Wykonawcy 
podkreślają również, że muszą nadążać 
za oczekiwaniami klientów. „Aby nie dać 
zaskoczyć się klientowi, biorę udział pra-
wie w każdym szkoleniu organizowanych 
przez PSB – mówi pan Andrzej Sobociń-
ski. – Prowadzę firmę usługi projektowe 
i nadzory w branży konstrukcyjno-
-budowlanej. Na co dzień mam styczność 
i z inwestorami, i z wykonawcami. Moja 
wiedza musi być więc ciągle poszerzana. 
Szkolenia PSB to dla mnie cenne źródło 
informacji.”  

DLA DOŚWIADCZONYCH 
I POCZąTKUJąCYCH 
Przekrój wiekowy uczestników szkolenia 
był duży. Pan Stanisław Kubiak pracuje 
na budowach już 46 lat, od 26 lat jako 
kierownik budów. „Dzisiejsze szkolenie 
bardzo mi się przyda i jeszcze zdążę 
przed emeryturą zaizolować poprawnie 
niejeden balkon produktami prezen-
towanymi na szkoleniu” – mówi pan 
Stanisław Kubiak. „Ja prowadzę swoją 
firmę 25 lat. O niektórych produktach 
prezentowanych dzisiaj na szkoleniu 
nie wiedziałem, ale niektóre z powodze-
niem używałem. Szkolenia przydają się 
zawsze” – dodaje Krzysztof Dąbrowski. 
Młodzi wykonawcy traktują szkolenia 
jako obowiązkowy sposób uzupełnia-
nia wiedzy zawodowej. „Jestem dość 
młodym wykonawcą. Szkolenia dają mi 
szansę na poszerzenie wiedzy. I cho-
ciaż zajmuję się wykończeniem wnętrz, 
przyjeżdżam na każde szkolenie, nawet 
te niezwiązanie z budowlanką” – dodaje 
pan Łukasz Brista. Możliwość spotkania 
i wymiany doświadczeń doradców tech-
nicznych i wykonawców daje ogromne 
korzyści dla obu stron.

Relacja: Joanna Szot, 
fot. Budomedia

Z firmą  Torggler  współ-
pracujemy od wielu lat, 
każde z organizowa-
nych szkoleń jest inne  
i porusza ważne kwe-
stie dla naszych wyko-
nawców. Staramy się jak 
najczęściej organizować szkolenia. Zimą 
spotykamy się w piątkowe wieczory,  
a latem na czwartkowych śniadaniach. 
Na spotkania zapraszamy różnych  
producentów, wykonawców współpra-
cujących ze składem, a także kierowni-
ków budów i inwestorów. 

TOMASZ BEZAK, WŁAŚCICIEL 
SKŁADU PSB-PROFI
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W 13 Targach PSB wzięła udział rekor-
dowa liczba osób – niemal 4100 uczest-
ników. W tej edycji wystawiało się 325 
producentów wyrobów dla budownic-

twa, a kontrakty zawierało ponad 370 
placówek kupieckich PSB z całej Polski 
(składów budowlanych, placówek PSB-
-Profi oraz sklepów PSB-Mrówka). 

W dniach 18–19 marca 2015 r. Grupa PSB zorganizowała w Kielcach po raz  
13-ty targi materiałów budowlanych, które po raz kolejny okazały się pod 
każdym względem rekordowe. Zawarto 11 500 kontraktów o wartości po-
nad 266 mln zł – wzrost o 8% w stosunku do poprzednich targów.

„BAROMETR BUDOWLANEJ  
WIOSNY”
Udziałowcy i partnerzy PSB są zgodni 
– marcowe targi w Kielcach są swego 

rodzaju „Barometrem Budow-
lanej Wiosny”. Zawarte kon- 
trakty i zapisane w nich warunki 
pozwalają z dużą dozą spraw-
dzalności prognozować sytuację 
na rynku materiałów budow-
lanych w II kwartale, a nawet  
w całym nadchodzącym sezonie 
budowlanym. 
Po raz kolejny zima sprawiła 
inwestorom i budowlańcom 
miły prezent. Przychody centrali 
PSB, ze sprzedaży materiałów 

13 Targi Grupy PSB

Uroczyste otwarcie 13 Targów Grupy 
PSB z udziałem Zarządu PSB S.A., przed-
stawicieli władz miasta Kielce, Zarządu 
Targów Kielce, Politechniki Świętokrzy-
skiej oraz firmy Kreisel i Rockwool 

Ekspozycja firmy Kreisel – partnera generalnego  
13 Targów PSB

Ekspozycja firmy Rockwool – partnera generalnego 
13 Targów PSB

Ursa – II miejsce pod względem wartości zawartych 
kontraktów

OPTyMISTyCZNIE  
REKORDOWE WyNIKI
OPTyMISTyCZNIE  
REKORDOWE WyNIKI

Kronopol – I miejsce pod względem wartości 
zawartych kontraktów 

fotoreportaŻ
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budowlanych, do sieci PSB, po dwóch 
miesiącach 2015 roku są wyższe o 
ponad 11% od analogicznego okresu 
roku poprzedniego.

REKORDOWE KONTRAKTY
Wśród producentów-dostawców PSB 
rekordzistą okazał się Kronopol, zawie-
rając kontrakty za ponad 12 mln zł. 
Natomiast firma Ursa zakontraktowała 
zamówienia na kwotę 9 mln zł. Kolejne 
6 firm zebrało zamówienia po minimum  
6 mln zł, są to: Selena, Knauf, Termo 
Organika, Kreisel, Isover i Rockwool. 
Bardzo wysoko w rankingu zdobyw-
ców zamówień znalazły się firmy: H+H,  
Baumit, Izolbet, Farby Kabe Koelner, 
Dolina Nidy, Śnieżka oraz Weber.
Spośród kupców PSB 4 firmy zło-
żyły zamówienia na Targach powyżej  
5 mln zł. Liderem jest firma Sufigs  
z Tarnowa. Dalej w kolejności był Maga-
zyn Centralny PSB – Wełecz, BAT – Sie-
rakowice, Fago – Dzierżoniów. Zamó-
wienia warte od 2 do 5 mln zł złożyło 
17 innych kupców. A zamówienia od  
1 do 2 mln zakontraktowało aż 59 firm.
Łącznie ponad 630 firm wytwarzają-
cych materiały budowlane oraz skła-
dów, sklepów PSB-Mrówka i placówek 
PSB-Profi należących do kupców Grupy 

wyjechało z 13 Targów PSB z zawartymi 
umowami kupna-sprzedaży.

PARTNERZY 13 TARGÓW PSB
Trudno o udaną imprezę bez dobrych 
sponsorów. Targi Grupy PSB takich spon-
sorów mają. 13 edycję Targów wsparły 
firmy: Kreisel i Rockwool – jako partnerzy 
generalni oraz Baumit, Cement Ożarów, 
Hörmann, Isover, Polbruk, Trzuskawica i 
Ursa – partnerzy wspierający. 

MEDIA NA TARGACH
Jak co raku, targi Grupy PSB odwie-
dzają przedstawiciele mediów repre-
zentujących prasę branżową oraz 
regionalną. Były z nami takie redak-
cje jak: Builder, Dekarz&Cieśla, Echo 
Dnia, Gazeta Narzędziowa, Izolacje,  
Materiały Budowlane, Modernizator, 
Murator, Polski Instalator, Przewodnik 
Budowlany, Radio Kielce, Telewizja 
Świętokrzyska.

BANKIET BRANŻY BUDOWLANEJ
Po pierwszym dniu targów, wieczorem 
uczestnicy targów kontynuowali rozmowy 
biznesowe i bawili się na największym 
bankiecie w Polsce, z udziałem przed-
stawicieli branży budowlanej. Bankiet 
zgromadził na największej hali targowej 

w Kielcach niemal 3000 gości, którym 
wieczór umilił zespół „Piersi” i Piotr Bał-
troczyk.

Zarząd Grupy PSB w imieniu kupców  
i własnym serdecznie dziękuje wszyst-
kim uczestnikom.

Marzena Mysior-Syczuk
fot.  Malwina Wołoszyn, 

Agencja Litwin Junior AD

fotoreportaŻ

Koncert zespołu „Piersi”

Największy bankiet branży budowlanej w Polsce

ROK SZKOŁy ZAWODOWCÓW
Kto będzie w   Polsce budował domy? 
W  sytuacji, kiedy od 5 lat najbardziej 
dokuczliwą dla przedsiębiorców 
budowlanych barierą działalności 
są koszty zatrudnienia, a  od grudnia 
2013 r. kolejne miesiące przynoszą 
wzrost bariery niedoboru wykwalifi-
kowanych pracowników, o  optymizm 
trudno. Budowlańców, którzy wyjechali 
do pracy za granicą trzeba liczyć w  set-
kach tysięcy. Do szkół budowlanych 
trafia coraz mniej młodzieży, czego 
główną przyczyną jest niż demogra-
ficzny. Trzeba też brać pod uwagę 
przygotowanie zawodowe, jakie wyno-
szą z  zasadniczych szkół zawodowych 
i  techników ich absolwenci. 
Narzekać na poziom nauki, wytykać 
błędy można długo. Ale co dalej? Do 
grona zatroskanych sytuacją dołączyli 
uczestnicy spotkania, zorganizowa-

nego przez Zarząd Grupy PSB, z  udziałem 
przedstawicieli producentów materiałów 
budowlanych i   kupców, szkół o   profilu 
budowlanym, kuratoriów, politechnik, 
administracji państwowej i  mediów bran-
żowych. Okazję dały 13 Targi Grupy PSB.
Spotkanie, z   udziałem ponad 80 osób, 
otworzył Bogdan Panhirsz, prezes zarządu 
Grupy PSB S.A., przypominając, że – kie-
dyś, przed wojną, majster i   czeladnik 
budowlany cieszyli się powszechnym 
szacunkiem. Obecnie szkoły edukują, 
a  potem na placach budowy okazuje się, 
że absolwenci niewiele umieją. Tymcza-
sem w  przemyśle materiałów budowlanych 
zmiany następują niezwykle szybko. Wcho-
dzimy w  etap budownictwa energooszczęd-
nego i  pasywnego. Kto ma to budownictwo 
realizować? Mamy rok edukacji zawodowej, 
trzeba zmienić obraz budowlańca, szkołę 
musi kończyć fachowiec. Branża budow-

lana nie oczekuje od Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej pieniędzy. Chce, żeby 
pieniądze przeznaczone na kształce-
nie zawodowe trafiły tam, gdzie mogą  
być spożytkowane najlepiej dla osiągnię-
cia celów dla branży bardzo ważnych 
– absolwenci zasadniczych szkół zawo-
dowych i   techników muszą być dobrze 
przygotowani do pracy w   zawodach 
budowlanych.
O  jakich pieniądzach rozmawiano w  Kiel-
cach? W  sumie chodzi o   ponad miliard 
euro – 124 mln euro w   bezpośredniej 

Jacek Falkowski, Bogdan Panhirsz  
i Mirosław Lubarski



43nr 2/2015  www.glospsb.com.pl

FOTOREPORTAŻ

gestii MEN i  916 mln euro w  dyspozycji 
16 marszałków województw. Środki te 
mają być przeznaczone na „Kształce-
nie zawodowe w   nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014–2020”. Pre-
zentacji pod takim hasłem dokonał gość 
spotkania, Jacek Falkowski, zastępca 
dyrektora Departamentu Kształcenia 
Zawodowego i   Ustawicznego MEN. 
Wyjaśnijmy od razu – takie kwoty zasilą 
system kształcenia zawodowego w  skali 
całego kraju i   na potrzeby wszystkich 
branż. Pytanie: ile z   tego tortu wykroi 
branża budowlana?
Priorytety w  roku szkolnym 2014/2015, 
zwanym „Rokiem Szkoły Zawodowców”, 
o   jakich mówił dyrektor Falkowski, to 
m.in. dopasowanie kształcenia zawodo-
wego do potrzeb rynku pracy oraz popra-
wienie jego jakości i  efektywności. - MEN 
oczekuje, że biznes budowlany włączy się 
do współpracy ze szkolnictwem zawodo-
wym już na etapie tworzenia programów 
nauczania. Na pytanie: czego powinien 
uczyć się młody człowiek podczas praktyk 
i   staży zawodowych? powinni odpowie-
dzieć wspólnie pracodawcy i  nauczyciele. 
Praktyka czy staż to nie tylko nauka, to 
także okazja, żeby pracodawca przyjrzał 
się i  zastanowił, czy młodzież, po ukończe-
niu szkoły, będzie nadawała się do pracy 
w  jego firmie.
Założenia współpracy MEN z   partne-
rami społecznymi, do jakich zaliczają 
się również przedsiębiorcy budowlani, 
liczą dziesiątki punktów, m.in. gdy mowa 
o  finansowaniu staży i   praktyk zawodo-
wych dla uczniów można uwzględniać 
koszty związane z   odbywaniem stażu 
(np. dojazdu, zakupu odzieży roboczej, 
wyposażenie miejsca pracy stażysty, 
eksploatacji materiałów i  narzędzi, szko-
lenia BHP stażysty) w  wysokości 5 000 zł 
w   przeliczeniu na 1 osobę odbywającą 
staż. 
Przykłady działań na rzecz szkolnictwa 
zawodowego przedstawili w   imieniu 
Politechniki Świętokrzyskiej prorek-
tor prof. dr hab. Krzysztof Grysa oraz 

reprezentujący Politechnikę Śląską dr 
inż. Szymon Dawczyński z   Wydziału 
Budownictwa. 
Każdy wydział Politechniki Święto-
krzyskiej, także Wydział Budownictwa 
i   Architektury, opiekuje się szkołami 
zawodowymi. W  ostatnich latach kielecka 
uczelnia wykorzystała 300 mln zł ze środ-
ków UE na wyposażenie 76 laboratoriów. 
To stwarza dobre możliwości kształce-
nia nauczycieli zawodu, żeby uzupełnić 
w   systemie studiów podyplomowych 
kadrę w  szkolnictwie zawodowym.
Studenci Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej siódmy semestr poświę-
cają na praktykę budowlaną w  przedsię-
biorstwach. Dr Dawczyński ocenia, że po 
semestrze praktyki studenci wiedzą lepiej 
co chcą robić, jak znaleźć się na rynku 
pracy.
Serię wystąpień poprzedzających konfe-
rencję prasową kończyli przedstawiciele 
czołowych producentów.
Piotr Mikrut, prezes zarządu Fabryki Farb 
i  Lakierów Śnieżka mówił o  działającej od 
roku Akademii Wykonawcy Śnieżki. Spe-
cjaliści Śnieżki odwiedzili już 73 szkoły 
w   16 województwach, w   zajęciach 
uczestniczyło ok. 2000 uczniów różnych 
roczników. Program skierowany jest do 
uczniów szkół zawodowych i  techników 
kształcących się w  zawodach związanych 
z  wykańczaniem i  dekoracją wnętrz.
W   ocenie Szczepana Gawłowskiego, 
prezesa zarządu Kreisel – do pracy 
w  firmie przychodzą ludzie kompletnie 
nieprzygotowani. Szkoły zawodowe nie 
uczą tego, co jest potrzebne by dobrze 
pracować w  zakładach wytwarzających 
materiały budowlane, czy na placach 
budowy. Czy wobec tego ratunkiem okażą 
się zmiany w  systemie szkolnym? Przypo-
mnę znane w   Niemczech powiedzenie 
„Lepiej coś dobrego ukraść, niż coś złego 
wymyślić.” Przypatrzmy się, jak realizują 
współpracę przedsiębiorców ze szkolnic-
twem zawodowym inni.
Piotr Pawlak, kierownik działu doradz-
twa technicznego i  specyfikacji w  firmie 
Rockwool zwrócił uwagę, że młodym 
ludziom kończącym szkoły budowlane 
brakuje umiejętności szukania potrzeb-
nych informacji. Tymczasem w   przy-
szłej pracy ta umiejętność okazuje 
się często równie ważna, jak zdobyta 
w   szkole wiedza fachowa, która prze-
cież się dezaktualizuje. Rockwool prowa-
dzi dla uczniów techników i  zasadniczych 

szkół zawodowych na terenie całego kraju 
warsztaty, podczas których prezentowane 
są systemy dociepleniowe ścian zewnętrz-
nych. W  roku szkolnym 2014/2015 objęto 
już nimi 500 uczniów.
– Czy zdajemy sobie sprawę, co to zna-
czy, że w całej Polsce szkoli się raptem 
50 dekarzy? – pytał Janusz Komurkie-
wicz, dyrektor marketingu Fakro. Znany 
wszystkim producent okien dachowych 
z  Nowego Sącza współpracuje ze szkol-
nictwem zawodowym i  wyższymi uczel-
niami od 1999 r., kładąc nacisk przede 
wszystkim na praktyczną naukę zawodu. 
W   ramach szerokiej akcji edukacyjnej 
Fakro m.in. utworzyło już 5 klas patronac-
kich w  zawodzie dekarza. Firma stara się 
też, żeby listę klasyfikacji zawodów uczo-
nych w  szkołach dopełnił zawód monter 
stolarki budowlanej.
Dr inż. Stefan Reszewski, współwłaści-
ciel firmy Quality Heat zwrócił uwagę, 
że nigdzie w   Polsce nie kształci się na 
poziomie technikum monterów instalacji 
i  urządzeń sanitarnych.
„Rozpieszczanie przez szkołę” młodych 
ludzi krytykował Andrzej Bieńczak, wła-
ściciel firmy kupieckiej Eleo-Budmax. 
– Kiedy ja miałem praktyki budowlane 
pracowało się na zewnątrz nawet przy 
temperaturze minus 20 stopni. Obec-
nie młodzież odmawia pracy wewnątrz 
budynku, gdy na dworze temperatura 
sięga 4 stopnie plus.
Dziennikarze: Marek Zdziebłowski – 
Builder, Krystyna Wiśniewska – Mate-
riały Budowlane, Sławomir Pinkas 
– Gazeta Narzędziowa, pytali czy MEN 
dysponuje środkami na promocję pro-
gramu zmian w  kształceniu zawodowym 
oraz o   to dlaczego nie robi się ankiet, 
jakie specjalności zawodowe są dziś naj-
bardziej potrzebne.
Głos zabrał również Sławomir Mere-
siński ze Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty oraz Sławomir Wójcik, dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 3 w  Chmielniku.
– Jeśli branża budowlana chce skorzy-
stać ze środków, jakimi dysponują mar-
szałkowie województw w  ramach pro-
gramu kształcenia zawodowego, musi 
zgłosić dobre projekty. Tymi słowami 
odniósł się do dyskusji podczas całego 
spotkania Mirosław Lubarski, dyrektor 
marketingu Grupy PSB S.A.

notował Mirosław Ziach
fot. Malwina Wołoszyn

Po prelekcji wywiąże się dyskusja
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kronika

Podczas Targów Budma (10-03-2015), firma specjali-
zująca się w badaniach rynku budowlanego, Centrum 
Badań i Analiz Rynku ASM, ogłosiła wyniki konkursu 
dla placówek handlowych naszej branży. Nagrody przy- 
znawano na podstawie badań realizowanych w ostatnich 
tygodniach metodą Mystery Shopping na wybranej pró-
bie punktów handlowych.
Grupa PSB otrzymała dwie nagrody za wyróżnienie się na polu obsługi klienta oraz  wysoką  jakość ofero-
wanych usług w sektorze dystrybucji materiałów budowlanych:
n	„Grand Dystrybutor roku 2015” w kategorii „Najlepszy doradca” dla Grupy PSB jako sieci zakupowo-sprzedażowe.  
n	„Grand Dystrybutor roku 2015” w kategorii „Najszybsza obsługa” dla PSB-Mrówka – hipermarkety budowlane. 
Nagrody, w imieniu Grupy PSB, odebrała Marzena Krzakowska, pełnomocnik zarządu z regionu Pomorze Zachodnie – 
Wielkopolska Północna. 

Grupa PSB Grand 
Dystrybutorem roku 2015

W dniu 05.02.2015 r. H+H Polska sp. z o.o., będąca częścią 
Grupy H+H sfinalizowała przejęcie 100% akcji Grupy Prefa-
bet S.A. od Grupy Ożarów S.A.
„To przejęcie stanowi kamień milowy dla firmy H+H. Mamy 
zamiar kontynuować umacnianie naszej pozycji, jako jednego 
z wiodących europejskich dostawców betonu komórkowego, 
aby w efekcie objąć pozycję lidera na rynkach, na których 
jesteśmy obecni – wyjaśnia prezes zarządu H+H Polska, Piotr 
Dauksza.

Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie na rynku funkcjonują 
dwa odrębne podmioty prawne: Grupa Prefabet S.A. oraz H+H 
Polska sp. z o.o., tworzące Grupę H+H Polska. 
Zakup 100% akcji Grupy Prefabet S.A. jest kolejnym etapem 
realizowanej strategii rozwoju Grupy H+H, który ma dopro-
wadzić do przywrócenia rentowności polskiego połączonego 
biznesu, co wiąże się z koniecznością podjęcia głębokiej 
restrukturyzacji w obszarze organizacji produkcji i sprzedaży 
Grupy H+H Polska. 

H+H Polska sp. z o.o. finalizuje przejęcie 
100% akcji Grupy Prefabet S.A.

inwestycje

Firma Zibet otworzyła w Myśle-
nicach (woj. małopolskie) 
sklep PSB-Mrówka, 21 marca 
2015 r. Wybudowany obiekt 
wg standardów PSB dyspo-
nuje powierzchnią handlową 
1650  mkw. wraz z olbrzymią 
powierzchnią zewnętrznego 
ogrodu. Klientów będzie obsłu-

giwała 30-osobowa załoga. W dniu otwarcia market odwiedziły 
tłumy mieszkańców. Miasto Myślenice liczy ponad 18 tys. miesz-
kańców, zaś cała gmina 40 tys. 

  Sklep Mrówka w Myślenicach 21 marca 2014 r. firma Bartimex otworzyła sklep 
PSB-Mrówka w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Market dysponuje powierzchnią handlową 
1300  mkw. i zatrudnia 14 osób.
W dniu otwarcia klienci 
licznie przybyli do sklepu. 
Brali udział w różnych 
konkursach. Nagrodą za 
najwyższy paragon był 
telewizor 32” oraz kabina 
prysznicowa z hydroma-
sażem.
Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) liczy ok.  
11,5 tys. mieszkańców, zaś gmina ponad 20 tys.

PSB-Mrówka  
w Dąbrowie Tarnowskiej
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Market PSB-Mrówka w Tomaszowie 
Mazowieckim ruszył 7 marca 2015 r. 
Obecnie dysponuje halą sprzedażową 
o powierzchni 900 mkw. W przyszłym 
sezonie planowane jest przygotowanie 
ogrodu zewnętrznego. Mrówka zlokali-
zowana jest przy dużym osiedlu miesz-
kaniowym, w jednym budynku wraz  
z marketem spożywczym Mila. W mar-
kecie klientów będzie obsługiwało 14 

osób. Właścicielem sklepu PSB-Mrówka 
jest pan Dariusz Piwoński.
Otwarcie poprzedzone było akcję rekla-
mową poprzez kolportaż gazetek promo-
cyjnych, radio i lokalną prasę. 7 marca 
Mrówkę odwiedziło wielu mieszkańców 
Tomaszowa oraz okolicznych miejsco-
wości, na których czekał tort i szampan. 
Dużym zainteresowaniem wśród klien-
tów cieszyły się artykuły ogrodowe, 
nowozy do kwiatów oraz artykuły deko-
racyjne. Każdy klient, który dokonał 
zakupów na min. 100 zł mógł dodat-
kowo otrzymać drobny prezent. Dla 
dzieci został przygotowany kącik zabaw. 
Za największe zakupy klienci otrzymali 
nagrody: telewizor, odkurzacz i komplet 
kluczy dla majsterkowiczów. 

Placówka Profi  
w Świebodzinie

Przekształcanie składu PSB w centrum 
budownictwa PSB-Profi w Świebodzi-
nie, firma HMB Omega zakończyła 8 
marca 2015 r. Podczas procesu trwa-
jącego rok czasu, zmianie uległa cała 
infrastruktura obiektu, powstała nowa 
sala sprzedaży, przestronny dział 
obsługi wykonawców i inwestorów. 
Zoptymalizowano strukturę asorty-
mentową oraz wprowadzono szereg 
procedur usprawniających funkcjono-
wanie placówki.
Profi zatrudnia 14 osób oraz dyspo-
nuje halą sprzedaży 300 mkw., częścią 
ekspozycyjną 140 mkw., magazynem 
pod dachem 1440 mkw. oraz pla- 
cem magazynowym o powierzchni 
7300 mkw.

14 marca 2015 r. sieć sklepów powiększyła się 
o market Mini-Mrówka w Biskupcu k/Iławy. Dys-
ponujący 300 mkw. powierzchni handlowej oraz 
200 mkw. ogrodu. Sklep został otwarty przez 
firmę Mazur, która posiada już Mrówkę w Kurzęt-
niku (1800 mkw.). Gminę Biskupiec (woj. warmiń-
sko-mazurskie) zamieszkuje około 9 tys. osób.  
W uroczystym otwarciu sklepu udział wzięli 
przedstawiciele władz gminy. Dla wszystkich 
klientów przygotowano wiele atrakcji – kon-
kursy, nagrody, grill bar, tort.

Profi w Środzie  
Śląskiej

Firma Składbud zakończyła 3 marca 
2015 r. proces przekształcania składu 
w profesjonalną placówkę PSB-Profi. 
Cały proces przekształcania trwał 
ponad półtora roku i obejmował 
zmiany całej infrastruktury obiektu, 
zoptymalizowano strukturę asorty-
mentową oraz wprowadzono szereg 
procedur usprawniających funkcjo-
nowanie placówki.
Placówka Profi w Środzie Śląskiej dys-
ponuje halą sprzedaży o powierzchni 
600 kw., magazynem pod dachem 
850 mkw., placem magazynowym  
10 tys. mkw. (w tym parking). Zatrud-
nia 22 osoby. 

7 marca 2015 r. został otwarty sklep PSB-Mrówka w Jaśle, należący do centrali Grupy 
PSB. Obiekt ma 750 mkw. powierzchni sprzedażowej. Kompleksową obsługę zapewnia 
14-osobowa załoga.
Otwarcie było poprzedzone szeroką kampanią reklamową. Dla klientów zostało przy-
gotowanych wiele atrakcji, takich jak: dmuchany zamek, wata cukrowa, trampoliny, 
karuzela, grill bar, lot balonem, fotobudka (gdzie klienci otrzymywali zdjęcia z logo 
PSB-Mrówka), malowanie twarzy, klaun. Do zakupów klientów przyciągała nagroda 
48” telewizor, w konkursie na najwyższy paragon.

  Sklep Mrówka w Jaśle
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imprezy, targi

Grupa Attic zaprosiła swoich kluczowych 
klientów na wyprawę w najciekawsze miejsca 
Kuby. Podczas wycieczki od 4 do 11 lutego  
2015 r., zwiedzali Hawanę, Dolinę Vinales, Cien-
fuegos, Trynidad, Santra Clara, Varader. W klima-
cie salsy i rumby degustowali rum i najlepsze na 
świecie cygara. W wycieczce udział wzięło 26 
osób.

Kluczowi klienci firmy  
Attic zwiedzali Klubę

Z początkiem roku Grupa PSB 
wspólnie z firmą Ursa Polska 
ogłosiła konkurs na sprzedaż 
produktów z wełny mineral-

Slalom PSB  
– URSA w Alpach

nej. Nagrodą był wyjazd na narty do włoskich Alp – Cortina D’ampezzo. 
Wyjazd odbył się od 28 lutego do 8 marca 2015 r., w którym udział 
wzięło 50 osób.
Przez 5 dni odbyło się istne Ski Safari, dzięki któremu uczestnicy mogli 
każdego dnia odkrywać nowe zbocza mierząc się, pod okiem doświad-
czonych instruktorów, z nowymi trasami. Wieczory były pełne licznych 
atrakcji od imprezy w Igloobarze, po zakupowe szaleństwo w Cortinie, 
aż po jazdę sankami. 
Na koniec odbyły się na stoku zwody.
Zwycięzcy:
Kategoria LADIES SKY 
I miejsc – Sokół Karolina (elmas) 
II miejsc – Dacyl Katarzyna (Attic) 
III miejsc – Wasyl Joanvna (Sufigs 
oddz. Kraków)
Kategoria MEN SKY 
I miejsc – Reguła Piotr (Attic)
II miejsc – trzeciak Szymon  
(PSB Impuls)

III miejsc – Sowa Krzysztof (eLMAS)
Kategoria SNOWBOARD 
I miejsc – Hędrzak Ireneusz 
(Modom Szaflary)
II miejsc – Hędrzak Lidia (Modom 
Szaflary)

Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy!

W dniach 13–15 lutego 2015 r. odbyły się XVI Regionalne 
Targi Budownictwa w Gliwicach, na których tradycyjnie firma 
Sagapol z Gliwic na stoisku targowym przedstawiała nowo-
czesne rozwiązania w budownictwie zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i firm.

Zaprezentowano m.in. produkty firmy Wienerberger,  
Rockwool, Ursa, Fakro. Sagapol doradzał klientom jak  
najlepiej dobrać  materiały na dom i oferował pomoc w zesta-
wieniach materiałów. 

 Sagapol na Targach Budownictwa w Gliwicach

Szkolenia dla wykonawców z cyklu 
„Szkoły Dobrego Budowania PSB” (SDB), 
partnerzy PSB organizują głównie w okre-
sach jesienno-zimowych, kiedy fachowcy 

mają trochę więcej czasu. Prowadzone 
szkolenia przez przedstawicieli produ-
centów składają się przeważnie z dwóch 
etapów: części teoretycznej i praktycznej, 
które poszerzają wiedzę uczestników  
o oferowanych produktach i sposobach 
ich prawidłowego stosowania. Po to by 
inwestor był w pełni usatysfakcjonowany 
z jakości oferowanych produktów i usług.
W okresie od lutego do końca marca 
2015 r. placówki handlowe PSB wspólnie 
z współpracującymi dostawcami mate-
riałów budowlanych zorganizowały dla 
współpracujących z nimi wykonawców 
kilkanaście szkoleń, które odbyły się 
m.in. w składach, placówkach PSB-Profi  

i sklepach PSB-Mrówka: Budulec Mysz-
ków, Bol-Ann Gniezno, Eltor Kielce, Euro-
dom Siedlce, Merkury Opole, Mrówka 
Tomaszów Lubelski, Osiński i Syn Strze-
lin, PSB-Profi Biłgoraj, Różpol Chojna.
Prowadzili je przedstawiciele producen-
tów firmy: Atlas, Blue Dolphin Tape, CRH 
Klinkier, Farby Kabe, Franspol, Galeco, 
Galmet, H+H, Isover, Knauf, Kreisel, Vents, 
Wienerberger. 
W każdym spotkaniu uczestniczy  
ok. 30–50 wykonawców.
Sklep PSB-Mrówka w Tomaszowie Lubel-
skim zorganizował szkolenie dla uczniów 
dwóch klas technikum budowlanego i ich 
wychowawców, wspólnie z firmą Kerakoll.  PSB-Mrówka w Tomaszowie Lubelskim

Szkolenia
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7 lutego 2015 r. odbył się „Bal Kar-
nawałowy Grupy PSB” dla najlep-
szych klientów programu lojalno-
ściowego „Buduj z  PSB”. Łącznie 
ponad 120 osób uczestniczyło 
w  zorganizowanym przez Grupę 
PSB Balu, który odbył się w  hote-
lu Słoneczny Zdrój Medical Spa & 
Wellnes w  Busku-Zdroju. Wśród nich 
byli przedstawiciele 20 dostawców 
Grupy, 20 partnerów sieci PSB i  ich 
20 klientów (wykonawców), którzy 
w  2014 roku dokonali największych 
zakupów produktów dostawcy – 
partnera programu lojalnościowe-
go „Buduj z  PSB”. Na Balu goście 
świetnie bawili się przy muzyce ze-
społu Sweet Combo oraz pokazie 
iluzjonisty Pawła Kluza.

Przed Balem, w   hotelu Słoneczny Zdrój, 
odbyła się konferencja dla mediów bran-
żowych oraz partnerów i   laureatów pro-
gramu. Podczas konferencji zarząd Grupy 
PSB podziękował partnerom i   klientom 
programu za dotychczasową współpracę. 
Przedstawił podsumowanie roku 2014, 
strategię Grupy PSB, sytuację w  budow-
nictwie mieszkaniowym, koniunkturę 
w  budownictwie oraz zarys prognozy roz-
woju rynku na rok 2015. 
Po konferencji odbyła się uroczystość 
wręczania statuetek 20 najlepszym klien-
tom – wykonawcom – programu sprzedaży 
premiowej „Buduj z  PSB”. Nagrody laure-
atowi wręczał przedstawiciel dostawcy 
– producenta materiałów budowlanych, 
którego produkty kupował laureat oraz 
przedstawiciel partnera PSB (sprzedawca), 
u   którego wykonawca dokonywał zaku-
pów w  2014 roku. 
Program lojalnościowy sprzedaży pre-
miowej „Buduj z  PSB” działa od kliku lat, 
którego partnerami są producenci mate-
riałów budowlanych – ponad 40 najwięk-
szych dostawców Grupy PSB.
W   ramach programu klienci otrzymują 
kartę w  placówce handlowej PSB, na którą 
zbierają punkty i  wymieniają je na nagrody 
dostępne w   katalogu nagród. W   progra- 
mie mamy prawie 1600 aktywnych kart. 

Wartość wydanych nagród dla klientów 
wynosi ok. 280 tys. zł., a   średnia war-
tość nagrody to 470 zł. Po raz pierwszy 
w   2014  r., w   ramach programu, nagrodą 
za największe zakupy zrealizowane w  pla-

„Bal Karnawałowy Grupy PSB” 
dla najlepszych klientów

20 najlepszych klientów – wykonawców – programu „Buduj z  PSB”.

Uroczystość  
wręczania statuetek.

„Bal Karnawałowy  
Grupy PSB”.

cówkach PSB, do wygrania było 20 pod- 
wójnych zaproszeń na „Bal Karnawałowy 
Grupy PSB”. W  2015 r. Grupa PSB będzie 
kontynuowała program oraz konkurs na 
„Najlepszego Klienta Grupy PSB”. 

s	Kamieniarstwo Mariusz Dacewicz  
(laureat) – AkzoNobel (dostawca) 
– PSB Warszawa (sprzedawca);
s	Firma Budowlana Gut Krzysztof – Alpol 

Gips – Kalbud 2, Czarny Dunajec;
s	Neo-Świat Rajmund Węgrzynek, Paweł 

Brodzik sp.j. – AMF – PSB Warszawa;
s	Jarosław Łojek – Baumit – Modom  

Podhale, Szaflary;
s	FHU „GT” Tomasz Gabryszak – Bosch – 

PSB Tomasz Gajewski, Strzelno;
s	„Zakład Budowlany Zbigniew Chmura” 

– Fakro – Szczesny Materiały Budowlane, 
Połczyn Zdrój;
s	Jacek Płonka – Farby Kabe – Buster 

Mikołów;
s	Mostostal Warszawa S.A. – H+H  

– Craz-Bud, Modlnica;
s	ZRB Kazimierz Kostrzewa – Icopal  

– Artom, Tomaszów Maz.;

s	Daniel Derkowski i  Dariusz Palach  
– Isover – BAT, Sierakowice;
s	Hreczpol Piotr Hreczka – Izobud  

– Matbud, Gliwice;
s	Z.R.B. Paweł Chmielarczyk – Kreisel  

– CrazBud, Modlnica;
s	Krakbau S.A. – Lemar – CrazBud,  

Modlnica;
s	AK Budownictwo i  Konserwacja
 sp. z  o.o. – quick-mix – Pagaz, Wałbrzych;
s	Profilux sp. z  o.o. S.K – Rockfon  

– Impuls, Limanowa;
s	Albud Albert Zakonnik – Rockwool  

– PSB Warszawa;
s	Jan Klejna – Selena – BAT, Sierakowice;
s	Marek Kosmela – Sika – Buster, Mikołów;
s	Usługi Remontowo-Budowlane Krzysz-

tof Bloch – Sopro – PSB Warszawa;
s	Edwin Onaszkiewicz – Ursa – Minox,  

Warszawa. 

LAUREACI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BUDUJ Z  PSB”: 
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Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

Zasady uczestnictwa w „Krzyżówce budowlanej” nr 2/2015

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

Spośród przesłanych uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania 
rozlosujemy trzy osoby, które otrzymają nagrodę rzeczową w postaci: torby 
podróżnej (widocznej na zdjęciu). Losowanie odbędzie się 13 maja 2015 r. 
w siedzibie Organizatora.
Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr2/2015 – HASŁO – wraz z listą 
zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na stronie  
www.glospsb.com.pl w dniu 13 maja 2015 r. oraz na łamach czasopisma  
„Głos PSB” nr 3(87)/2015.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres w terminie  
14 dni od daty losowania.

W „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, 
nie będące pracownikami Organizatora oraz osoby wyrażające zgodę na 
zastosowanie wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie „Krzy-
żówki budowlanej”. 

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HASŁO – wraz  
z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres 
zamieszkania) należy przesłać do 12 maja 2015 r. 
na adres e-mail marzena.syczuk@grupapsb.
com.pl lub pocztą na adres: Grupa Polskie Składy 
Budowlane S.A., Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój. 

Poziomo
 2 stalowy, w kształcie litery
 5 przydatna w konstrukcji dachu
 8 pasek z grubej blachy
11 odmierza czas na budowie
13 dmucha powietrzem
14 podłączysz tu „siłę”
16 chroni na wysokości
17 nieożywiony, a ma żyły
18 system, rozwiązuje problem wód 

deszczowych

19 stoi otworem, gdy wjeżdżasz
20 do łączenia konstrukcji blaszanych
25 rozrzedzony płyn
26 bardzo cienka, w kuchni i na  

budowie
27 zamyka przepływ
30 obraz z ceramiki
31 zmniejsza chłonność podłoża
32 zrobiona z futra grzała paniom  

ręce

Pionowo
1 szklane „cegły”
3 zwiększa odporność drewna
4 do koloryzacji drewna
6 drewno na ścianie
7 drewniana listwa na dachu
9 uszczelnia okno dachowe, podnosisz 

go wychodząc na deszcz
10 grzeje Ci dom i wodę
12 ruchomy element zamka elektrycz-

nego

14 wymienna część bojlera
15 obejmuje i trzyma
20 grzeje wodę
21 ratuje ścianę przed agresywną klamką
22 zdobi i ochrania metal
23 potocznie: lśniące płytki ceramiczne
24 nie zanurzysz się w nim
26 polepsza jakość wody
28 wieńczy komin
29 dodaje ścianom klasy

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

Nagrody rzeczowe w postaci plecaka sportowego i power banku otrzymują: 
Katarzyna żmijewska z Warszawy, Krzysztof Mincer z Rudy Śląskiej, tadeusz 
Majewski z Sońska.

Wyniki losowania nagród w „Krzyżówce budowlanej” nr1/2015. Hasło brzmiało „PSB  Budująco niskie ceny”



Jednym z najbardziej popularnych narzędzi konkurowania są produkty dostępne wyłącz-
nie w danej sieci handlowej. Mogą to być towary pod własną marką, co-brandowe (opatrzo-
ne logiem producenta i sieci) oraz produkty dedykowane – wytwarzane przez producen-
ta wyłącznie dla danej sieci i obrandowane specjalną marką. W placówkach handlowych 
Grupy PSB od wielu lat dostępne są wszystkie wymienione typy produktów. Łącznie w 
tych kategoriach oferujemy klientom niemal 1000 pozycji asortymentowych, dostarcza-
nych przez ponad 50 producentów. Głównymi dostawcami towarów dostępnych wyłącz-

Produkty dostępne wyłącznie w sieci PSB

nie w placówkach PSB są: Górażdże Cement, Ursa, 
Izolbet, Trzuskawica, Kreisel, Sila, Sławex, Atlas,  
Selena, Rockwool, Malfrab, Kospel, quick-mix, 
Soudal, Deante, Cer-rol i Joker. Udział tych  
produktów w przychodach kanału detalicznego  
(PSB-Mrówki) przekracza 10%, zaś w kanale trady-
cyjnym (składy PSB i placówki PSB-Profi) wynosi 
kilka procent. Ciekawostką jest fakt, że oprócz typo-
wych materiałów budowlanych oraz niezbędnych 
dla domu i ogrodu, oferujemy produkty spożywcze 
– wodę mineralną pod nazwą „Budowlanka” i napój 
energetyczny pod nazwą „Buldożer”.

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB
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Liczba produktów pod marką własną 
w latach 2010 – 2014
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Wykaz produktów dostępny jest na stronie www.grupapsb.com.pl/produkty/produkty-marki-wlasnej
(ml)



www.rockwool.pl

ROCKSONIC SUPER to nowa, niepalna 
płyta z wełny skalnej do izolacji 
akustycznej ścian działowych.
Najlepsze parametry akustyczne 
potwierdzone badaniami oraz najwyższa 
klasa pochłaniania dźwięku gwarantują 
doskonałą jakość produktu!  

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.

Najlepsza izolacja akustyczna  
do ścian działowych 

ROCKSONIC SUPER


