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Przekazywanie pałeczki
Zdarzyło się może Państwu kontynuować budowę (czy remont) zaczętą wcześniej przez
kogoś innego, albo zostawić komuś plac niedokończonej przez siebie budowy? Są emo-
cje!... Nawet jeśli trudno porównywać je do tych, jakie przeżywają bohaterowie 
biegów sztafetowych, jedno jest pewne – także przy przysłowiowym przekazywaniu 
pałeczki na placu budowy trzeba zachować płynność, zrobić to profesjonalnie. Podob-
nie jest z przekazywaniem obowiązków redaktora naczelnego. Właśnie to zrobiłem. 
Czy tak jak należało – ocenią Czytelnicy Głosu PSB.
Redagowałem dwumiesięcznik Polskich Składów Budowlanych od końca roku 2000 aż
do pierwszych miesięcy roku 2014. Zaproponował mi taką pracę Zarząd Grupy PSB S.A.
Trzynaście lat – czasu szmat. Ale wiek, zdrowie… Kiedyś trzeba odpuścić. 
Łatwiej odpuścić, gdy zna się dobrze kogoś, kto przyjdzie po nas. Obojętne, na plac pro-
wadzonej budowy czy do redakcji. Ja znam Marzenę Mysior-Syczuk, bo pracowała ze
mną od pierwszego numeru naszego dwumiesięcznika. Wiem też, że nadal będzie skła-
dała Głos PSB w studio graficznym Grażyna Kulesza. Tak jak do tej pory, opiekował się
będzie redakcją Głosu PSB z woli Wydawcy – Zarządu Grupy PSB S.A. – Mirosław 
Lubarski. I nadal będzie „przyglądał się z góry” redakcyjnym poczynaniom ekipy 
Głosu Bogdan Panhirsz, dyrektor Zarządu Grupy PSB S.A.

Jak w soczewce
Łamy pisma muszą być zawsze szeroko otwarte dla Czytelników. W każdym numerze
Czytelnicy powinni znajdować informacje o sobie samych. Pismo musi oddawać to czym
żyją. Tylko wtedy nakład będzie rósł. W styczniu 2001 r. Głos PSB „startował” z nakła-
dem 10 tys. egzemplarzy, teraz ma 26 tysięcy.
Zanim Marzena Syczuk przedstawi Państwu ten numer, powiem jeszcze tylko, że ja
z Głosem się nie żegnam. Dopóki siły pozwolą i Wydawca zechce będę reporterem do-
cierającym do najważniejszych klientów rynku budowlanego – wykonawców budowla-
nych i inwestorów oraz do kupców tworzących Grupę PSB i producentów materiałów
budowlanych współpracujących z naszą Grupą. 

Optymistyczny sezon
Grupa PSB otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za wkład jaki Grupa wnio-
sła w rozwój gospodarczy naszego kraju oraz prestiżową nagrodę Superbrands.
W ciągu 2 miesięcy (w kwietniu i maju) sieć Grupy powiększyła się o 11 Mrówek 
(łącznie jest 168 sklepów) i o 5 Profi (33 placówki). A dowody realizacji tych inwesty-
cji można znaleźć na stronach 48–51. Optymistyczne są też przychody składów PSB
w I kwartale tego roku – są wyższe o 23,5% w stosunku do ubiegłego roku.
W „Temacie numeru” prezentujemy dostawców Grupy, którzy napisali o budowie
stropów, kominów i pionów wentylacyjnych, nie zabrakło również porad producentów
i informacji o nowościach budowlanych. 
Polecam – Kierunek Profi – fotoreportaż o firmie Pagaz z Krzeszowa oraz relacje ze szko-
lenia dla wykonawców w firmie Robmar.



Dawniej budujący dom nie miał wyboru. Strop musiał być drewnia-
ny, a komin tradycyjnie wymurowany z kamienia lub cegieł. Dzisiej-
sze technologie dają inwestorowi i wykonawcy zdecydowanie więcej
możliwości. Systemy stropowe oraz kominowe polecają specjaliści
z firm LEIER, TERMAT, IBF, CRH KLINKIER i JEREMIAS.

powierzchniowych prefabrykowanych płyt
szalunkowych Panel, stanowiących „betono-
we deskowanie tracone” oraz z warstwy 
nadbetonu wylewanego na budowie. Obie 
warstwy stropu zostają ze sobą zespolone
poprzez dźwigarki kratowe zatopione 
w płycie stropowej oraz dzięki szorstkiej 
powierzchni prefabrykatu, zapewniając ich 
pełną współpracę i dając w efekcie strop pół-
monolityczny pełny (zespolony).
Minimalna grubość stropów zespolonych,
wykonanych z płyt szalunkowych wyno-

si 16 cm. Całkowita grubość stropu Panel 
regulowana jest zgodnie z dokumentacją
techniczną za pomocą warstwy nadbetonu
wylewanej na miejscu budowy. Dzięki
zmiennej grubości stropu można w pełni
dostosować nośność płyt szalunkowych
do wymagań projektowych.
Płyty produkowane są o szerokości do
2,425 m oraz długości nawet ponad 10 m
i praktycznie o dowolnym kształcie. Dzięki
dużym powierzchniom minimalizuje się ilość
styków, które są najsłabszym punktem stro-

BUDOWA STROPÓW 
ORAZ KOMINÓW 
I PIONÓW
WENTYLACYJNYCH
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Stropy Panel, Ackerman
oraz Cerambet 47
PAWEŁ MIGDACZ – projektant firmy Leier Polska S.A.

Podstawową funkcją stropu – przegrody międzykondygnacyjnej, jest przeniesienie obciążeń
użytkowych i ciężaru własnego na ściany, a w konsekwencji na fundamenty obiektu. Strop
pełni także funkcję przegrody akustycznej, cieplnej i przeciwpożarowej między piętrami.

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej
stosuje się stropy żelbetowe. Mogą być one
wykonywane w całości na budowie lub mon-
towane z prefabrykatów. Stropy żelbetowe
mają różne konstrukcje – dużą popularnością
cieszą się monolityczne i gęstożebrowe.

Strop zespolony Panel
Strop zespolony w tym systemie jest stro-
pem żelbetowym projektowanym zgodnie 
z PN-B-03264:2002. Składa się on z wielko-

BUDOWA STROPÓW 
ORAZ KOMINÓW 
I PIONÓW
WENTYLACYJNYCH



sufitu; cała dolna powierzchnia ma jednoli-
tą strukturę, co zabezpiecza przed powsta-
waniem klawiszowania i smug. Strop jest
betonowany z zastosowaniem pustaków ce-
ramicznych o wysokości 18 i 20 cm. Pustaki
nadają właściwy kształt żeberkom żelbeto-
wym oraz stanowią dobry podkład dla war-
stwy sufitowej. Mają one długość 19,5 cm
i wymagane jest, aby były układane w przy-
ległych pasmach z przesunięciem o pół 
pustaka. Wysokość pustaków jest uwarunko-
wana rozpiętością i obciążeniem stropu.
W zależności od wymaganej – według obli-
czeń statycznych – nośności stropu w danym
pomieszczeniu, projektant dobiera odpo-
wiednią wysokość pustaka, uzyskując tym 
samym wymaganą wysokość żelbetowego
żebra wytwarzanego w czasie układania pu-
staków.
Żebra o rozstawie równym szerokości pu-
staków zbroi się na ogół jednym prętem
stalowym o średnicy od 10 do 20 mm.
Pręt z co drugiego żebra odgina się nad pu-
stakami przed ścianą nośną i kotwi się
do górnych prętów wieńca ułożonego
na murze. Wieńce zbroi się czterema prę-
tami średnicy 10 lub 12 mm oraz strzemio-
nami 4,5 mm, rozstawionymi co 33 cm.
Strzemiona przyjmuje się o średnicy nie
większej niż 4,5 mm w liczbie 3 szt. na
1 mb żebra; zagęszcza się tylko przy pod-
porach, gdy to jest konieczne ze względów
na ścinanie. Przy niewielkich obciążeniach
zmiennych (stropodachy, stropy budynków
mieszkalnych itp.) i przy starannym wyko-
naniu konstrukcji można w przęśle nie
umieszczać strzemion, ograniczając je tyl-
ko do stref podporowych na długości 1/5 L
od podpory. W przypadku obciążeń dyna-
micznych strzemiona są konieczne również
i w przęsłach, ich rozstaw nie powinien
przekraczać 33 cm.

ZALETY STROPU ACKERMANA
# łatwo dostosować go do wymagań ar-

chitektonicznych budynku bezpośred-
nio na placu budowy – dowolna rozpię-
tość stropu, nawet niemodułowa
i nieregularna,

# ekipa budowlana ułoży go bez użycia
ciężkich maszyn, a użyte deskowanie
będzie można ponownie wykorzystać,

# unika się „klawiszowania” stropu – nie
będzie spękań tynku jak wzdłuż płyt,
ani smug widocznych na tynku jak
na stropach typu Kleina,

# strop będzie niezbyt ciężki, a przenie-
sie wymagane obciążenia,

# zapewni dobrą ciepłochronność, bez-
pieczną ognioodporność.

Strop Cerambet 47
Jest to nowoczesne rozwiązanie konstruk-
cyjne ceramiczno-żelbetowe. Cerambet 47 
znajduje zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej, 
realizowanym metodami tradycyjnymi
i uprzemysłowionymi. Składa się z prefabry-
kowanych belek żelbetowych, ułożonych
między nimi pustaków ceramicznych oraz
betonu wylewanego na miejscu budowy. Ze
względu na długość belek, grubość warstwy
nadbetonu, a w konsekwencji grubość 
stropu, wyróżnia się następujące jego odmia-
ny: Cerambet 47–230 (grubość stropu
23 cm), 47–260 (grubość stropu 26 cm) oraz
Cerambet 47–290 (grubość stropu 29 cm). 
Belki stropowe układa się w rozstawie osio-
wym co 47 cm w kierunku wskazanym 
w dokumentacji technicznej. Wcześniej nale-
ży wypoziomować podpory oraz ustawić
i usztywnić podparcia montażowe pośrednie
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Nośność stropu warunkuje wysokość pustaka

pów prefabrykowanych (np. płyt kanało-
wych). Grubość płyt szalunkowych wyno-
si 5 cm lub 6 cm. Ciężar odpowiednio
ok. 125 kg/m2 i 150 kg/m2. Gładka po-
wierzchnia dolna płyt eliminuje konieczność
wykonywania tynków. Wykończenie sufitu
ogranicza się do przeszpachlowania styków
podłużnych pomiędzy płytami.

ZALETY STROPU PANEL
# uniwersalność zastosowania – we

wszystkich rodzajach budownictwa,
# krótki czas montażu – eliminacja trady-

cyjnych szalunków,
# dowolność kształtu (łuki, wycięcia,

otwory),
# eliminacja tynków dzięki gładkiej po-

wierzchni dolnej prefabrykatu,
# niskie koszty transportu (ok. 150 mkw./

samochód),
# uproszczenie prac zbrojarskich,
# duże obciążenie użytkowe (powy-

żej 10 kN/m2),
# możliwość dowolnej przebudowy ścia-

nek działowych w czasie eksploatacji,
# brak „klawiszowania” w czasie eksplo-

atacji,
# swoboda projektowa dla architektów.

Strop Ackermana
Jest stropem gęstożebrowym. Stropy tego ty-
pu przeznaczone są dla budownictwa wzno-
szonego metodami tradycyjnymi, w zakresie
rozpiętości od 2,7 do 6,5 m, dla zewnętrz-
nych obciążeń charakterystycznych od 3,35
do 4,5 kN/m2, określonych szczegółowo dla
każdego rodzaju obciążenia. Strop ten posia-
da niedużą masę własną, dobrą ciepłochron-
ność oraz stanowi dobre podłoże pod tynk
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w ilości wynikającej z rozpiętości belek. Pod-
pory montażowe stosuje się przy ścianach
nośnych, oraz na ścianach, na których opar-
te są belki. Do rozpiętości 4,2 m należy 
stosować 1 podporę montażową w środku
przęsła. Powyżej tej rozpiętości należy stoso-
wać 2 lub 3 podpory montażowe pośrednie.
Przy rozpiętościach stropu od 5,4 m wzwyż,
zaleca się stosowanie w przęśle ujemnej
strzałki ugięcia na 10 mm. Podparcie belek
za pomocą podłużnic należy wykonać w wę-
złach pasa dolnego (w miejscach styku prę-
ta podłużnego z krzyżulcami). Odległość po-
między dwiema podporami w przęśle nie
może przekraczać 2,1 m. Podpory montażo-
we należy podpierać stemplami w rozstawie
nie większym niż 1,6 m.

Oparcie belek na murach
Belki typu Cerambet 47 układa się na ścia-
nach nośnych o grubości minimum 19 cm.

Należy opierać je na ścianie na zaprawie
marki M10 o grubości 2 cm. Kotwienie be-
lek, opartych na murach, jest za pośrednic-
twem wieńców żelbetowych, które wykony-
wane są na każdej kondygnacji wzdłuż ścian
zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyj-
nych. Wysokość wieńca nie może być mniej-
sza od wysokości stropu. W przypadku ścian
o grubości mniejszej niż 25 cm, a większej
niż 19 cm, należy zastosować wieniec opusz-
czony o 4 cm poniżej spodu belki. Szerokość
wieńca przy stropach wolnopodpartych nie
może być mniejsza niż 15 cm. W przypadku
występowania momentów ujemnych należy
zastosować dodatkowe zbrojenie w górnej
strefie stropu. 

Układanie pustaków i żeber
Po montażu wszystkich belek i sprawdzeniu
prawidłowości ich ułożenia i podparcia, roz-
kłada się pomiędzy nimi pustaki „na styk”.
Pustaki przylegające do wieńców, żeber
i podciągów powinny być jednostronnie 
deklowane. Pod ścianki równoległe do be-

lek wykonuje się żebra wzmocnione
w postaci zsuniętych dwóch lub

większej ilości belek stropowych. W razie po-
trzeby, belki można rozsunąć i wykonać po-
między nimi belkę żelbetową. Przy wykona-
niu stropu o rozpiętości powyżej 3,90 m
należy wykonać w środku rozpiętości stropu
jedno żebro rozdzielcze prostopadłe do be-
lek, o szerokości 8–10 cm. 
Po ułożeniu belek i pustaków oraz wykona-
niu zbrojenia wieńców, zbrojenia głównego
i żeber rozdzielczych i – oczyszczeniu prze-
strzeni pomiędzy pustakami z zanieczyszczeń
– zwilża się pustaki przez obfite polanie wo-
dą. Betonuje się jednocześnie belki, płytę,
żebra oraz wieńce. Beton powinien być roz-
prowadzony równomiernie po powierzchni
stropu. Mieszankę betonową należy staran-
nie zagęszczać, a następnie pielęgnować
podczas dojrzewania. Zdjęcie podpór mon-
tażowych może nastąpić po uzyskaniu przez
beton pełnej wytrzymałości odpowiadającej
klasie C16/20.

ZALETY STROPU
CERAMBET 47
# szybki i łatwy w montażu,
# eliminacja deskowania (tylko podpory

montażowe),
# strop jest lekki i przenosi wymagane

obciążenia,
# strop jest cichy w użytkowaniu,
# łatwo dopasować go do wymagań 

architektonicznych budynku,
# ekipa budowlana ułoży go bez użycia

maszyn ciężkich,
# zapewnia dobrą ciepłochronność i bez-

pieczną ogniotrwałość.

5

1
2
3
4

Obmurówka wieńca

Ocieplenie wieńca

Zbrojenie wieńca

Zbrojenie przy kominie

Nadbeton

6
7
8
9

Podlewka cementowa

Stemplowanie stropu

Żebro rozdzielcze

Deklowanie pustaków
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Stropy gęstożebrowe 
i monolityczne
RAFAŁ WÓJT – Termat sp. z o.o.

Wśród różnych rodzajów stropów występujących w budownictwie najbardziej rozpowszechnione są
stropy gęstożebrowe i monolityczne. Najczęściej spotykanymi w prefabrykacji typami stropów są
Teriva oraz Filigran.

Stropy Teriva

Elementy składowe stropu
Teriva, ich podział 
i zastosowanie
Belki stropowe Teriva typu Teriva Nova, 
Teriva 4,0/1, Teriva 8.0, Teriva I Bis, Teriva II
i Teriva III wykonane są z betonu kla-
sy C 25/30. Składają się z betonowej stopki
nośnej, w której znajdują się pręty nośne
oraz górnego pręta kratownicy połączonego
ze stopką. Zbrojenia są dostosowane do pro-
dukowanych długości. Belki stanowią ele-
ment nośny dla konstrukcji stropów gęstoże-
browych. Układane są na ścianach nośnych,
a pomiędzy belkami układane są pustaki wy-
pełniające.

Strop

Pustak typu Teriva przelotowy żużlowy

Pustaki stropowe produkowane dla syste-
mów Teriva I, Teriva II oraz Teriva BIS 
różnią się wymiarami, zgodnie z zasadą: im
wyższe parametry wytrzymałości stropu,
tym wyższy i węższy pustak. Pustaki produ-
kowane są w odmianie przelotowej oraz 
deklowanej.

Pustaki stropowe Teriva przelotowe dla
systemów Teriva I, Teriva II, Teriva BIS 
produkowane są w dwóch wersjach: z żuż-
lobetonu z przeznaczeniem dla budownic-
twa przemysłowego oraz z keramzyto-
betonu dla budownictwa mieszkalnego
i publicznego.

Pustak typu Teriva keramzytowy 
deklowany

Pustaki stropowe Teriva deklowane dla
systemów Teriva I, Teriva II, Teriva BIS pro-
dukowane są w dwóch wersjach: z żużlobe-
tonu oraz z keramzytobetonu. Pustaki deklo-
wane montuje się na początku i na końcu
odcinka pustaków pomiędzy belkami stropo-
wymi w celu szczelnego zamknięcia prze-
strzeni powietrznej. W efekcie uzyskujemy
docieplenie stropu i częściowe jego wygłu-
szenie.

Kształtki stropowe Teva typu C, typu L, 
typu N – stanowią system pomocniczy do
wykonania wieńców żelbetowych dla stro-
pów gęstożebrowych.

To żelbetowe stropy gęstożebrowe składają-
ce się z żelbetowych belek kratownicowych,
pustaków, zbrojenia wieńców zewnętrznych
i wewnętrznych, żeber rozdzielczych oraz
warstwy nadbetonu. Ze względu na niewiel-
kie wymiary oraz niewielki ciężar elemen-
tów, montaż takiego stropu nie wymaga uży-
cia ciężkiego sprzętu. Ponadto stropy Teriva
charakteryzują się stosunkowo niskimi kosz-
tami wykonania, dobrymi parametrami no-
śności, izolacyjności akustycznej i cieplnej.
Mogą być stosowane w budownictwie miesz-
kaniowym, przemysłowym oraz w budyn-
kach użyteczności publicznej.



Kształtka stropowa Teva N 

Kształtka stropowa Teva L

Kształtka stropowa Teva C
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## Bardzo duży stopień prefabrykacji stropu oraz możliwość jednoczesnego wykonania
wieńca i zalania stropu.

## Oszczędność materiału przy budowie szalunku i skrócenie czasu pracy.
## Eliminacja mostków termicznych przez dodatkowe docieplenie wieńca (redukcja moż-

liwości zawilgocenia ścian i stropów), w konsekwencji zmniejszenie kosztów ogrze-
wania budynku.

## Wysoka jednorodność wykonania wylewanego stropu i wieńca.
## Zastosowanie pustaków stropowych deklowanych, w zależności od przeznaczenia 

budynku, całkowicie lub częściowo eliminuje wykonanie dodatkowego docieplenia
i wygłuszenia.

Zalety stosowania stropów Teriva

Rodzaje produktów, 
ich podział i zastosowanie
Prefabrykowane płyty typu Filigran są żelbe-
towym szalunkiem traconym z usztywnia-
jącym dodatkowym zbrojeniem w postaci
kratownic przestrzennych o przekroju trójkąt-
nym, które wystają ponad górną powierzch-
nię płyt. Wykonywane są na indywidaualne
zamówienie wg dokumentacji technicznej
opracowywanej przez biuro projektowe dla
konkretnego projektu. W płytach typu Fili-
gran istnieje możliwość wykonania otworów
kanałów wentylacyjnych.
Płyty Filigran możemy podzielić na następu-
jące kategorie:

# płyty do wykonania stropów monolitycz-
nych bez ocieplenia,
# płyty do wykonania stropów monolitycz-
nych z ociepleniem w postaci styropianu uło-
żonego wzdłuż kratownic,
# płyty monolityczne do wykonania balko-
nów prefabrykowanych z izokorbami elimi-
nującymi efekt mostka termicznego.

Parametry techniczne stropu typu Filigran:
# grubość płyty 5–6 cm,
# grubość konstrukcyjna stropu 16–30 cm,
# obciążenie użytkowe 1,5–10 kN,
# odporność ogniowa minimum 60 minut.

Stropy Filigran

Strop typu Filigran jest uniwersalnym syste-
mem stropów żelbetowych stosowanym
w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej. Wykorzystuje on zalety
stropów monolitycznych i prefabrykowa-
nych. Składa się z prefabrykowanej płyty żel-
betowej stanowiącej szalunek tracony dla
stropu oraz warstwy betonu układanego
na budowie do wysokości przewidzianej
w projekcie konstrukcyjnym.

# Niedopuszczalne jest łączenie na jednym
stropie różnych systemów Teriva, jak
i systemów różnych producentów.

# Każda belka stropowa Teriva, w zależno-
ści od rozpiętości, powinna być podparta
przed zabetonowaniem stropu (podstem-
plowana) w kilku miejscach. W przeciw-
nym razie dojdzie do ugięcia stropu,
w efekcie pojawią się pęknięcia i rysy.

# Podparcie belek należy pozostawić przez
minimum siedem dni od zabetonowania
stropu.

# Podparcie belek stropowych musi być
zawsze wykonane na ścianie nośnej z za-
chowaniem odpowiedniej długości pod-

parcia. Belki stropowe muszą zostać roz-
łożone w taki sposób, aby nie występo-
wała kolizja z kanałami wentylacyjnymi.

# Dylatacja między kominem a stropem 
musi zostać wykonana z wełny mineralnej.

# Wykonanie nieszczelnego deskowania
powoduje wyciek mieszanki betonowej.

# Niestosowanie żeber rozdzielczych nad
ścianami działowymi lub zbyt rzadkie ich
stosowanie na szerokości stropu, powodu-
je klawiszowanie stropu, w efekcie rysy
i pęknięcia.

# Brak siatki zbrojeniowej w górnej części
stropu świadczy o niewłaściwym wyko-
naniu zbrojenia.

Zastosowanie kształtek stropowych:
# kształtka typu C – zapewnia równomier-
ne ułożenie zbrojenia wieńca wewnętrznych
ścian nośnych.
# kształtka typu L – zastępuje część szalun-
ku, dociepla od zewnątrz i eleminuje most-

ki termiczne, zapewnia równomierne ułoże-
nie zbrojenia wieńca żelbetowego.
# kształtka typu N – zastępuje część szalun-
ku, dociepla naroża zewnętrzne i eliminuje
mostki termiczne.

Zasady pracy z systemem Teriva i najczęściej popełniane błędy
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W ostatnich latach można zaobserwować
odchodzenie, zarówno w projektowaniu, jak
i wykonawstwie, od tradycyjnych murowa-
nych kominów na rzecz prefabrykowanych,
ceramiczno-betonowych systemów komi-
nowych. W ich skład wchodzą zazwyczaj 
kanały wentylacyjne, kanały dymowe i spa-
linowe. 

Zalety prefabrykacji
Do zalet takich systemów należy, przede
wszystkim, znaczna redukcja przestrzeni zaj-
mowanej przez komin i łatwość montażu,

## Bardzo duży stopień prefabrykacji stropu, co znacznie skraca
czas pracy, eliminując część robót wymagających budowy sza-
lunków.

## Możliwość przenoszenia bardzo dużych obciążeń użytkowych
w zależności od zaprojektowanego zbrojenia i użytego do pro-
dukcji betonu.

## Możliwość wykonania stropu krzyżowozbrojonego o dowolnych
warunkach podparcia.

## Kształt stropu Filigran może być nietypowy, co pozwala
na większą swobodę architektoniczną.

## Stropy typu Filigran, w porównaniu z innymi stropami, mają nie-
wielką grubość.

## Możliwość oparcia stropu przez system kształtek wieńcowych.
## Płyty Filigran posiadają równą i gładką powierzchnię dolną, 

co ogranicza czas i zmniejsza zużycie materiału do tynkowania.
## Eliminują zjawisko klawiszowania płyt.
## Mają niski ciężar własny płyt.
## Krótki czas montażu – możliwość montażu płyt prosto z samo-

chodu.
## Bardzo dobra izolacja akustyczna dla dźwięków powietrznych.

Zalety stosowania stropów Filirgan

Ceramiczne 
systemy kominowe
RAFAŁ PYRCZ – IBF Polska sp. z o.o.

Rozwój technologii grzew-
czych i obniżenie tempera-
tury spalin doprowadziło
do znaczących zmian w kon-
strukcji i materiałach stoso-
wanych do budowy komi-
nów.

Zasady pracy z systemem Filigran 
i najczęściej popełniane błędy

# Wykonanie wadliwego zbrojenia.
# Wykonanie wadliwego deskowania, przez które będzie wy-

pływać beton.
# Niedostateczne podparcie płyt do ułożenia zbrojenia, wyla-

nia i pielęgnacji nadbetonu.

Żeby komin dobrze spełniał swoją funk-
cję, musi być właściwie zaprojektowa-
ny, wybudowany zgodnie z instrukcją
i cyklicznie serwisowany. 



System powietrzno-spalinowy przeznaczony
jest do kotłów z zamkniętą komorą spalania,
w szczególności do kotłów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych.

dzięki modułowej budowie oraz kompletne-
mu zestawowi elementów, tworzących goto-
we rozwiązanie. Lekkość i dokładność wyko-
nania pustaków tworzących obudowę
komina, najczęściej wykonanych z keramzy-
tobetonu, ułatwia nie tylko montaż, ale rów-
nież kontrolę poprawności wykonania całe-
go systemu na poszczególnych jego etapach.
Elementy ceramiczne, rury odprowadzające
spaliny, to produkty o bardzo wysokich pa-
rametrach odporności na przesiąkanie sub-
stancji zawartych w kondensatach, wytwa-
rzanych w kanale kominowym podczas
procesu spalania. Stosowana w niektórych
systemach izolacja z wełny mineralnej
usprawnia ciąg oraz stabilizuje w pustaku
obudowy kanał odprowadzający spaliny.

O czym warto pamiętać
Komin, element wbudowany i prawie niewi-
doczny po zakończeniu budowy, często jest
traktowany przez inwestora, jak zło koniecz-
ne. Należy jednak zdać sobie sprawę, że do-
bór odpowiedniego komina to sprawa nie-
zwykle ważna. Systemy kominowe są obecnie
dedykowane dla wyspecjalizowanych syste-
mów grzewczych. Dlatego, już na etapie pro-
jektowania domu, w tym i komina, powinni-
śmy przewidzieć sposób ogrzewania, dobór
kotła, źródło zasilania w energię itd. Niewła-
ściwe zestawienie komina z instalacją grzew-
czą może skutkować w przyszłości konieczno-
ścią przebudowy komina, co wiąże się ze
znacznymi kosztami, a czasami może okazać
się wręcz niemożliwe.
Niezwykle istotne jest również prawidłowe,
zgodnie z dostarczoną instrukcją wybudowa-
nie komina. W przypadku produktów prefa-
brykowanych nie ma miejsca na niedoróbki,
brak precyzji, czy własną inwencję twórczą
wykonawcy, który, jak to się zdarza, „i tak
wie najlepiej”.
Mając właściwie dobrany i prawidłowo wybu-
dowany komin, musimy pamiętać o zasadach
jego właściwego użytkowania. Ceramiczne ko-
miny systemowe wymagają określonego po-
stępowania: m.in. używania suchego drewna
kominkowego, stopniowego nagrzewania wy-
chłodzonego komina, stosowania dylatacji
przy podłączaniu urządzeń grzewczych do ka-
nału dymowego, zakazu montażu urządzeń
typu „koza” służących do ogrzewania budo-
wy i, przede wszystkim, wymagają regular-
nych przeglądów kominiarskich.

Kominy, ze względu na ich przeznacze-
nie, dzielimy na wentylacyjne, dymowe
i spalinowe.

SYSTEMY KOMINOWE to wielowarstwo-
we kominy do stosowania z każdym rodzajem
paliwa. W szerokiej ofercie producentów
znajduje się kilka rodzajów systemów komi-
nowych.

System do kotłów opalanych paliwami
stałymi – węglem, koksem lub drewnem.
W systemie tym pustaki z keramzytobetonu
tworzą osłonę zewnętrzną. Przewody o okrą-
głym przekroju tworzą warstwę wewnętrzną
komina. Rury ceramiczne to prefabrykowa-
ne elementy osadzane pionowo za pomocą
kitu kwasoodpornego na tzw. zakładkę. Po-
między wkładem z rur ceramicznych a pusta-
kiem komin posiada dodatkową warstwę
izolacji z wełny mineralnej. Poprzez zastoso-
wanie izolacji zmniejsza się powierzchnia po-
trzebna do ogrzania komina.

System powietrzno-spalinowy przezna-
czony do kotłów z zamkniętą komorą
spalania złożony jest z szamotowych profili
wewnętrznych oraz z obudowy z pustaków
keramzytobetonowych. Po utworzeniu z pro-
fili dwuściennych przewodu kominowego,
szamotowe profile wewnętrzne stanowią
przewód spalinowy. 
Przestrzeń pomiędzy przewodem spalino-
wym a obudową wykorzystuje się jako prze-
wód powietrzny. Przewodem spalinowym
odprowadzane są spaliny z urządzeń grzew-
czych, a przewodem powietrznym dostar-
czane jest powietrze z zewnątrz budynku
potrzebne w procesie spalania. 
System ten, dzięki możliwości poboru powie-
trza z zewnątrz budynku i dostarczania go
do kotła, rozwiązuje problem ograniczonej
wentylacji pomieszczeń, która spowodowa-
na jest zastosowaniem bardzo szczelnej 
stolarki okiennej. Dodatkową zaletą tego roz-
wiązania jest praca komina w tzw. przeciw-
prądzie (powietrze do spalania doprowadza-
ne jest w kierunku przeciwnym do gazów
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System przystosowany do instalacji na
dowolne paliwo. System stosuje się łącząc
go z nowoczesnymi kotłami niskotem-
peraturowymi, w których temperatura 
gazów spalinowych na wylocie nie przekra-
cza 80–100oC. Podczas spalania gazu ziem-
nego lub oleju opałowego powstaje znacznie
większa ilość pary wodnej niż przy spalaniu
węgla czy drewna. W tym przypadku, ko-
nieczne jest zastosowanie komina trójwar-
stwowego z przewietrzeniem, wyposażo-
nego w element odprowadzania skroplin.
Pustaki kominowe w tym systemie wyposa-
żone są we wcięcia w narożnikach. Dzięki za-
stosowaniu izolacji z wełny mineralnej uło-
żonej wokół rury ceramicznej w pustaku
powstają kanały wentylacyjne. Powietrze do-
prowadzane jest do tych kanałów przez krat-
kę wentylacyjną umieszczoną w drugim pu-
staku, a przenikająca wilgoć zostaje przejęta
i wyprowadzona przez wylot komina do at-
mosfery. 

spalinowych). Strumień doprowadzanego
powietrza jest podgrzany przez gazy spalino-
we, co ma znaczący wpływ na zwiększenie
wydajności podłączonych kotłów (mniejsze
straty energii).

System pustaków do wentylacji grawita-
cyjnej pozwala na budowę przewodów
wentylacyjnych do 8 kondygnacji w czterech
odmianach: 1, 2, 3 oraz 4-kanałowej. Pusta-
ki wykonane są z keramzytobetonu charak-
teryzującego się wysoką wytrzymałością
na ściskanie, dźwiękoszczelnością, odporno-
ścią ogniową. Nadają się bezpośrednio
pod tynk. Poszczególne elementy systemu
łączone są za pomocą zaprawy cementowo-
-wapiennej, co w połączeniu z niską wagą
daje możliwość szybkiego i bezproblemowe-
go wybudowania kanałów wentylacji grawi-
tacyjnej. 

Przekrój modułu komina

Schemat
podłączeń
komina 
typu LAS
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Jednym z oferowanych na rynku kominów
prefabrykowanych jest system kominowy
Twister. System ten jest w pełni ceramicz-
ny. Składa się z ceramicznej (kamionkowej)
rury przewodzącej czynnik spalania (dym/pa-
rę wodną) oraz ceramicznej obudowy. Inno-
wacją jest ukształtowanie wewnętrznej po-
wierzchni pustaka w sposób zapewniający
obwodową wentylację termoizolacji, która
znajduje się między rurą, a pustakiem obu-
dowy. Komin produkowany jest w trzech
średnicach 140/180/200 mm, umożliwiając
współpracę zarówno z paliwami nisko- jak
i wysokotemperaturowymi (do 600oC),
a także z piecami z otwartą komorą spalania.
Dzięki modułowej budowie i zestawowi ele-

NAZWA
SYSTEMU 

RODZAJ SYSTEMU
KOMINOWEGO

WYMIARY
ELEMENTÓW

[mm] 

ŁĄCZENIE 
ELEMENTÓW

KSZTAŁT 
PRZEKROJU

MAKS. TEMP. 
WYLOTOWA SPALIN

[oC]

CLASSIC � przyścienny zew.

� przyścienny wew.

� samonośny 

Wys. 330 mm
Pustaki:
350 x 350 mm, 400 x 400 mm,
350 x 500 mm, 400 x 570 mm

Rury: 
Ø wew./gr. 
120/15, 140/15, 160/15,
180/20, 200/20

� rury na zakładkę 
i kit kwasoodporny

� pustaki na zaprawę 
cementowo-wapienną

� kołowy +60 – +600oC 
(może znajdować się 
tylko w suchym stanie
pracy)

UNIVERSAL � przyścienny zew.

� przyścienny wew

� samonośny 

Wys. 330 mm

Pustaki:
350 x 350, 400 x 400, 
350 x 500, 400 x 570

Rury: 
Ø wew./gr. 
120/15, 140/15, 160/15,
180/20, 200/20

� rury na zakładkę
i kit kwasoodporny

� pustaki na zaprawę
cementowo-wapienną

� kołowy +60 – +600oC 
(może znajdować się 
w suchym stanie pracy 
lub mokrym stanie
pracy = odporny na
działanie skroplin)

KOMBI � przyścienny wew. Wys. 330 mm

Pustaki:
350x350, 400x400
350x500, 400x570

Rury: 
Ø wew./gr. 
140/15, 160/15
180/20, 200/20

� rury na zakładkę 
i kit kwasoodporny, 
rury z mufą

� pustaki na zaprawę
cementowo-wapienną

� kołowy +200oC (odporny 
na działanie skroplin,
może znajdować się 
w mokrym stanie
pracy)

Ceramiczny 
system Twister

mentów tworzących gotowe rozwiązanie,
system jest łatwy w montażu i umożliwia
kontrolę poprawności wykonania całego sys-
temu na poszczególnych etapach. W skład
systemu wchodzą elementy wykończeniowe
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (drzwicz-
ki rewizyjne, daszek, kołnierze wykończenio-
we, kratka wentylacyjna), zaprawa szamoto-
wa do łączenia rur, płaty wełny mineralnej,
spinki, itp. 
Komin ten może funkcjonować samodzielnie
oraz w zestawie z powszechnie dostępnymi
na rynku ceramicznymi pustakami wentyla-
cyjnymi typu P (188 x 188 mm i wysoko-
ści 250 mm o średnicy otworu 150 mm).
W ten sposób możemy komponować komin

mgr inż. PIOTR WOJTASIK – CRH Klinkier sp. z o.o.

Modułowość systemu ułatwia jego montaż

Dane techniczne systemów kominowych



System kominowy Twister (przekrój) z czterema kanałami wentylacyjnymi i obudową z cegły
pełnej

do mikro nieszczelności między cegłą a za-
prawą i penetracji wody opadowej. W tej 
sytuacji możliwe są dwa przypadki:

2) woda przez system perforacji spłynie gra-
witacyjnie w dół, omijając najlepiej wy-
konane obróbki blacharskie i wypłynie
we wnętrzu budynku, tworząc zacieki
na ścianach kominowych. Tak dzieje się
w 95% przypadków.

# Zaniedbaniem, popełnianym w sezonie
grzewczym, jest palenie w kominkach mo-
krym, niesezonowanym drewnem. Następ-
stwem takiego postępowania jest niedo-
palenie się paliwa i odkładanie sadzy
na ściankach. Przewód kominowy szybko
zarasta sadzą, co może doprowadzić do tzw.
pożaru sadzy. W jego wyniku często docho-
dzi do doszczelnienia przewodu komino-
wego. Nawet jeżeli do tego nie dojdzie,
zgodnie z przepisami, każdy komin po
pożarze sadzy, należy rozebrać i wymuro-
wać na nowo.
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Pustak wentylacyjny typu P

wg własnych potrzeb, z dowolną ilością 
kanałów wentylacyjnych i w najbardziej do-
godnym usytuowaniu. 

O czym należy pamiętać
# Komin należy montować zgodnie z instruk-
cją. Jakiekolwiek odstępstwa od przyjętych
rozwiązań należy skonsultować z działem
technicznym producenta. Taka „samodziel-
ność” może mieć wpływ na nieprawidłową
pracę komina, kłopoty z odbiorem i dopusz-
czeniem do użytkowania przez mistrza komi-
niarskiego, utratę gwarancji, a w razie awa-
rii, odmowę wypłaty odszkodowania przez
ubezpieczyciela.
# Wewnętrzna rura ceramiczna, w żadnym
miejscu, na całej wysokości komina, nie może
być w sposób sztywny połączona z pustakiem
obudowy. Usztywnienie połączenia może spo-
wodować, że rozszerzająca się, pod wpływem
temperatury rura, nie wytrzyma naprężeń
i ulegnie uszkodzeniu. Najbardziej newralgicz-
nymi miejscami są: przyłącze pieca (otynkowa-
nie kielicha wychodzącego ze ściany) oraz wyj-
ście rury ponad dach („uszczelnienie” zaprawą
murarską rury z jednoczesnym jej zespoleniem
z pustakiem obudowy albo nakrywą ceramicz-
ną lub betonową). 
# Obudowę komina należy wykonać wyłącz-
nie z cegły pełnej. Wymagają tego zarówno
przepisy, jak i praktyka budowlana. Przy za-
stosowaniu cegły perforowanej dojdzie

Błędne połączenie rury z czapą betonową

Sadza w rurze i w przewodzie kominowym

Niewiele osób o tych wymaganiach wie,
a jeszcze mniej się do nich stosuje. Często
spotyka się praktykę „wypalania sadzy w ko-
minie” lub palenia w kominkach świeżym
niesezonowanym drewnem.
Powyższe zaniedbania prowadzą do awarii
kominów, tym poważniejszych, im starszy
jest komin i technologia jego wykonania.
Objawy w każdym przypadku są bardzo po-
dobne – pęknięcie przewodu, wyciek smoli-
stej substancji (kreozot), przykry zapach wę-
dzonki w przypadku palenisk opalanych
paliwem stałym lub zawilgocenie ścian
w przypadku palenisk opalanych paliwem
ciekłym lub gazowym. 
Warto pamiętać, że w przypadku zgłoszenia
reklamacyjnego lub zgłoszenia szkód wywo-
łanych awarią komina, zarówno producent
systemu kominowego, jak i ubezpieczyciel
poproszą o udokumentowanie przeglądów
w ostatnim roku. 

Wymagana kontrola 
kominów 

Każdy komin i przewód: dymowy, spali-
nowy i wentylacyjny należy przed
sezonem wyczyścić i sprawdzić jego
szczelność. Od tego zależy poprawne
funkcjonowanie pieca, efektywność
ogrzewania i, co najważniejsze, bezpie-
czeństwo użytkowników. Polskie przepisy
(art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz
z 2010 r. Nr 57, poz. 353) wymagają by:
– przewody dymowe, od palenisk

opalanych paliwem stałym, czyścić
co najmniej cztery razy w roku, 

– przewody spalinowe, od palenisk
opalanych paliwem gazowym lub
płynnym, czyścić przynajmniej dwa
razy w roku. 

1) woda zatrzyma się na warstwie zaprawy
w perforacji, a po zamarznięciu, uszkodzi
cegłę powodując odpadnięcie jej lica
i dalszą degradację muru.
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m.in. segmentowe, izolowane kominy
z rdzeniem stalowym do kotłów podciśnie-
niowych i kondensacyjnych lub systemy
z lekkim cienkościennym rdzeniem ceramicz-
nym paliw stałych.

Komin stalowy na dwa 
sposoby
Wybór systemu kominowego w głównej
mierze jest uzależniony od rodzaju źródła
ciepła oraz miejsca jego lokalizacji w budyn-
ku. Obecnie jest tendencja stosowania, obok

głównego źródła ciepła, którym jest zazwy-
czaj kocioł gazowy z zamkniętą komorą spa-
lania (kondensacyjny lub „turbo”), a w przy-
padku braku dostępu do gazu, kocioł
stałopalny z automatycznym ładowaniem
paliwa do paleniska (najczęściej ekogroszek
lub pellet), dodatkowego urządzenia grzew-
czego, w postaci kominka opalanego drew-
nem. W takim przypadku, obok kominów
wentylacyjnych, konieczne jest stosowanie
dwóch rodzajów odprowadzeń spalin.
W przypadku wolnostojących domków jed-
norodzinnych, odprowadzanie spalin z ko-
tłów gazowych z zamkniętą komorą spalania,
najłatwiej i najtaniej można zrealizować
przez zastosowanie stalowego przewodu po-
wietrzno-spalinowego, wyprowadzonego
bezpośrednio przez ścianę na zewnątrz bu-
dynku. Jeżeli ze względów architektonicz-
nych tego typu rozwiązanie nie jest możliwe
(np. kotłownia nie sąsiaduje bezpośrednio
z zewnętrzną ścianą budynku), zadanie to 
można realizować w dwojaki sposób: przez
wyprowadzenie systemu powietrzno-spali-
nowego pionowo ponad dach budynku lub
zastosowanie stalowego, kwasoodpornego
wkładu spalinowego w obudowie ogniood-
pornej. Spaliny i dymy z urządzeń stałopal-
nych powinny być odprowadzane piono-
wymi kanałami ponad dach budynku. Z po-
wodu niskiej temperatury spalin nowocze-
snych kotłów na paliwo stałe, wynikającej 
ze stosunkowo wysokiej ich sprawności, na-
stępuje wykraplanie w kominie agresyw-
nego kondensatu. Może on powodować
uszkodzenia przewodu kominowego. Dlate-
go kominy współpracujące z tego rodzaju
urządzeniami powinny być wyposażone
w rdzeń spalinowy, wykonany ze stali 
kwasoodpornej lub ceramiki odpornej na za-
wilgocenie i częste zmiany temperatury.
W przypadku, gdy komin narażony jest
na przemarzanie (prowadzony przez nie-
ogrzewane poddasze na zewnątrz budynku
lub ponad dachem) dodatkowo powinien
być zaizolowany niepalną wełną mineralną.

Stalowe segmentowe 
kominy izolowane
MIKOŁAJ GRZYBOWSKI – Jeremias sp. z o.o.

Współczesne kominy wentylacyjne, dymowe i spalinowe to najczęściej gotowe rozwiązania
systemowe, w formie prefabrykowanych bloczków keramzytowo-betonowych i ceramicz-
nych. Jednak coraz więcej zwolenników zyskują stalowe systemy odprowadzania spalin.

Aspekt funkcjonalny i techniczny komina to
nie wszystko. Kształt i wykończenie komina,
w tym przypadku nasadą stalową, wpływa
na wygląd całego domu

Stalowy, znaczy także 
zewnętrzny
W domach jednorodzinnych, do odprowa-
dzania spalin i dymów, obok warstwowych
ceramicznych kominów w obudowach z ke-
ramzytobetonu, które charakteryzują się pro-
stą konstrukcją i dużą trwałością, znajdują za-
stosowanie stalowe, segmentowe kominy
izolowane. Zaletą tego typu rozwiązań sys-
temowych jest ich lekka konstrukcja, wielo-
zadaniowość, możliwość instalowania we-
wnątrz i na zewnątrz budynku, łatwy i szybki
sposób montażu. Producenci systemów 
kominowych, w swojej ofercie, mają szero-
ką gamę tego typu rozwiązań, przeznaczo-
nych do różnych urządzeń grzewczych 

Kominy różnią się między sobą ze względu
na warunki w jakich pracują. Certyfikat CE
dokładnie klasyfikuje komin, czyli określa 
parametry, w jakich może być stosowany.
Klasyfikacja CE precyzuje rodzaj materiału,
z którego system jest wykonany, zakres tem-
peratury pracy, przeznaczenie do pracy
w podciśnieniu lub nadciśnieniu, w trybie
mokrym lub suchym. Określa odporność
na pożar sadzy i precyzuje minimalną odle-
głość, w jakiej może być bezpiecznie zamon-
towany w sąsiedztwie materiałów palnych.

Komin wykonany ze stali jest lekki i łatwy
w montażu



Dobór parametrów systemu
kominowego
Decydujący wpływ na bezpieczną i bezawa-
ryjną eksploatację komina ma prawidłowy
dobór systemu kominowego o odpowiedniej
średnicy i wysokości (długości). Z technicz-
nego punktu widzenia, wysokość (długość)
oraz średnicę komina, dobiera się do rodza-
ju i parametrów pracy urządzeń, z którymi
ma on współpracować. 
# Dla urządzeń z otwartą komorą spalania
(gazowe kotły atmosferyczne, kominki, kotły
stałopalne) wysokość i średnica komina 
będzie zależała od zapotrzebowania na
tzw. ciąg kominowy (wymagane podciśnie-
nie w kominie) konkretnego urządzenia, je-
go mocy, temperatury spalin oraz długości

i geometrii przewodu łączącego komin
z urządzeniem.
# Dla urządzeń z zamkniętą komorą spala-
nia (kotły kondensacyjne i „turbo”) wysokość
(długość) przewodu zależy od wartości 
nadciśnienia na króćcu wylotowym spalin
(sprężu wentylatora), mocy cieplnej oraz
temperatury spalin danego urządzenia.
# W przypadku ciężkich kominów prefabry-
kowanych w obudowach keramzytowych,
do budowy których konieczne jest wy-
konanie fundamentu, i które montuje się
w trakcie wznoszenia murów domu, wyma-
gane jest dokładne zaplanowanie miejsca,
gdzie urządzenie, kocioł lub kominek, będzie
zlokalizowany. Należy również określić, 
czy będzie to urządzenie z otwartą czy z za-
mkniętą komorą spalania (atmosferyczne lub
kondensacyjne).
# W przypadku stalowych, segmentowych
kominów systemowych sprawa jest łatwiej-
sza. Ze względu na swoją specyfikę mogą one
być montowane praktycznie w fazie wykań-
czania budynku, a miejsce montażu urządze-
nia grzewczego nie jest determinowane przez
miejsce budowy komina. Decydujące jednak
znaczenie na sposób prowadzenia komina
mają przepisy: „Polska norma” oraz „Warun-
ki techniczne jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie”, dlatego najlepiej
wcześniej skonsultować to z kominiarzem.
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Powietrzno-dymowy system kominowy, wyko-
nany ze stali kwasoodpornej, odprowadza
dym i zaopatruje komorę spalania w niezbęd-
ne powietrze

Dostawcy Grupy PSB S.A. – producenci systemów stropowych oraz kominów 
i pionów wentylacyjnych 

BUDOWA STROPÓW ORAZ KOMINÓW
I PIONÓW WENTYLACYJNYCH 

Niezbędny fachowy montaż
Montaż komina powinien być przeprowa-
dzany zgodnie z instrukcją przeznaczoną dla
odpowiedniego systemu. Warto zadbać, aby
montażem instalacji kominowych zajął się
doświadczony i odpowiednio przeszkolony
montażysta, który wykona prace zgodnie ze
sztuką i nie popełni błędów oraz zaniedbań.
Podczas montażu, należy pamiętać o dokład-
nym spasowaniu i połączeniu elementów
rdzenia spalinowego, w taki sposób, aby był
on szczelny. Konieczne jest umożliwienie
swobodnego wydłużania się rdzenia spalino-
wego z powodu rozszerzalności cieplnej ma-
teriału, z którego jest on wykonany. Na nisz-
czący wpływ rozszerzalności termicznej
narażone są szczególnie kominy z rdzeniem
ceramicznym, w których połączenie na sztyw-
no rdzenia z obudową często powoduje jego
uszkodzenie. Można temu zapobiec przez za-
stosowanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy
rdzeniem spalinowym, a jego obudową
na całej długości komina. 
Podczas montażu, należy pamiętać o właści-
wym odwodnieniu komina, czyli odprowadze-
niu wilgoci z rdzenia spalinowego. Gromadzi
się ona w wyniku opadów atmosferycznych
lub skroplin ze spalin. Niezbędne jest także
wyposażenie komina w elementy wyczystne,
które umożliwią kominiarzowi dostęp do wy-
konania okresowej inspekcji kominiarskiej.

Klasyfikacja systemów kominowych 
ze względu na zastosowanie

# wentylacyjne (wywiewne lub nawiewne), odprowadzające zużyte
powietrze lub doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń,

# spalinowe, przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów gazo-
wych lub olejowych,

# dymowe, które współpracują z urządzeniami grzewczymi opalany-
mi paliwami stałymi (drewno, węgiel).

W przypadku kominów spalinowych i dymowych, w ostatnich latach,
na skutek rozwoju nowoczesnych, energooszczędnych, niskotempe-
raturowych źródeł ciepła, nastąpiła rewolucja w konstrukcji instala-
cji kominowych, współpracujących z tymi urządzeniami. Współcze-
sne kominy wykonywane są jako dwu- lub trzywarstwowe rozwiązania
systemowe ze stali lub ceramiki, a ich konstrukcja i przekrój są deter-
minowane przez konkretne urządzenia grzewcze, które będą z nimi
współpracować.

Trójwarstwowy komin 
z rdzeniem stalowym 
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Kampania GRAPHITE powraca do TV!
Wraz z nią wybrane produkty w promocyjnych cenach!

PILARKA TARCZOWA

SZLIFIERKA KĄTOWA

WIERTARKA UDAROWA

Więcej informacji na graphite.pl

PILARKA TARCZOWA
58G488

SZLIFIERKA KĄTOWA
59G086

WIERTARKA UDAROWA
58G716
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Chicago Metallic Continental
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem, Belgia   www.chicago-metallic.pl

T-24 typu hak 

811 Konstrukcja uniwersalna

T-24 typu klik 

2870system ognioodporny i w 

hak z poprzeczkami
montowanymi “na styk” 

 

System Standardowy 



REKLAMY

Partnerzy programu:

Konkurs - Najlepsi Klienci 
Programu BUDUJ z PSB 2014 roku

L

Hotel Słoneczny Zdrój 
Medical Spa&Wellness 
w Busku-Zdroju

www.slonecznyzdroj.plwww.programbudujzpsb.pl

NOWE FARBY WEWNĘTRZNE 
ALPOL

i chropowatości podłoża oraz
użytego narzędzia wydajność tej
farby przy jednokrotnym malo-
waniu wynosi od 8 do 12 m2/l. 
Drugą nowością w ofercie firmy
ALPOL GIPS jest najwyższej 
klasy farba wewnętrzna latekso-
wo-silikonowa ALPOL AF 615
(biała lub barwiona według

wzornika ALPOL COLOR), tworząca trwałą, elastyczną, matową
powłokę o najwyższej odporności na ścieranie i szorowanie na mo-
kro (klasa I wg normy PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy 
PN-EN 13300:2002). Szczególnie polecana do malowania 
powierzchni o podwyższonych wymogach higieniczno-sanitarnych
oraz narażonych na duże obciążenia np. w przedszkolach, 
szkołach, obiektach służby zdrowia, biurach, hotelach, restaura-
cjach, korytarzach, klatkach schodowych, łazienkach, kuchniach
oraz wszędzie tam gdzie powłoki wymagają wysokiej odporności
i zdolności do wielokrotnego zmywania. Wydajność tej farby
przy jednokrotnym malowaniu wynosi ok. 8 m2/l w zależności
od podłoża.

W ofercie farb wewnętrznych ALPOL GIPS, do dotychczasowej
farby akrylowo-lateksowej ALPOL AF 610 dołączyły dwie nowe 
farby. Dzięki temu obecna oferta farb wewnętrznych ALPOL 
pokrywa praktycznie pełen zakres zapotrzebowania w tym obszarze
produktowym. Wszystkie trzy farby znajdą szerokie zastosowanie 
zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych jak i uży-
teczności publicznej.
Farba wewnętrzna akrylowa biała ALPOL AF 605 polecana jest
szczególnie jako farba podkładowa do pierwszego malowania, w ce-
lu przygotowania podłoża pod malowanie kolorowymi farbami 
nawierzchniowymi lub jako powłoka końcowa do malowania bia-
łych sufitów i ścian. Doskonale wyrównuje i ogranicza chłonność

podłoża. Dzięki dużej zawartości
białych wypełniaczy i pigmentów
posiada bardzo dobre właści-
wości kryjące. Farba jest odpor-
na na ścieranie i szorowanie 
na mokro (klasa I wg normy 
PN-C-81914:2002 i klasa 3 
wg normy PN-EN 13300:2002).
W zależności od chłonności

www.alpol.pl

NOWOŚCI RYNKOWE
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TERRA REGGIO

SALSA

MODERNA

Ten sezon należy do CRH Klinkier! 
Aż 14 nowych kolorów
w ofercie specjalistów od klinkieru!

BRUKI 
KLINKIEROWE

VESUVIO

CANION

MAXIMUS TOBAMANAM

MOOI

VOGUE MODO

NEVEL

TERRA VESUVIO

W tym roku firma CRH Klinkier rozpoczyna sezon budowlany aż z 14
nowymi produktami w ofercie – 2 brukami klinkierowymi, 5 ce-
głami klinkierowymi oraz 7 cegłami i płytkami ręcznie formo-
wanymi. SALSA to od dzisiaj nie tylko znany wszystkim ognisty ta-
niec i pikantna przyprawa, ale również nowa cegła i płytka w ofercie
specjalistów od klinkieru. Ucztę dla zmysłów odnajdą także wielbi-
ciele TANGA – głęboka czerwień podkreśli żywiołowy temperament
właściciela domu czy mieszkania. A to dopiero początek nowych moż-

TANGO

Więcej szczegółów w serwisie  www.klinkier.pl

CEGŁY KLINKIEROWE ORAZ CEGŁY I PŁYTKI RĘCZNIE FORMOWANE

liwości, które zagwarantowała nam w tym roku firma CRH Klinkier.
Przepiękny wachlarz świeżych kolorów sprawia, że nie tylko elewa-
cje czy ogrodzenia, ale także wnętrza salonów, kuchni czy przedpo-
koi zyskują ciepły i niebanalny klimat. Dwa nowe bruki klinkierowe
pozwolą zmienić styl niejednego ogrodu. Jeśli dodamy do tego trwa-
łość tych materiałów, łatwość pielęgnacji i naturalność, okazuje się,
że nowa oferta CRH Klinkier może okazać się naprawdę gorącą pre-
mierą tegorocznej wiosny. 
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Jak ułatwić sobie remont?

szczególnie podczas przyklejania izolacji
w obrębie spadku dachu. Dzięki cięciu płyt
na gorąco, otrzymujemy równą krawędź.
Praca przebiega szybko i sprawnie. Dodatko-
wą zaletą oraz odpowiedzią na rosnące wy-
magania ekologiczne inwestorów, jest to, że
podczas pracy nie powstają żadne wióry, py-
ły czy inne śmieci, jak dzieje się to w przy-
padku cięcia styropianu zwykłą piłą. Poma-
ga to nie tylko dbać o porządek, ale również
o środowisko.
Tych kilka przykładów narzędzi i akcesoriów
remontowo-budowlanych pokazuje, że za-
równo te proste jak i bardziej skomplikowa-
ne czynności możemy wykonać samemu.
Sprawnie, szybko i fachowo. Jedynym wa-
runkiem to odpowiedni sprzęt i oczywiście
zapał do pracy.

www.kaem.pl

Remont mieszkania czy domu, to okres 
z jednej strony wytężonej pracy, z drugiej
cieszących oko efektów. Nie ma nic bardziej 
napawającego dumą, niż przebiegające
po naszej myśli etapy poszczególnych prac
remontowych. Te osoby, które mają do-
świadczenie z przedsięwzięciami związanymi
z drobnymi pracami budowlanymi lub ma-
larskimi, wiedzą, że aby zrealizować je facho-
wo i sprawnie, konieczne są odpowiednie
środki i narzędzia. Czasami niewielkie akce-
soria mogą nam ułatwić życie i przyspieszyć
zakończenie remontu. Poniżej przedstawia-
my kilka sprawdzonych produktów pol-
skich marek dystrybuowanych przez fir-
mę KAEM – największego w Europie
Centralnej dystrybutora narzędzi remonto-
wych oraz budowlanych.

Zacznijmy od przygotowania i zabezpie-
czenia miejsca pracy. Zabezpieczanie 
powierzchni oraz przedmiotów możemy 
wykonać na kilka sposobów. Na przykład
za pomocą folii ochronnej – przykrywamy
nią wyznaczone miejsca lub przedmioty, do-
datkowo zabezpieczając taśmą samoprzylep-
ną. Innym, prostszym, szybszym i skuteczniej-
szym sposobem jest ochronna folia
samoprzylepna Scley. To średniej grubości
folia z delikatną powłoką kleju akrylowego.
Jej największą zaletą jest to, że z łatwością
przylega ona nawet do szorstkich powierzch-
ni oraz to, że bez problemu odkleja się na-
wet po dłuższym czasie, nie pozostawiając
najmniejszego śladu. Folia samoprzylepna
to wyjątkowo prosty i skuteczny sposób za-
bezpieczania różnego rodzaju powierzchni
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zarysowaniami, takich jak szyby, powierzch-

oraz dopasowanie kształtu do budynku.
Chodzi o przecięcie płyt np.: ze styropianu
tak, by z jednej strony tworzył on szczelną
warstwę izolującą, z drugiej, by ponieść jak
najmniejszy koszt odpadu podczas przycina-
nia płyt styropianowych. I tutaj znów może-
my wykorzystać urządzenie pomagające
w pracy. Przyrząd do cięcia styropianu
Thermo Cut marki Küssner to niewielkich
gabarytów narzędzie pozwalające na szybkie
i precyzyjne przycięcie bloków styropiano-
wych. Sprawdzona konstrukcja oparta na go-
rącym ostrzu z drutu oporowego powoduje,
że urządzenie jest praktycznie bezawaryjne.
Pochylna podstawa oraz liniał pozwalają
przyciąć płyty styropianowe nie tylko odpo-
wiedniej wielkości, ale również pod odpo-
wiednim kątem. Ta funkcja przydaje się

farbami akrylowymi, czerwone do farb olej-
nych, a brązowe do wszelkich środków
ochrony i konserwacji drewna. Dodatkową
zaletą narzędzi malarskich Hardy jest to, że
w sklepach, na regałach oraz na etykietach
znajdują się dodatkowe opisy ułatwiające wy-
bór odpowiedniego produktu. 
Ale remont to często nie tylko drobne prace
malarskie. Czasami musimy zmierzyć się
z bardziej skomplikowanymi sprawami, jak
na przykład ocieplanie budynku. Przy tym
typie prac niezmiernie ważne są: wybór ma-
teriału izolującego, jego odpowiedni montaż

nie PCV, drewniane oraz aluminiowe. 
Można zastosować ją do ochrony mebli czy
urządzeń sanitarnych podczas prac remonto-
wo-budowlanych, montażu czy transportu.
Chroni przed zabrudzeniem farbami, tynka-
mi i innymi substancjami, jest wodoodporna.
Nie jest wrażliwa na czynniki atmosferyczne,
dzięki czemu można ją stosować na zewnątrz
pomieszczenia. Ten produkt pozwoli nam za-
oszczędzić kilka, a nawet kilkanaście godzin
już w początkowym etapie prac.
Często remont wiąże się z malowaniem ścian
bądź sufitów. Aby malowanie dało nam
upragniony efekt, kluczową sprawą jest do-
bór odpowiedniej farby oraz narzędzi malar-
skich. Farbę wybieramy pod kątem jej wła-
ściwości odpowiednio do przeznaczenia
pomieszczenia. Na przykład w kuchni oraz
w łazience stosujemy farby przystosowane
do większej wilgotności powietrza. Walce ma-
larskie powinny być dopasowane do rodza-
ju farby oraz pod kątem gładkości 
ściany. Marka Hardy w bardzo prosty i in-
tuicyjny sposób pomaga w wyborze odpo-
wiednich narzędzi. W wyborze walca ma-
larskiego odpowiedniego do typu farby
pomaga podział kolorystyczny: żółte narzę-
dzia przeznaczone są do malowania farbami
emulsyjnymi, niebieskie służą do malowania
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NOWOŚCI 2014 
firmy POL-SKONE

SATURN (drzwi zewnętrzne) – drzwi w systemie
przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak
drewniany sosnowy wzmocniony profilem stalo-
wym. Obłożony jest dwiema płytami drewnopodob-
nymi, pokrytymi naturalnym fornirem dębowym.
Ramiak wypełnia warstwa termoizolacyjna oraz 
pakiet dwuszybowy – antywłamaniowy klasy P4 
w zespoleniu z szybą przezroczystą. Na powierzch-
ni skrzydła, od strony zewnętrznej widoczna jest 
aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Skrzydło wy-
kończone farbami kryjącymi (palety RAL i NCS) lub
transparentnymi (wybarwienia na sośnie i dębie). Drzwi SATURN 
wyposażone są w specjalny system antywyważeniowy, tzw. „wręb
francuski” oraz podwójny system uszczelek na obwodzie skrzydła
i ościeżnicy.

ARCO Alu (drzwi wewnętrzne) – drzwi
w systemie przylgowym, w całości wyko-
nane z MDF – płyty z włókien drzewnych.
Skrzydło wykończone jest ekologiczną po-
wierzchnią ECO TOP lub HIGH TOP i deko-
rowane listwami aluminiowymi. Drzwi 
posiadają Certyfikat FSC®, świadczący
o pochodzeniu drewna użytego w produk-
cji tych drzwi jedynie z odpowiedzialnie za-
rządzanych polskich lasów.

NOSTRE (drzwi wewnętrzne) – drzwi
w systemie przylgowym. Konstrukcję
skrzydła stanowi ramiak drewniany wypeł-
niony płytą wiórową pełną. W celu zwięk-
szenia wytrzymałości, skrzydło obłożone 
jest dwiema płytami HDF oraz pokryte 
powierzchnią LAMISTONE lub SILKSTONE
– powłoką zabezpieczającą przed wyciera-
niem i działaniem środków chemicznych.

TIARA (drzwi wewnętrzne) – drzwi dostęp-
ne w systemie przylgowym i bezprzylgo-
wym. Ramiak drewniany wypełniony płytą
wiórową pełną, obłożony jest dwiema ma-
lowanymi płytami HDF stanowi konstrukcję
skrzydła TIARA. Powierzchnię dekorują wą-
skie listwy aluminiowe w konfiguracjach
poziomych oraz pionowych, a bogata ko-
lorystyka palet RAL i NCS nada elegancki
ton nowoczesnej przestrzeni.

ELEGANT INOX (drzwi zewnętrzne) – drzwi
w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzy-
dła stanowi rama drewniana sosnowa 
lub dębowa klejona warstwowo o grubo-
ści 68 mm. Wypełniona panelem termo-
izolacyjnym oraz dwuszybowym pakietem
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu 
z szybą przezroczystą. Na obwodzie skrzy-
dła i ościeżnicy zastosowano podwójny
system uszczelek. Dodatkowo na panel na-

klejona jest obustronnie dekoracyjna aplikacja ze stali nie-
rdzewnej INOX. Skrzydło wykończone farbami kryjącymi 
(palety RAL i NCS) lub transparentnymi (wybarwienia na
sośnie i dębie).

Stylowe wnętrza zwracają uwagę umiejętnymi zestawieniami materiałów i wyszukanym 
designem wyposażenia. Firma POL-SKONE inspirując się najnowszymi trendami oraz potrze-
bami klientów przygotowała na rok 2014 nowe kolekcje drzwi wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz okien przeznaczonych do budownictwa pasywnego. Nowe linie w subtelny spo-
sób łączą w sobie klasyczną elegancję powierzchni z wyrafinowanym wzornictwem.

www.pol-skone.eu

Okno POL-SKONE TYP C PLUS
Przy wyborze okna należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego
najważniejsze parametry, które decydują o charakterystyce technicz-
nej, funkcjonalnej oraz użytkowej.
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Nowość SOUDAL
Postaw na błyskawiczne rozwiązania! 

Poznaj uniwersalny klej poliuretanowy Soudabond Easy i lekką szpachlę akrylową marki 
SOUDAL. Nowości wiodącego producenta chemii budowlanej opracowano ze szczególną 
myślą o wygodzie i oszczędności twojego czasu. 

Klej poliuretanowy w areozolu 
Soudabond Easy
Soudabond Easy z powodzeniem wykorzy-
stasz do klejenia płyt gipsowo-kartonowych
i włókno-cementowych w technologii suchej
zabudowy. Produkt ułatwi także klejenie płyt
dekoracyjnych, drewnopochodnych, z two-
rzyw sztucznych oraz blach. Doskonale
sprawdza się w kontakcie z wełną mineral-
ną, betonem, cegłą, kamieniem, drewnem
i metalami. Dodatkowo, za jego pomocą
szybko skleisz bloczki z betonu komórkowe-
go i ceramiki porowatej w ściankach działo-
wych oraz elementach małej architektury. 

Klej Soudabond Easy w areozolu jest niezwy-
kle prosty w aplikacji. Produkt po nałożeniu
przyjmuje postać niskoprężnej pianki poli-
uretanowej, która zapewnia efektywne wy-
pełnienie szczelin i nierówności materiałów.
Niewątpliwą zaletą kleju jest jego przyczep-
ność do podłoży budowlanych, np. cegły,
betonu, tynku, gipsu, drewna, metali i two-
rzyw sztucznych. Soudabond Easy nie ścieka,
dzięki czemu można go wygodnie aplikować
w pionie oraz poziomie. Gwarantuje naj-
wyższą izolacyjność termiczną i akustyczną,
a przy tym daje spoinę klejową o wysokiej
odporności na zmienne warunki atmosfe-
ryczne.

Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem pracy energicznie
wymieszaj zawartość puszki, potrząsając
nią przez ok. 30 sekund. Pamiętaj, aby
w czasie pracy regularnie powtarzać czyn-
ność. Nakręć rurkę dozującą na zawór
puszki i odwróć ją do góry dnem. Klej na-
kładaj ścieżką o średnicy ok. 3 cm po
obwodzie płyt i paneli oraz zygzakiem
przez ich środek. Po 5 minutach przyciśnij
płytę do ściany. W zależności od warun-
ków zewnętrznych i wagi paneli, przytrzy-
muj je przez ok. 1 minutę, dociskając
w tym czasie klejony przedmiot do
podłoża. Dalszą obróbkę klejonych przed-
miotów (szlifowanie, tynkowanie oraz 
malowanie) przeprowadzisz już po 60 mi-
nutach od momentu aplikacji kleju. 

Informacje o produkcie:
Opakowanie: puszki aerozolowe o po-
jemności 750 ml

Lekka szpachla akrylowa
Nierówny sufit lub ubytki w ścianie! Zasto-
suj lekką szpachlę akrylową SOUDAL, dzięki
której błyskawicznie wypełnisz i wyrównasz
wszelkie rysy i szczeliny w ścianach oraz su-
fitach, także w systemach suchej zabudowy.
Za pomocą szpachli bezproblemowo zama-
skujesz również wkręty i inne łączniki mecha-

niczne. Co więcej, materiał z powodzeniem
wykorzystasz w spoinowaniu płyt kartono-
wo-gipsowych oraz wszelkich połączeń ścian
i sufitów.
Szybkoschnącą, cienkowarstwową lekką 
szpachlę akrylową SOUDAL o konsystencji
pianki wyróżnia doskonała przyczepność do
większości rodzajów podłoży, między innymi
do płyty gipsowo-kartonowej, tynków gipso-
wych i tradycyjnych, betonu czy drewna. 
Co ważne, lekka szpachla akrylowa nie kur-
czy się i nie pęka po wyschnięciu. Wygładzo-
na pojedyncza warstwa materiału nie wyma-
ga od wykonawcy dodatkowego szlifowania.
Dzięki krótkiemu czasowi wysychania, lekka
szpachla akrylowa może być malowana już
po 15 minutach od momentu aplikacji.

Sposób użycia:
Pamiętaj, aby przed szpachlowaniem po-
wierzchnie chłonne delikatnie zwilżyć
wodą lub zagruntować, używając lekkiej
szpachli akrylowej rozcieńczonej wodą
w stosunku 1:2. Po nałożeniu, powierzch-
nię materiału wygładź za pomocą 
szpachelki zanim utworzy się na nim 
naskórek. W razie potrzeby warstwę
uszczelniacza możesz także szlifować już
po utwardzeniu materiału. Pamiętaj jedy-
nie, aby większe ubytki w ścianie bądź su-
ficie wypełnić dwa razy, kolejną warstwę
nakładaj po wyschnięciu poprzedniej,
czyli około godzinę po aplikacji.

Informacje o produkcie:
Opakowanie: pudełko o pojemności
0,9 l oraz wiadro o pojemności 2,5 l
Kolor: biały

Więcej informacji: 
www.soudal.pl
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Okna dachowe Nowej Generacji
– pięć nowych typów 
W roku 2014 Nowa Generacja okien
wzbogaciła się o nowe okna GZL i GZL B
z linii Standard oraz okna GLL, GLL B,
GLU obejmujące linię Standard Plus.
Wraz z linią Premium, która zadebiutowała
w 2013 roku, tworzą kompleksową, najszer-
szą na polskim rynku ofertę okien dacho-
wych, która w pełni zaspokaja potrzeby każ-
dego inwestora. Nowe okna Velux mają
doskonałą izolacyjność cieplną oraz – dzięki
węższym profilom – nawet o 10% większą
powierzchnię szyb. Nowe okna mają także
filtr zatrzymujący kurz i owady, co gwaran-
tuje zawsze czyste powietrze. Wszystkie okna
Velux Nowej Generacji można przerobić
na elektryczne w tym okno GZL, co wcześniej
nie było możliwe. 
Linia Standard Nowej Generacji okien,
czyli okna GZL i GZL B to okna produko-
wane z trwałego drewna laminowanego.
Model GZL wyróżnia niepowtarzalny system
górnego otwierania w postaci przeprojekto-
wanego aluminiowego uchwytu otwierające-
go, który ma ergonomiczny kształt, żeby
okno można było łatwo otworzyć i zamknąć
jedną ręką. Dzięki węższym profilom okien-
nym także zintegrowana z uchwytem klapa
wentylacyjna, wbudowana w górną ramę
okna jest mniejsza i prostsza w obsłudze. 
Okna GZL B to drewniane okna z dolnym
systemem otwierania, idealne do montażu
we wnętrzach z wysoką ścianką kolankową,
mającą np. 150 cm. Dolny system otwiera-
nia ma postać eleganckiej ocynkowanej
klamki. W modelu GZL B zainstalowano
dwustopniowy system wentylacji, który za-
pewnia dopływ świeżego powietrza nawet
przy zamkniętym oknie. By swobodnie 
oddychać, wystarczy nacisnąć w zależności
od potrzeb raz lub dwukrotnie na znajdują-
cą się na klapie wentylacyjnej ikonę. 
Wszystkie okna z linii Standard Plus,
a więc GLL, GLL B oraz GLU mają profile
i skrzydło okienne zbudowane w unikatowej
konstrukcji ThermoTechnologyTM, w której
drewno połączono z polistyrenem ekspando-

wanym EPS o izolacyjności trzy razy lepszej
od drewna oraz wysoko izolacyjnym tworzy-
wem PET. Ich atutem jest dodatkowa
uszczelka, co sprawia, że okna mają dosko-
nałe właściwości izolacyjne. Okna GLL i GLU
mają górny system otwierania w postaci
uchwytu zintegrowanego z wentylacją. Dla
wyżej położonych okien przewidziano dolny
system otwierania. Dolne otwieranie charak-
teryzuje typ GLL B. Okna z dolnym systemem
otwierania mają dwustopniową wentylację. 
Modele GLU mają wszystkie zalety okien
Nowej Generacji z górnym otwieraniem z li-
nii Standard Plus. Do okna można łatwo 
domontować klamkę do otwierania okna
u dołu. Dodatkowo okna GLU wyróżnia wy-
jątkowa trwałość. Ich profile są wykonane
z drewna modyfikowanego termicznie, a po-
krywający je poliuretan tworzy trwałą war-
stwę wierzchnią odporną na wilgoć. Okna
GLL, GLL B oraz GLU zostały wyposażone
w szybę bezpieczną, która sprawia, że nawet
gdy dojdzie do jej stłuczenia, kawałki szkła
pozostaną sklejone folią i nie spadną. 

Okna dachowe – innowacyjne 
akcesoria montażowe 
Nowe elementy montażowe poprawiają
właściwości izolacyjne okien oraz służą es-
tetyce wnętrza i połaci dachowej. Są rów-
nież łatwiejsze do zamontowania, co z pew-
nością ucieszy dekarzy. Nowy kołnierz EDJ
umożliwia osadzenie okna na obniżonym
o 4v cm poziomie, dzięki czemu zyskuje
ono jeszcze lepsze parametry izolacyjne,
a ponadto zostaje harmonijnie wkompono-
wane w płaszczyznę dachu. Nowość, która
pozwoli nam w sposób perfekcyjny wykoń-
czyć wnękę okienną to stelaż wnęki okna
LSG. Tworzy go innowacyjna, prefabryko-
wana stalowa konstrukcja w postaci telesko-
powych profili służąca do zamontowania
płyt kartonowo-gipsowych. Produkt umoż-
liwia dokładne ocieplenie wnęki okiennej
wełną mineralną. 

Najnowsze rozwiązania 
na poddasze

Velux.pl

Velux od lat wyznacza kierunek rozwoju w segmencie okien dachowych. Nowatorskość
jego produktów nie traci na aktualności nawet po latach. Okna dachowe Velux Nowej 
Generacji produkowane są w trzech liniach: Standard, Standard Plus oraz Premium.
Mają one szereg przydatnych udogodnień, które docenimy w naszych mieszkaniach i do-
mach poczynając od etapu ich montażu, a kończąc na codziennym użytkowaniu. 
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limetrów – nawet przez wykonawców, któ-
rzy mają małe doświadczenie w pracy
z dalmierzami laserowymi.
Kolejną zaletą GLM 30 Professional jest
unikalna na rynku funkcja „Auto-sum”.
Każde naciśnięcie przycisku wykonuje ko-
lejny pomiar. Wartości są automatycznie
sumowane i wyświetlane w górnej linii
trzy-liniowego wyświetlacza. Pozwala to
szybko i łatwo obliczyć ile potrzebujemy
metrów bieżących kabla, rur, listew lub
profili niezbędnych do realizacji projektu. 
GLM 30 Professional ma wymiary 10 cm

GLM 30 Professional.
Pierwszy profesjonalny dalmierz 
z intuicyjną obsługą jednym przyciskiem

Elektrycy, instalatorzy, monterzy suchej
zabudowy i stolarze muszą nieustannie do-
konywać pomiarów, aby móc obliczyć po-
trzeby materiałowe i koszty. Dalmierz la-
serowy Bosch GLM 30 Professional
powoduje, że jest to ekstremalnie szybkie
i łatwe dzięki intuicyjnej obsłudze jednym
przyciskiem. Pierwsze naciśnięcie przycisku
włącza narzędzie, drugie aktywuje laser
i dalmierz jest gotowy do pomiaru. Wynik
jest pokazany natychmiast na podświetla-
nym wyświetlaczu. W ten sposób odległo-
ści do 30 metrów mogą być mierzone 
w sekundach z dokładnością do dwóch mi-

Specyfikacja GLM 30 Professional 
Zakres pomiarowy 0.15 – 30 m
Typowa dokładność pomiaru ±2 mm
Zasilanie 2 x 1.5 LR03 (AAA)
Ilośc pojedynczych pomiarów na baterii Ok 5000
Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
Wymiary 105 x 41 x 24 mm
Waga (z bateriami) 100 g

x 4 cm i waży około 100 gramów. To spra-
wia, że najbardziej kompaktowy i naj-
lżejszy profesjonalny dalmierz laserowy
zmieści się w każdej kieszeni. W celu do-
stosowania do warunków panujących
na budowach, instrument spełnia normę
IP54, a przy tym zniesie efekty upadku
z wysokości 1 m. 
Jest jeszcze jedna zaleta: dokładność po-
miaru i zasięg instrumentu są certyfikowa-
ne zgodnie z normą ISO 16331-1, co po-
twierdzone jest stosownym certyfikatem
dołączanym do każdego urządzenia.

www.bosch.pl

Cedat sp. z o.o. wprowadził na rynek innowacyjny produkt 
CEKOL C-50 Finisz Lekką gładź szpachlową. Jest to gotowa
do użycia, szpachlówka akrylowa przeznaczona do wyrównywania,
szpachlowania i uszlachetniania ścian przed malowaniem. Lekka ma-
sa charakteryzuje się wyjątkową recepturą, specjalnie dobranymi
wypełniaczami, które powodują, że gładź ma idealną konsystencję,
łatwo się nakłada, wyrównuje oraz szlifuje. Dzięki specjalnie dobra-
nym składnikom, produkt podczas pracy ma dobry poślizg przez co
łatwo się wygładza. Nie roluje się podczas aplikacji, co wpływa ko-
rzystnie zarówno na wygodę pracy, jak również na oszczędność 
czasu i materiału. Masa charakteryzuje się również doskonałą 
przyczepnością do podłoża, w tym do farb akrylowych. Gładź 
doskonale sprawdza się zarówno w aplikacji ręcznej, jak i maszyno-

wej. Praca z Lekką gładzią szpachlową
CEKOL C-50 Finisz jest znacznie efektyw-
niejsza, gdyż ciężar 1l tej masy jest o 35%
mniejszy niż standardowych gotowych
mas. Również dużą zaletą jest to, że pro-
dukt na inwestycję dostarczany jest w po-
staci gotowej i odpadają powtarzające się,
pracochłonne czynności mieszania masy.

Straty materiału wynikłe z przed-
wczesnego stwardnienia masy nie
występują. Po ukończeniu pracy 
pojemnik z masą po prostu się 
zamyka, a jakość masy pozostaje bez
zmian. Mniejszy ciężar właściwy masy sprawia,
że do wykonania określonej powierzchni potrzeba przenieść mniej 
materiału, niż przy innych gotowych masach. 

Dane techniczne produktu:
! Spełnia wymagania: EN 15824 tynki wewnętrzne na spoiwach 

organicznych;
! Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do 30oC;
! Grubość warstwy: do 3 mm;
! Wydajność: 1l /m2/mm;
! Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 

i warunków otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o gru-
bości 1 mm, w temperaturze 22oC±2; wilgotności 30%);

! Przyczepność do podłoża betonowego: ≥0,3 N/mm2;
! Reakcja na ogień: A2;
! Posiada Atest PZH.

Najnowszy produkt marki CEKOL to ultranowoczesna gładź,
produkowana na bazie bardzo lekkich wypełniaczy, wykazująca
wyjątkowe właściwości i zalety. 

www.cekol.pl 

NOWOŚĆ – CEKOL C-50 Finisz
Lekka gładź szpachlowa 
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Dla budujących domy coraz większe znaczenie ma izolacyjność cieplna drzwi
zewnętrznych. Powiększa się więc grono zainteresowanych drzwiami skon-
struowanymi według najnowszych technologii. Nie maleje jednak grupa 
inwestorów szukających niedrogich drzwi o dobrych parametrach technicznych. 
Dla jednych i drugich firma Hörmann ma ciekawą ofertę. 

Na każdą kieszeń
Stalowe drzwi ThermoPro i ThermoPro Plus o bardzo dobrej termoizolacyjności, atrak-
cyjnym wzornictwie i skutecznych zabezpieczeniach przed włamaniem, są ciekawą
propozycją dla każdego inwestora. Świetny współczynnik przenikania ciepła – drzwi
ThermoPro do 1,2 W/(m2K), a drzwi ThermoPro Plus nawet 0,81 W/(m2K) – pozwala
zatrzymać cenne ciepło w domu. To efekt solidnej konstrukcji. Zarówno stalowa 
płyta drzwiowa (ThermoPro – 46 mm, ThermoPro Plus – 65 mm), jak i aluminiowa
ościeżnica, a także próg z aluminium i tworzywa sztucznego posiadają przegrodę ter-
miczną. Skrzydła obu typów drzwi, a także ościeżnicę drzwi ThermoPro Plus wypełnia
wysokiej jakości pianka poliuretanowa. Ucieczce ciepła zapobiegają też uszczelki umiesz-
czone na wszystkich krawędziach płyty i w ościeżnicy. 

Do domów pasywnych i energooszczędnych
Najskuteczniejszą ochronę przed stratami energii stanowią jednak nowe drzwi 
ThermoCarbon o niespotykanym dotąd współczynniku przenikania ciepła – nawet
0,47 W/(m2K). To nowoczesna konstrukcja dla najbardziej wymagających, wyróżnio-
na Złotym Medalem MTP targów Budma 2014. Wypełniona pianką poliuretanową 
aluminiowa płyta tych drzwi o grubości 100 mm posiada niezwykle innowacyjny 

wewnętrzny profil skrzydła. To właśnie ten
profil – wykonany z kompozytów na bazie
karbonu i włókna szklanego – oraz aluminio-
wa ościeżnica z przegrodą termiczną tworzą
tak doskonałą barierę cieplną. Zapewniają 
ją też potrójne uszczelki oraz 3- lub 4-szybo-
we szkło termoizolacyjne. 
Podobne właściwości mają drzwi ThermoSafe
z aluminiową płytą o grubości 73 mm. 
Osiągają one współczynnik UD na poziomie
0,81 W/(m2K).

Sposób na złodzieja
Drzwi ThermoCarbon posiadają w standar-
dzie 9-punktowe, a ThermoPro, ThermoPro
Plus i ThermoSafe 5-punktowe ryglowanie.
Drzwi stalowe, a także drzwi ThermoSafe 
zamówić można w klasie RC 2, a od jesieni
drzwi aluminiowe dostępne będą w klasie
RC 2 i RC 3.

www.hormann.pl

Na miarę czasów.
Drzwi zewnętrzne 
firmy Hörmann

ISOVENT-MW – płyty 
ze skalnej wełny mineralnej

Ocieplenie ściany zewnętrznej
z okładziną szklaną

Okładzina szklana

Szczelina wentylacyjna

ISOVENT-MW

Bloczki betonowe

Tynk

1

2

3

4

5

Materiały termoizolacyjne stosowane
na elewacjach zewnętrznych powinny cha-
rakteryzować się przede wszystkim wysoką
izolacyjnością cieplną, akustyczną i ognio-
wą (niepalne) oraz odpowiednią wiatrosz-
czelnością, zapobiegając infiltracji powie-
trza zewnętrznego i wywiewaniu ciepłego
powietrza z materiału termoizolacyjnego,
skutecznie odprowadzając na zewnątrz 
parę wodną.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku
na produkt cechujący się wysokimi właści-
wościami izolacyjnymi przy jednoczesnym

Budynek i jego instalacje powinny być 
wykonane w taki sposób, aby ilość ener-
gii cieplnej, potrzebnej do użytkowania 
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
można było utrzymać na racjonalnie niskim
poziomie.
Straty ciepła przez przenikanie dla ścian ze-
wnętrznych oscylują wokół 30%. Właściwie
wykonana izolacja termiczna daje korzyści
ekonomiczne oraz komfort użytkowania
obiektu budowlanego. W sezonie zimo-
wym znacząco redukuje koszty związane
z ogrzaniem pomieszczeń użytkowych.

zapewnieniu dobrej paroprzepuszczalności
firma ISOROC Polska oferuje produkt
ISOVENT-MW. Są to płyty ze skalnej weł-
ny mineralnej o niskim współczynniku
przewodzenia ciepła λλD ≤≤ 0,037 W/mK
powlekane jednostronnie czarnym we-
lonem stanowiącym doskonałą wiatro-
izolację. Przeznaczone są do stosowania
w obiektach budowlanych jako izolacja 
termiczna, akustyczna i ogniowa m.in. ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą lekką su-
chą polegającą na ułożeniu izolacji termicz-
nej na ścianach domu, pomiędzy listwami
rusztu konstrukcyjnego, do którego następ-
nie mocowana jest warstwa elewacyjna. 
Elewacja może być wykonana zarówno
z popularnego sidingu, jak również z okła-
dziny kamiennej, szklanej, ceramicznej itp. 
Dzięki produkcji z naturalnych surowców
wyroby oferowane przez ISOROC Pol-
ska S.A. są niepalne, przez co doskonale
spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego.

www.isoroc.pl
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Osuszanie murów 
z firmą Schomburg

obiektu. Dalszym etapem jest powstawa-
nie widocznych zawilgoceń, wykwitów sol-
nych, przebarwień, łuszczenia się powłok
malarskich, czy odpadanie tynku. W kon-

sekwencji prowadzi to do destrukcji
samego muru, pojawienia się grzy-
bów i pleśni, co dodatkowo pogarsza
mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Jeżeli źródłem zawilgocenia jest brak lub
źle funkcjonująca izolacja pozioma ścian
fundamentowych należy ją odtworzyć
– wykonać tzw. przeponę poziomą. 
Kiedyś naprawę taką wykonywało się 
poprzez podcinanie ścian i wbijanie 
blach. Z czasem na rynku pojawiły się
środki do iniekcji, które początkowo
wprowadzane były w mur metodą grawi-
tacyjną, potem niskociśnieniową. Od
niedawna inwestor ma do wyboru jeszcze
jedną alternatywę AQUAFIN-i 380
– krem iniekcyjny na bazie silanów. 
Ten gotowy do użycia materiał wpro-
wadzany jest w otwory Φ12 wywiercone

co 10–12,5 cm. Dzięki małej gęstości
i właściwościach hydrofilowych składnika
aktywnego, krem rozchodzi się w wilgot-
nym środowisku powodując 100% nasy-
cenia porów. Po zajściu reakcji ściana 
wykazuje działanie hydrofobowe, dzięki
czemu transport kapilarny wody zostaje 
zatrzymany. AQUAFIN-i 380 ma wysoką
zawartość substancji aktywnych i jest 
zbadany zgodnie z wymogami WTA, 
co umożliwia stosowanie go w ścianach
do stopnia przesiąknięcia wilgocią 95%.
W porównaniu z iniekcją niskociśnieniową
metodę cechuje prostota aplikacji i brak 
dodatkowych kosztów związanych np. z wy-
najęciem pompy, zakupem pakerów itd.
AQUAFIN-i 380 można aplikować w nie-
pełne struktury jak np. cegła kratówka, 
mur z pustkami, czy z niepełną spoiną, co 
dotychczas wymagało dodatkowych nakła-
dów na materiały wypełniające i robociznę. 

www.schomburg.pl

Woda jest bardzo często nośnikiem szkodli-
wych substancji powstałych w wyniku na-
turalnego procesu gnicia roślin, czy też in-
nych procesów chemicznych zachodzących
pomiędzy nią, a produktami zanieczyszczo-
nego środowiska. W przypadku wykonania
izolacji z niewłaściwych materiałów związ-
ki te wnikają w elementy konstrukcji, a na-
stępnie, na skutek kapilarnego podciąga-
nia, są transportowane do wyższych części

Zestaw wierteł MINI DRYGRES
to narzędzia diamentowe do wykony-
wania otworów na sucho (chłodzenie
powietrzem oraz woskiem wtopionym
wewnątrz wiertła) w twardych gre-
sach, kamieniu i innych materiałach
ceramicznych. Wiertła mogą być 
używane w szlifierce albo w wiertarce 

bez udaru. Zestaw zawierający wiertła od 6 do 12 mm średnicy
uzupełnia gamę DRYGRES z koronkami 28–75 mm.

Poziomice RUBILEVEL to cała 
grupa nowych poziomic o długości

40–200 cm w wersjach standard (profil aluminiowy), alucast 
(odlew aluminiowy), magnet (z magnesami neodymowymi) i an-
tishock (wzmocniony profil, gumowe osłony). 

Krzyżyki dystansowe TWINFLEX
to produkt opatentowany – funkcjo-
nalne i wielokrotnego użytku krzyżyki
do formowania fug i idealnego ukła-
dania ścian i podłóg. Dwie grubości
w jednym modelu, potrójna funkcja

(krzyżyk, T i separator liniowy), przezroczysty materiał nie zasła-
niający układanych płytek.

Hiszpańska firma RUBI®, znana wśród glazurników z wysokiej jakości
maszyn i narzędzi, wprowadziła w ostatnim kwartale do swojej ofer-
ty szereg ciekawych nowości. 

Nowości RUBI 

SLIM CUTTER to przyrząd do cięcia
ręcznego długich (310 cm i więcej)
i cienkich (3 do 8 mm) płyt porcela-
nowych. Dzięki podkładkom silikono-
wym zamontowanym w podstawach

prowadnic oraz przyssawkom mocującym SLIM CUTTER umożli-
wia proste cięcie bez przypadkowych odchyleń, przesunięć i ryzy-
ka pęknięcia. Uzupełnieniem przecinarki jest przenośnik EASY
TRANS o maksymalnej nośności 60 kg służący do przenoszenia płyt
dużego formatu.

DV-200/1000 to najnowsza przeci-
narka elektryczna RUBI® do płytek,
gresów i innych materiałów ceramicz-
nych do 106 cm długości. Wysoka
sztywność prowadnicy oraz przesuw-
nej głowicy tnącej zapewnia dokład-
ność i jakość cięcia oraz ukosowania
krawędzi płytek. Inne atuty maszyny
to duża powierzchnia robocza i ergo-
nomiczna wysokość, wzmocniony 

korpus, demontowane, aluminiowe blaty stołu, składane nogi 
z kółkami, napęd bezpośredni 1,1 kW z zabezpieczeniem termicz-
nym i chłodzenie tarczy z regulacją przepływu. W komplecie uni-
wersalna tarcza diamentowa CEV. 

www.rubi.com
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Różnorodność jest jedną z licznych zalet urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, który 
oferuje nie tylko modele w różnych klasach wydajności, ale także osobne linie produktów.
Każda linia urządzeń została oparta na indywidualnych założeniach, biorących pod uwagę
specyficzne potrzeby klientów. 

Nowa linia domowych 
urządzeń wysoko-
ciśnieniowych Kärcher

Nowa systematyka urządzeń
Kärcher w 2014 wprowadził zmianę w ozna-
kowaniu oferty myjek ciśnieniowych do za-
stosowań domowych. Zmiana służyć ma 
wygodzie konsumenta, który samodzielnie
i bez kłopotu będzie mógł dokonać wyboru
odpowiedniego modelu urządzenia bezpo-
średnio przy półce sklepowej. 
Wybór optymalnego do potrzeb urządzenia
spośród 4 klas: K2, K4, K5 i K7 umożliwią
czytelne grafiki zamieszczone na opakowa-
niu. Cały zsynchronizowany system ikonek
ułatwi zarówno identyfikację potrzeb jak
i wybór, optymalnego do potrzeb, urządze-
nia także pod kątem rodzaju czyszczonej
powierzchni i czasu jaki właściciel urządze-
nia będzie mógł poświęcić na sprzątanie!
W każdej klasie myjek (K2, K4, K5, K7)

konsument będzie miał dalszy wybór, gdyż
linie urządzeń zostały zaprojektowane 
tak, by spełniały różnorodne wymagania
klientów. 
Wybierając linię Standard, użytkownik ma
zagwarantowane to co niezbędne dla mycia
wysokociśnieniowego.
Linia Compact została zaprojektowana
pod kątem wysokiej mobilności, kompakto-
wych rozmiarów i łatwości przechowywania
oraz pracy w pozycji poziomej. Poza kom-
paktową budową maszyny posiadają liczne
zalety takie jak: silnik chłodzony wodą, sys-
tem Quick Connect, pompę ssąco-tłoczącą
czy trwałą konstrukcję.
Linia Premium to atrakcyjny design odpo-
wiadający funkcjonalności urządzenia. Linia
ta została zaprojektowana pod kątem przy-

jazności obsługi, bogatego wyposażenia
i wszechstronności zastosowań. 
Linia Eco! ogic zapewnia pracę z pełną tro-
ską o środowisko naturalne. Linia ta zapew-
nia zmniejszony pobór energii elektrycznej
oraz mniejsze zużycie wody. Urządzenia te
przeznaczone są w szczególności dla tych,
którym szczególnie bliska jest idea zrówno-
ważonego rozwoju.
Dodatkowo w ramach każdej linii możliwy
jest wybór zestawu Dom lub Samochód,
które wyposażone są w specjalne akcesoria.

Wielość akcesoriów –
różnorodność zastosowań 
Właściwe połączenie urządzeń wysokoci-
śnieniowych z akcesoriami gwarantuje naj-
lepsze efekty sprzątania. Akcesoria dodatko-
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Kärcher doskonale sprawdzają się na delikat-
nych, wrażliwych na zarysowania powierzch-
niach. Ochronny pierścień zabezpiecza 
czyszczone obiekty przed przypadkowym 
zarysowaniem, a specjalne gumki ułatwiają
usuwanie wyjątkowo uporczywych zabru-
dzeń takich jak np. przyklejone insekty. 
Dzięki połączeniu szczotki z przedłużkami lanc
możemy łatwo czyścić okna dachowe i szklar-
nie. Idealnym wyposażeniem każdego domu
jest szczotka Power – stanowi połączenie 
przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czy-
ścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie
w czasie o około 30% krótszym niż za pomo-
cą dyszy wysokociśnieniowej. Dzięki miękkiej
szczecinie umożliwia mycie delikatnych, 
wrażliwych na zarysowania powierzchni 
takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy bra-
my garażowe. Również obrotowa szczotka
z miękką szczeciną do czyszczenia powierzch-
ni (lakierowanych, szklanych, metalowych,
z tworzywa sztucznego) usunie każdy brud.
Dodatkową zaletą jest ruchomy przegub
(180°), który umożliwia właściwe ustawienie
kąta nachylenia szczotki do czyszczonej po-
wierzchni. Z kolei szczotka do felg i kół dzię-
ki miękkiej szczecinie nie rysuje powierzchni,

we zwiększają zakres zastosowań urządzeń
i ułatwiają proces czyszczenia. Kärcher ofe-
ruje szeroką gamę wyposażenia począwszy
od węży wysokociśnieniowych, przez lance,
szczotki i gąbki o różnym przeznaczeniu, 
aż po zestawy do specjalnych zastosowań 
np. do piaskowania na mokro czy udrażnia-
nia rynien.
Akcesoria do czyszczenia powierzchni pła-
skich to np. T-Racer, który nie tylko wpływa
na zwiększenie wydajności powierzchnio-
wej urządzeń wysokociśnieniowych, ale 
także gwarantuje lepszą skuteczność usuwa-

nia uporczywych zabrudzeń, jednocześnie 
zapobiegając rozpryskom wody obecnym
przy czyszczeniu wyłącznie lancą. T-Racer
T 250 wyposażony w dwie płaskie dysze za-
montowane na obracającym się śmigle,
zwiększa wydajność czyszczenia nawet
10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni
przed rozpryskami wody. Wygodny uchwyt
umożliwia czyszczenie powierzchni piono-
wych takich jak brama garażowa, mur czy
ogrodzenie. 
Szczotki Kärcher przeznaczone do stosowa-
nia z urządzeniami wysokociśnieniowymi
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Więcej na www.karcher.pl

równomiernie rozprowadza wodę i z łatwo-
ścią dociera do najmniejszych szczelin.
Kärcher posiada w ofercie również szeroką
gamę lanc do urządzeń wysokociśnienio-
wych. Począwszy od klasycznych lanc Vario-
-power i lanc z dyszą trójstopniową czy ro-
tacyjną, przez lance wyposażone w dwie
dysze bądź wytwarzające kilka strumieni
o różnym kształcie, aż po lance do specjal-
nych zastosowań czy trudno dostępnych
miejsc (okien dachowych). Lanca telesko-
powa o zasięgu od 1.20 m do 4 m przezna-
czona jest do wygodnego czyszczenia miejsc
znajdujących się poza zasięgiem tradycyj-
nych lanc np. wysokich murów czy elewacji
zewnętrznej. Pasek na ramię umożliwia kom-
fortowe trzymanie lancy. 
Dla każdego właściciela samochodu przydat-
nym rozwiązaniem jest lanca do czyszcze-
nia podwozi, przeznaczona do usuwania
piasku, gliny, błota czy osadów z soli i in-
nych uporczywych zabrudzeń. Lanca wypo-
sażona jest w specjalną dyszę do nano-
szenia wosku do pielęgnacji podwozi. Odpo-
wiednia do czyszczenia wszystkich pojazdów
o wysokości podwozia od 11 do 38 cm. Ide-
alnym uzupełnieniem urządzenia wysokoci-
śnieniowego jest również lanca do czysz-
czenia rur i rynien. Nadaje się ona także
do udrażniania odpływów, spustów i zablo-
kowanych toalet. 

Na szczególną uwagę każdego posiadacza
urządzenia wysokociśnieniowego zasługuje
zestaw do piaskowania na mokro. Miano-
wicie przy użyciu myjki i zestawu składają-
cego się ze specjalnej lancy do piaskowania
przymocowanej do pistoletu i węża dostar-
czającego ścierniwa do samej lancy, można
usunąć w łatwy sposób z czyszczonej po-
wierzchni (kostki brukowej, cegły, stali,
drewna czy betonu) rdzę, stare powłoki far-
by czy lakieru.
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Co należy wziąć pod uwagę, 
dokonując wyboru?

!!  Efekt estetyczny, jaki chcemy osiągnąć: ściany gładkie, 
strukturalne, chropowate, a może mieszane?
Bardziej gładkie ściany, lepiej oddające kolory farb otrzymamy za
pomocą tynków gipsowych. Dla uzyskania takiego efektu tynki 
cementowe wymagać będą szpachlowania powierzchni ścian gładzią
gipsową przynajmniej dwukrotnie. Jeśli zależy nam na chropowatej
powierzchni oczywistym wyborem są tynki cementowo-wapienne.
Strukturę łatwiej uzyskać dzięki tynkom gipsowym lub gipsowo-wa-
piennym. 

!!  Odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne
Tynki cementowo-wapienne są zwykle bardziej odporne na zaryso-
wania niż tynki gipsowe, ale gipsowy tynk Knauf MP 75 L Diamant,
dzięki specjalnej recepturze, nie ustępuje pod tym względem tynkom
cementowo-wapiennym, zachowując jednocześnie walory wszystkich
tynków gipsowych. 

!!  Klimat wnętrz i jakość powietrza w pomieszczeniach
To główny walor tynków gipsowych, które dzięki właściwościom 
higroskopijnym gipsu, chłoną wilgoć, gdy powietrze jest zbyt wilgot-
ne i oddają nadmiar wilgoci, gdy powietrze staje się zbyt suche. Tym
samym regulują klimat wnętrz na poziomie najbardziej przyjaznym
dla człowieka. Dzięki temu takie wnętrza odbieramy jako ciepłe
i przytulne.

!!  Reakcja na wilgoć w pomieszczeniach
Tynki cementowo-wapienne bardzo wolno chłoną wilgoć i bardzo
wolno ją oddają do otoczenia, co nie skutkuje pozytywną regulacją
wilgotności powietrza w standardowo użytkowanych pomieszcze-
niach. Natomiast stanowi niewątpliwą zaletę w pomieszczeniach nie
ogrzewanych zimą, ogrzewanych częściowo oraz intensywnie użyt-
kowanych, np. garażach, piwnicach, budynkach gospodarczych lub
kuchniach przemysłowych albo łaźniach parowych, gdzie wilgotność
powietrza przekracza 70%.

!!  Czas realizacji inwestycji
Należy pamiętać, jak długo trwa proces technologiczny układania
i wysychania tynków. Tynk gipsowy nakłada się w jednej warstwie
na zagruntowane i wyschnięte podłoże, które schnie dobę, wielowar-
stwowy tynk cementowo-wapienny nakłada się na wyschnięty szpryc,
który na podłożach ceramicznych schnie kilka dni a na podłożach be-
tonowych, takich jak stropy 2–3 tygodnie. Tynk gipsowy o grubo-
ści 1,5 cm schnie ok. dwóch tygodni, tynk cementowo-wapienny o tej
samej grubości ok. 4 tygodni.
Zatem wybór np. tynku gipsowego do ogrzewanych zimą pomiesz-
czeń mieszkalnych dla uzyskania gładkich powierzchni, przyjemne-
go klimatu wnętrz oraz z uwagi na krótsze terminy realizacji inwe-
stycji jest równie dobry jak wybór tynku cementowo-wapiennego
do garażu i piwnicy, a nawet do wnętrz mieszkalnych choćby dlate-
go, że zależy nam na tym, aby uzyskać industrialne, chropowate 
powierzchnie, np. w modnych loftach. Oczywiście możliwa jest rów-
nież inna kombinacja naszych motywacji w podejmowaniu decyzji
o wyborze jednego lub drugiego rodzaju tynku. 

Czym otynkować 
ściany i sufity?

Jaki tynk wybrać do wnętrz, gipsowy czy cementowy? Przed takim pytaniem staje każdy 
inwestor. Odpowiedź nie jest oczywista i zależy od indywidualnych oczekiwań i możliwo-
ści, a także od przeznaczenia konkretnych pomieszczeń.  

www.knauf.pl
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GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
POD TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe są tynkami jednowarstwowymi,
co oznacza, że nakłada się je bez wstępnej ob-
rzutki bezpośrednio na podłoże tylko w jednej
warstwie. Dlatego należy zadbać o odpowied-
nią przyczepność tynku do podłoża. W tym ce-
lu konieczne jest gruntowanie. 
Przystępujemy do niego, kiedy wilgotność
resztkowa murów mierzona wilgotnościomie-
rzem jest mniejsza niż 3%, a temperatura 
podłoża oraz powietrza w pomieszczeniu jest
wyższa niż +5oC. Podłoża chłonne o chropo-
watej powierzchni takie jak cegły, pustaki 
ceramiczne, gazobetonowe i silikatowe gruntu-
jemy przy pomocy żółtego środka gruntujące-
go Knauf Grundiermittel, rozcieńczając go
w stosunku 1:2 (jedna część środka na dwie
części wody) w przypadku podłoży słabo
chłonnych lub w stosunku 1:5 w przypadku
podłoży silnie chłonnych. 
Zamiast Grundiermittel można użyć tańszego
środka gruntującego o nazwie Auf-GRUNT,
który stosuje się w mniejszym rozcieńczeniu.
Na podłoża słabo chłonne przygotowujemy
roztwór 1:1, a na podłoża silnie chłonne 1:3
(jedna część środka i trzy części wody).
Podłoża niechłonne o zwartej i gładkiej po-
wierzchni takie jak stropy żelbetowe i elemen-
ty betonowe gruntujemy za pomocą różowe-
go środka gruntującego Betokontakt, którego
nie należy rozcieńczać. Do tynkowania przystę-
pujemy dzień po zagruntowaniu podłoża.

KLASYCZNE TYNKI GIPSOWE

Jeśli już decydujemy się na tynki gipsowe, to dalej mamy do wyboru różne produk-
ty. Który najlepiej wybrać? To znów zależy od konkretnych okoliczności i naszych 
dalszych preferencji. W przypadku dużych powierzchni i krótkich terminów realiza-
cyjnych warto sięgnąć po klasyczne, maszynowe tynki gipsowe Knauf MP 75 lub
Knauf MP 75 L, z których drugi jest nieco lżejszy i dzięki temu łatwiejszy w obrób-
ce. Jeśli dodatkowo zależy nam na zwiększonej wydajności materiału, warto wyko-
rzystać tynk Knauf MP 75 SL. Jego zużycie na m2 przy standardowej grubości 10 mm
to tylko 7 kg. Przynosi to konkretne oszczędności, zwłaszcza na dużych powierzch-
niach, co oczywiście przekłada się na finanse. 

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości użycia agregatu tynkarskiego albo w ramach
oszczędności remont przeprowadzamy sami, można sięgnąć po ręczne tynki gipso-
we: Rotband i Goldband. Rotband posiada podwyższony parametr przyczepności,
dzięki czemu zalecany jest szczególnie na niechłonne powierzchnie betonowe sufi-
tów lub elementów wykonanych z prefabrykatów betonowych. Goldband można sto-
sować na każde szorstkie podłoże, ale najlepiej sprawdza się jako tynk renowacyjny. 

Równe podłoża wykonane z gładkich, betonowych elementów prefabrykowanych 
wystarczy pokryć minimalną grubością tynku. Należy tu użyć cienkowarstwowego 
tynku gipsowego Blauband, który można nakładać ręcznie lub maszynowo na mi-
nimalną grubość 2 mm. Zużyjemy zdecydowanie mniej materiału. Warto odnotować,
że z uwagi na możliwość uzyskania bardzo cienkiej warstwy Blauband można stoso-
wać także do wykańczania powierzchni tynków cementowo-wapiennych.

Inwestorom i wykonawcom polecamy obejrzenie filmu na YouTube na kanale Knauf
Budowa Remont pt. „Technologia wykonania maszynowych tynków gipsowych”.

KLASYCZNE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
Jeśli decydujemy się na tynki cementowo-wapienne, nie próbujmy oszczędzać
na materiale, mieszając cement i wapno na placu budowy. Nie uda się nam w ten
sposób uzyskać takiej samej, powtarzalnej jakości zaprawy tynkarskiej w całych 
pomieszczeniach, co widać będzie potem na ścianach i sufitach. Gwarancję powta-
rzalnej jakości dają fabrycznie przygotowane suche mieszanki tynku cementowo-
-wapiennego Knauf Cover – in Slow oraz Knauf Cover – in Slow light, zawie-
rające laboratoryjnie określone i ściśle zachowane w procesie produkcji proporcje składników. Receptura obu tych tynków tynku została tak
opracowana, aby można było nakładać je również maszynowo. Sprawdzają się zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych zimą oraz szcze-
gólnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne takich jak garaże, warsztaty, piwnice. Różnią się fakturą końcową powierzchni poprzez 
zastosowanie w mieszankach kruszywa o różnym uziarnieniu (Cover – in Slow do 0,7 mm, Cover – in Slow light do 0,5 mm). Należy pamię-
tać, że tynki cementowo-wapienne układa się na wcześniej położoną i wyschniętą obrzutkę cementowo-wapienną Knauf Connect.
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TYNK GIPSOWY
odporny na uszkodzenia mechaniczne

Knauf MP 75 DIAMANT
Jeśli preferujemy walory tynków gipsowych, ale zależy
nam na wyjątkowej odporności na uszkodzenia mecha-
niczne, wybierzmy Knauf MP 75 Diamant, który po po-
łożeniu i wyschnięciu jest najtwardszym tynkiem gipso-
wym, nie ustępującym pod tym względem tynkom
cementowo-wapiennym. Test twardości tynku Diamant
przeprowadziła i sfilmowała firma wykonawcza Tynk-
-Tech z Krakowa. Film można obejrzeć na YouTube.
Tynk polecany jest zwłaszcza do obiektów użyteczności
publicznej oraz wszelkich pomieszczeń wyjątkowo nara-
żonych na uszkodzenia mechaniczne. To dobry wybór
dla każdego wymagającego inwestora, który chce osią-
gnąć maksymalny efekt. 

TYNK GIPSOWY
na ogrzewanie ścienne

Knauf MP 75 G/F THERM
Planujemy ogrzewanie ścienne i nie wiemy,
jaki tynk w tym przypadku się sprawdzi?
Oczywiście potrzebny będzie taki tynk, który
będzie dobrze przewodził ciepło do wnętrz
oraz nie odkształcał się i nie pękał pod wpły-
wem ciepła. Takie cechy posiada tynk gipso-
wo-wapienny Knauf MP 75 G/F Therm dzię-
ki odpowiedniej recepturze łączącej dwa
minerały: gips i wapno. Odznacza się on
optymalną konsystencją, wiązaniem bez 
kurczenia oraz doskonałą przewodnością
cieplną, co w praktyce oznacza, że zaprawa
tynkarska oplata doskonale rurki instalacji
grzewczej, wysychając nie pęka, nie tworzy
rys i mikropęknięć oraz nie zatrzymuje, ale
oddaje do pomieszczenia ciepło nagroma-
dzone w instalacji. 

TYNK GIPSOWY 
ale nie gładki

Knauf MP 75 L-F FAKTURA
Monotonię modnych ostatnio minimalistycz-
nych wnętrz architekci przełamują, wprowa-
dzając do nich fakturę. Dotyczy to także ścian.
W przypadku tynków gipsowych, każdy
z nich można w ostatnim etapie nie zacierać
na gładko, albo wykonać fakturę, odciskając
w wilgotnym jeszcze tynku np. kielnię. Bar-
dziej subtelny efekt wizualny osiągniemy, 
stosując tynk wapienno-gipsowy Knauf
MP 75 L-F Faktura, który dzięki zawartości
kruszywa wapiennego pozwala uzyskać 
powierzchnię o fakturze drobnego piasku.
Powierzchnie można malować wielokrotnie
na dowolny, za każdym razem inny kolor, nie
niszcząc faktury. Kruszywo wapienne jest 
bowiem obecne w całym przekroju tynku. 

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI TYNKÓW

Jeśli zależy nam na bardzo gładkich powierzchniach tynków, zwłaszcza na wygła-
dzeniu tynków cementowo-wapiennych, możemy je uszlachetnić nakładając na
nie bardzo cienką warstwę masy szpachlowej SHEETROCK.

Masa dostarczana jest w postaci wymieszanej fabrycznie pasty gotowej do użycia
bezpośrednio po otwarciu opakowania. Dzięki bardzo dobrej przyczepności jest 
wygodna do nakładania i rozprowadzania, co ułatwia uzyskanie gładkiej powierzch-
ni. Produkt ten nadaje się zarówno do nakładania ręcznego, ale bardzo dobrze
sprawdza się także przy aplikacji maszynowej, co znacznie przyspiesza prace 
wykończeniowe i podnosi ich wydajność. W czasie 3-4 dni od nałożenia masa jest
łatwa do obróbki, a z upływem czasu wykończona powierzchnia staje się wytrzy-
mała, co daje gwarancję jej trwałości podczas eksploatacji. Masa SHEETROCK 
dostępna jest w wersji Finish do nakładania ręcznego lub maszynowego oraz 
w wersji ProSprayPlus przeznaczonej wyłącznie do nakładania maszynowego.
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## przejścia ze stanu gazowego w ciecz lub ciało stałe;
## podciąganie wody z otoczenia przez materiały porowate.

SikaBond®-T8 to izolacja i klej do płytek 
w jednym produkcie!
Co robić jeśli taras, balkon czy loggia przeciekają? Sika, producent
specjalistycznych materiałów budowlanych, przedstawia możliwość
rozwiązania problemu za pomocą odpowiedniej technologii – wy-
starczy zastosować materiał o nazwie SikaBond®-T8. 

Ratunek dla Twojego
BALKONU I TARASU

Wielu z nas marzy o pięknym i szczelnym balkonie lub tarasie. Wykonanie tego elementu
z okładziną płytkarską jest bardzo trudną sztuką, która wymaga wsparcia innowacyjnych tech-
nologii. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jest on jednym z najbardziej odpowiedzial-
nych elementów budynku. Podejmując się takiego zadania musimy pamiętać o spełnieniu
warunków pełnej termoizolacyjności i hydroizolacyjności korzystając ze sprawdzonych roz-
wiązań systemowych. Nieumiejętny wybór niesprawdzonej technologii wykonania tarasu
– nieuchronnie prowadzi do błędów, które w przeciągu roku zmuszą właściciela do kosz-
townego i pracochłonnego remontu.
Sika prezentuje rozwiązanie, które pomoże Ci pożegnać problemy ze szkodliwym działaniem
wody na balkonie, tarasie lub logii na lata!

Groźna woda
Woda penetrująca warstwy znajdujące się między posadzką, a izo-
lacją uszkadza je, zwłaszcza w czasie cykli zamrażania i odmraża-
nia. Najczęściej przyczynami zniszczeń są:
## woda opadowa wnikająca w podłoże na skutek braku izolacji prze-

ciwwilgociowej płyty tarasowej lub błędnego uszczelnienia cokołu;
## podatność materiałów budowlanych na wiązanie, pochłanianie

wilgoci. Woda pochodzi z pary wodnej znajdującej się w powie-
trzu, wilgoci znajdującej się w gruncie, rosy osadzającej się na
powierzchni;



35

SIKA RADZI

nr 3/2014  www.glospsb.com.pl

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

Szczelnie zabezpieczony taras przy
użyciu izolacji i kleju do płytek Sika-
Bond®-T8 oraz fudze Sikaflex®-11FC+

Przed aplikacją materiału polecamy 
odznaczyć górną krawędź cokołu

Izolacja przejścia pionu z poziomem 
materiałem SikaBond®-T8

Aplikacja warstwy izolacji pacą gładką
na podłoże

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

Zużycie materiału to około 1 kg/m2

Ułożenie płytek ceramicznych

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

SikaBond®-T8 jest jednoskładnikowym ma-
teriałem na bazie poliuretanu posiadającym
wszelkie właściwości wymagane do wykona-
nia doskonałej warstwy izolacji przeciwwod-
nej i do elastycznego przyklejenia płytek ce-
ramicznych na tarasie, balkonie lub loggii.
SikaBond®-T8 służy do wykonywania prac
nie tylko przy remontach, lecz również
przy budowie nowych obiektów. Ponadto
może być nakładany na wiele różnych pod-
łoży, takich jak beton, zaprawa cementowa,
drewno, płytki ceramiczne oraz metal.
Przed aplikacją należy zacząć od sprawdze-

cą o gładkiej krawędzi. Konsystencja mate-
riału umożliwia jego sprawne nanoszenie
na powierzchnię poziomą oraz na wyko-
nanie ciągłej opaski wywiniętej na ściany.
W miejscach, które nie są narażone 
na zachlapania, wystarczająca wysokość
to 10–15 cm – w zależności od wielkości
płytek cokołowych. W każdym przypadku
ten szczegół ma być wykonany tak, aby
woda ściekająca po ścianie nie mogła 
dostać się pod izolację. Należy również 
wykonać wodoszczelne połączenie słupków 
balustrad oraz obróbek blacharskich 

nia i przygotowania podłoża. Wszystkie
nieprawidłowo związane części „głuche”
należy usunąć, a ubytki wypełnić. Przed wy-
konaniem pierwszej warstwy należy odpo-
wiednio przygotować równe i gładkie pod-
łoże. Musi być suche, czyste, bez tłuszczu,
oleju. 
Należy pamiętać, że pierwsza warstwa izo-
lacji przeciwwodnej ma zaledwie oko-
ło 1 mm grubości. Przy aplikacji powinno
się zadbać, żeby rozłożona warstwa była
ciągła, miała jednakową grubość oraz żeby
unikać prześwitów. Warstwę nanosimy pa-

Odtłuszczenie i gruntowanie obróbki
blacharskiej Sika® Primer-3 N

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

Przygotowanie suchego i równego 
podłoża
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(„fartuchów”), jeżeli są, z warstwą izolacji
przeciwwodnej SikaBond®-T8. 
Po wykonaniu pierwszej warstwy należy 
poczekać około 20 godzin na jej związanie.
Elastyczność materiału jest większa niż 
taśm narożnikowych. Dlatego dodatkowe
wzmocnienie taśmą połączenia w narożu
między podłogą, a ścianą jest niewskazane.
Warstwa izolacji jest tak mocna i elastycz-
na, że jej zerwanie następuje dopiero
przy wydłużeniu o ponad 400%, co pozwa-
la na przenoszenie odkształceń podłoża
– nawet popękanego. 
Druga warstwa SikaBond®-T8 jest nanoszo-
na pacą zębatą o wymiarze zębów co naj-
mniej 4 × 4 mm, do której od razu przykle-
jane są płytki. Szczelinę między płytkami
w połączeniu podłogi ze ścianami należy wy-

Najczęstsze problemy występujące 
na tarasie, balkonie i loggi:

## przeciekanie wody przez taras do sąsiadujących pomieszczeń;
## odpadanie płytek tarasowych;
## pękanie i wykruszanie się fug na tarasie;
## występowanie na fugach przebarwień w postaci białych wykwitów.

pełnić kitem elastycznym Sikaflex®-11FC,
który jest również zalecany do fugowania
między płytkami. Całość prac, jeżeli nie ma
zasadniczych napraw podłoża, wykonywa-
na jest w ciągu dwóch dni. Dodatkową za-
letą systemu jest fakt, że podwyższenie po-
ziomu posadzki jest tylko o grubość płytek

Takich zniszczeń możesz uniknąć

i loggi. Nie zapominajmy, że podobne pro-
blemy występują w łazienkach, kuchniach,
pralniach i innych pomieszczeniach zalewa-
nych wodą, a prezentowany produkt jest
skutecznym rozwiązaniem problemów ze
szkodliwym działaniem wody.

+ około 3 mm, czyli, że nie powstaje koli-
zja z progami, dolnymi krawędziami drzwi
i schodami. 
Niezawodna technologia SikaBond®-T8 
nie ma sobie równych co do łatwości i szyb-
kości aplikacji. Jest doskonałym rozwiąza-
niem w trudnych zagadnieniach wodosz-
czelnego zabezpieczenia tarasów, balkonów

Podstawowe zalety systemu:
## skuteczna izolacja przeciwwodna oraz

elastyczny klej do płytek w jednym pro-
dukcie;

## wyjątkowa przyczepność do wielu mate-
riałów;

## łatwa i szybka aplikacja;
## nie wymaga gruntowania podłoża;

## odkształcalny i odporny na mróz;
## kryje spękania i rysy podłoża;
## tłumi odgłosy kroków;
## nie wymaga stosowania taśm narożniko-

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

Aby system działał prawidłowo należy pamiętać o błędach na etapach: 
– projektowania (zastosowanie materiałów nieodpowiednich do obciążeń); 
– wykonawstwa (oszczędność na tańszych rozwiązaniach materiałowych spoza syste-

mu);
– eksploatacji (przeciążenie konstrukcji balkonu). 
W prezentowanym rozwiązaniu najczęściej spotykamy się z nie zastosowaniem się do za-
leceń technicznych związanych z zachowaniem odpowiedniej temperatury podłoża oraz
otoczenia w momencie aplikacji materiału. Często fachowcy popełniają karygodny błąd
nakładając produkty izolacyjne i klejące na wilgotne podłoże. Pamiętajmy aby przed roz-
poczęciem prac precyzyjnie określić funkcje tarasu lub balkonu w przyszłości i w razie
wątpliwości skorzystać z bezpłatnych konsultacji doświadczonych doradców firmy Sika.

Sika jako światowy lider w hydroizolacjach
od piwnicy aż po dach stale wzbogaca 
swoją ofertę o dodatkowe rozwiązania,
które mają na celu dostarczanie klientom
innowacyjnych i sprawdzonych technologii
budowlanych. Wybierając system Sika-
Bond®-T8 decydujesz się na solidną tech-
nologię, która zapewnia trwałość i komfort
pracy. 

www.sika.pl



Prestiż (nie tylko) 
na tarasie

Od wielu lat modnym rodzajem wykończe-
nia są duże formaty okładzin. Powszechnie
spotyka się płyty 60 x 60 cm, 120 x 60 cm,
a także większe nawet 100 x 300 cm. Duży
format okładzin daje jednak pewne ograni-
czenia projektantom. Wynika to z przyczyn
technicznych. Dodatkowym problemem sta-
je się właściwe ułożenie takich płyt ze wzglę-
du na brak wiedzy i doświadczeń wykonaw-
ców. Należy tu także pamiętać, iż inaczej
układamy płyty w zależności od ich rodzaju. 
Prace powinny przebiegać następująco: jak
tylko wybrany zostanie materiał okładzino-
wy, należy go najpierw sprawdzić pod kątem
dokładności wymiarowej, możliwych defor-
macji oraz zachowania kątów prostych. Jeśli
płyty są wypukłe, nie nadają się do układa-
nia z przesunięciem kolejnego rzędu o poło-
wę lub  o jedną trzecią długości. Inwestora
budowlanego należy z góry poinformować
na rozmowie konsultacyjnej, że przy takich
materiałach nie wszystkie wzory układania
płyt dają się zastosować. Sensownym rozwią-
zaniem może być ułożenie płyt w żądany
wzór i dokonanie oględzin przy zastosowa-
niu oświetlenia smugowego. Dodatkowo
należy pozyskać u producenta płyt ceramicz-
nych potwierdzenie, że wybrany towar do-
puszczony jest do zastosowania w przewi-
dzianym miejscu (ze względu na obciążenia
komunikacyjne itp.), gdyż w przypadku bar-
dzo cienkich i bardzo dużych formatów są tu-
taj pewne ograniczenia.

Prawidłowe przygotowanie
podłoża
Należy przyjąć, iż w przypadku układania
wielkoformatowych okładzin, konieczne bę-
dzie dodatkowe wyrównanie podłoży.
Do wykonania planowo równej, pozbawio-
nej pochyłości powierzchni podłogowej
przy relatywnie niskim nakładzie pracy ide-
alnym rozwiązaniem jest Sopro NSM 550
– samopoziomująca, niskokurczliwa,
szybko twardniejąca masa szpachlowa.
Jeśli trzeba wyrównać powierzchnie pochy-
łe lub ściany, należy zastosować szpachlę
wyrównawczą z trasem Sopro AMT 468.
Jeśli chodzi o podłogi, z reguły spotyka się
różne konstrukcje jastrychowe, na których
potem układane są płyty. Tutaj należy
na wstępie sprawdzić dojrzałość jastrychu
do ułożenia podłogi. W tym celu konieczne
jest zmierzenie wilgotności resztkowej jastry-
chu przy użyciu miernika karbidowego ty-
pu CM. W przypadku jastrychów cemento-

wych należy zachować wilgotność resztko-
wą 2%, natomiast w przypadku jastrychów
wiązanych anhydrytem 0,5% (nieogrzewa-
nych) lub 0,3% (ogrzewanych). Ponadto na-
leży zmierzyć, przeanalizować i odnotować
wytrzymałość powierzchniową, ukształtowa-
nie szczelin dylatacyjnych itp. Dopiero wów-
czas można zadecydować, czy ułożenie płyt
jest możliwe bez zastrzeżeń.
Jeśli płyty dużych rozmiarów układane są
na jastrychu wiązanym anhydrytem, zale-
ca się szczególną ostrożność. Jastrych wią-
zany anhydrytem charakteryzuje się tym, 
iż w związku z wnikaniem wilgoci traci na
stabilności. Skutkiem tego może być po-
wstawanie wklęśnięć w wyniku ewentual-
nych, warunkowanych temperaturą zmian
wzdłużnych. Płyta dużego rozmiaru, z regu-
ły gresowa, układana zazwyczaj z bardzo
wąskimi fugami uniemożliwia wystarcza-
jąco szybkie ulatnianie się z konstrukcji
nadmiaru wody zawartej w zaprawie.
W przypadku formatu powyżej 40 x 40 cm
należy to odpowiednio uwzględnić w do-
radztwie i kalkulacji, gdyż od tego rozmia-
ru jastrych wiązany anhydrytem należy
poddać obróbce bezwodnym preparatem
gruntowym na bazie żywicy reaktywnej
(Sopro BH 869). Sopro BH 869 to łatwy
do rozrobienia grunt żywiczny, który
po zaaplikowaniu posypywany jest obficie
piaskiem kwarcowym Sopro QS 511.
Po stwardnieniu (ok. 12–24 h) niezwiąza-
ny piasek jest usuwany i można rozpocząć
układanie płyt.

Należy pamiętać o właściwej 
zaprawie do układania płyt
Jeśli powierzchnie są wyrównane lub za-
gruntowane, jak opisano powyżej, nic już
nie stoi na przeszkodzie, żeby układać pły-
ty dużych rozmiarów. Zasadniczo należy pa-
miętać o zaszpachlowaniu zaprawą spodu

Na podłodze stosowana jest łatwa do roz-
prowadzania, elastyczna zaprawa klejowa
do płyt o dużych rozmiarach Sopro Vario-
Flex® XL (VF XL 413) lub Sopro megaFlex
S2 (MEG 665). Jeśli powierzchnie podło-
gowe mają być szybko oddane do użytku,
płyty należy układać przy zastosowaniu 
zaprawy klejowej szybkowiążącej Sopro 
VarioFlex® (VF 419). Jeżeli inwestor bu-
dowlany decyduje się na płyty nieceramicz-
ne, wiązane hydraulicznie (betonowe) lub
wiązane żywicą syntetyczną, musi zachować
szczególną ostrożność. Alkaliczna woda za-
warta w zaprawie, która podczas procesu
układania względnie szybko wnika od spodu
do płyt, może prowadzić do efektu pęcznie-
nia, a w konsekwencji do deformacji płyt.
Takie materiały okładzinowe należy najpierw
sprawdzić pod kątem ich zdatności do ukła-
dania z zastosowaniem zwykłej zaprawy
cienkowarstwowej. W laboratorium technicz-
nym firmy Sopro Bauchemie chętnie prze-
prowadzamy takie badania nieodpłatnie
i następnie przekazujemy docelowe i okre-
ślone zalecenia dotyczące układania tych
płyt.

Zdj. 2. Układanie płyty dużego rozmiaru
na ścianie przy zastosowaniu Sopro FKM XL
(FKM XL 444)

płyty. Uwaga: im bardziej wyprofilowany
spód płyty, tym ważniejszy jest ten proces
roboczy, gdyż nieprzestrzeganie tego etapu 
pracy powoduje powstawanie poduszek po-
wietrznych i pustych przestrzeni, co prowa-
dzi w trakcie użytkowania do uszkodzeń
i braków (zdjęcie 1). 
W przypadku układania płyt na ścianie
(zdjęcie 2), ze względu na wysoką stabilność,
do ich przyklejania należy użyć zaprawę
klejową Sopro No. 1 400 lub Sopro
FKM XL 444.

Zdj. 1. Niewłaściwe nałożenie warstwy kleju 
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Zdj. 3. Przejście okładziny z salonu na taras

TARASY

Dotychczas barierą dla projektantów i inwe-
storów, było ograniczenie ich zastosowań tyl-
ko do wnętrz. Wynika to z bardzo wysokich
obciążeń oddziałujących na wszystkie mate-
riały zastosowane na zewnątrz w naszym kli-
macie.
W odpowiedzi na oczekiwania klientów, fir-
ma Sopro Polska opracowała system, który
sprosta w sposób trwały wysokim wymaga-
niom naszego klimatu. System Sopro AEB
Plus do wielkoformatowych okładzin
na zewnątrz daje możliwość projektantom
oraz inwestorom, nowe możliwości aranża-
cji przestrzeni wewnątrz i łączenia jej z prze-
strzenią tarasu. Jeden ze sposobów takiej
aranżacji pokazuje zdjęcie nr 3. Okładzina
z pomieszczenia mieszkalnego przechodzi
bez zmian na balkon/taras. 
Zastosowanie okładzin dużego formatu
na zewnątrz stało się możliwe, dzięki reduk-

Rys. 1. Montaż okładzin gresowych wielkoformatowych na podłożach krytycznych z zastosowaniem maty uszczel-
niająco-odcinającej Sopro AEB plus

cji naprężeń powstającej w układzie: podło-
że – uszczelnienie przeciwwodne – okładzi-
na. Schemat tego systemu Sopro pokazuje
rysunek 1.

Wykorzystanie tego systemu jest możliwe
w przypadku nowej aranżacji, jak również
koniecznego remontu tarasu. W przypadku
renowacji tarasu czy balkonu, istniejące sta-
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Taras uszczelniony matami Sopro AEB Plus

Zastosowanie mat Sopro AEB Plus po-
zwala także na bezpieczne i trwałe 
układanie okładzin o dużych formatach
(>50 x 50 cm) na tarasach czy balko-
nach. Natomiast w przypadku zastosowa-
nia specjalnych zapraw klejowych dwu-
składnikowych Sopro mega Flex S2
(klasyfikacja C2 E, S2 wg PN-EN 12004),
jest możliwość zastosowania nawet jesz-
cze większych okładzin (o powierzchni
mniejszej niż 1m2).

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

1Na uszkodzonym podłożu kryty-
cznym należy zaplanować mon-

taż systemowych profli i okapni-
ków Sopro. Korekty spadków oraz
zagłębienia można wykonać przy
pomocy szpachli Sopro RAM 3®

lub Sopro AMT 468..

6 Następnie ułożyć taśmę uszczel-
niającą Sopro AEB® 641 na 

warstwie kleju, zapewniając szczel-
ność styku mat.

2 Na przygotowaną powierzch-
nię ze spadkiem nałożyć wyso-

koelastyczną zaprawę klejową (np.
Sopro megaFlex S2 turbo MEG
666).

7 Alternatywnie w obszarze styku
można nanieść zaprawę usz-

czelniającą turbo Sopro TDS 823 
i w świeże uszczelnienie wkleić taś-
mę uszczelniającą Sopro AEB® 641. 

3 Ułożyć i lekko docisnąć matę
uszczelniająco-odcinającą

Sopro AEB® plus do świeżej warstwy 

zaprawy klejowej. Układanie nastę-
puje na styk do sąsiedniej maty.

8 Wkleić taśmę Sopro AEB® 641
dla uszczelnienia obszaru co-

kołu.

4 W miejscu styku krawędzi mat
uszczelniająco-odcinających

Sopro AEB® plus nanieść klej mon-
tażowy Sopro Racofx® RMK 818... 

9 Po krótkim czasie oczekiwania
układać płyty z gresu na dwu-

składnikowej zaprawie klejowej (np.
Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub
Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666
w konsystencji półpłynnej).

5 ... i rozprowadzić przy pomocy
szpachli o drobnych zębach. 10 Po związaniu zaprawy klejo-

wej, gdy osiągnie możliwość
chodzenia i fugowania należy okła-
dzinę zaspoinować elastyczną za-
prawą fugową (np. Sopro DF 10®

i Sopro Silikon).

re okładziny, często wykazują uszkodzenia
w postaci pęknięć włoskowatych lub rażąco
wadliwych miejsc. W polskich realiach spo-
tyka się nagminnie przypadki słabych pod-
łoży cementowych, które ze względu na
niskie parametry wytrzymałościowe, szybko
ulegają destrukcji. 
Rozwiązaniem wszystkich powyższych pro-
blemów jest zastosowanie elastycznej
i kompensującej naprężenia maty uszczel-
niająco-odcinającej Sopro AEB Plus, która
równocześnie pełni funkcję uszczelnienia
przeciwwodnego (zdjęcie 4 i 5). 
Jest to dwuwarstwowa membrana wraz
z warstwą odcinającą. Po wbudowaniu po-
zwala na wytworzenie wodoszczelnej, wytrzy-
małej na obciążenia powierzchni, a dzięki
warstwie odcinającej, również redukuje na-
prężenia termiczne. 

Matę mocuje się do przygotowanego, wy-
równanego podłoża elastycznymi, szybko-
wiążącymi zaprawami klejowymi klasy C2 F
wg PN-EN 12004. Dodatkową zaletą mat
Sopro AEB Plus jest uzyskanie odporności
na wodę (np. deszcz) bezpośrednio po uło-
żeniu (stosując do wykonania połączeń klej
polimerowy Sopro Racofix 818 pokazany na
rysunku 1). Uzyskujemy wodoszczelną mem-
branę o jednakowej, wymaganej grubości
na całej powierzchni tarasu.

Zdj. 4. Zdj. 5. 



4 lutego 2014 r. w Żanecinie koło Sokołowa Podlaskiego odbyło się kolejne szkolenie dla
wykonawców, zorganizowane w ramach programu „Szkoła Dobrego Budowania PSB”.
Współorganizatorem spotkania poprowadzonego przez przedstawicieli grupy H+H była pro-
wadząca sklep PSB-Mrówka firma Robmar. 

Szkoła Dobrego Budowania 
w firmie ROBMAR z Sokołowa Podlaskiego

40 nr 3/2014  www.glospsb.com.pl

SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB

Szkolenia z korzyścią 
dla wszystkich
Mimo, że właścicielem marketu PSB-
-Mrówka jest zaledwie rok, od tego cza-
su w miarę regularnie organizuje szkole-
nia dla wykonawców z serii „Szkoła
Dobrego Budowania PSB”. Pan Robert
Soszyński podkreśla, że takie spotkania
przynoszą korzyści dla wszystkich – za-
równo dla organizatorów, jak i uczestni-
ków. Wykonawcy mają szansę lepiej 
zapoznać się z oferowanymi w jego pla-
cówce materiałami, co jest szczególnie
istotne, gdy do sprzedaży trafiają nowo-
ści. Organizacja szkoleń nierzadko prze-
kłada się na zwiększenie sprzedaży 
danych produktów. Wykonawcy chętniej
sięgają po nie przy kolejnych budowach.
Wiedzą też, że w markecie Mrówka znaj-
dą dane produkty.
Pan Robert dzięki organizowanym szko-
leniom ma niepowtarzalną szansę lepiej
poznać wykonawców, ich potrzeby oraz
oczekiwania, co ułatwia mu codzienną
pracę z nimi. Korzyści odnoszą również
firmy producenckie, które podczas szko-
leń promują swoje produkty.

Szkolenie, w którym uczestniczyła gru-
pa 21 wykonawców z regionu, odbyło
się na terenie sklepu PSB-Mrówka w Ża-

necinie. Celem spotkania prowadzonego
przez specjalistów z firmy H+H było lepsze
poznanie betonu komórkowego, zarówno
od strony merytorycznej jak i praktycznej.
Po zakończeniu szkolenia reporterka firmy
Budomedia rozmawiała z zaproszonymi wy-
konawcami na temat korzyści jakie daje im
udział w tego typu spotkaniach. 

Wiedza ze źródła
Zdecydowana większość wykonawców, któ-
rzy przybyli na szkolenie do Żanecina zgod-
nie przyznała, że uczestniczy w tego typu
spotkaniach przy każdej nadarzającej się oka-
zji. Zachęca ich do tego nie tylko dogodne
miejsce (aby się szkolić nie muszą jeździć
w odległe rejony kraju) oraz sprzyjające 
terminy – spotkania są przeważnie organi-
zowane w sezonie zimowym, kiedy możli-
wość prowadzenia prac na budowie ograni-
czają niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pan Robert Soszyński, właściciel marketu
PSB-Mrówka – ROBMAR w Żanecinie 
k. Sokołowa Podlaskiego

Zmiany w przepisach 
w praktyce
W części praktycznej szkolenia nie zabrakło
wątku zmian, które z początkiem 2014 r. we-
szły w życie wraz z nowymi „Warunkami

Podczas pierwszej część szkolenia wykonawcy z uwagą słuchali pana Roberta Janiaka, doradcy
ds. inwestycji i projektów w firmie H+H, który omawiał dokładnie poszczególne właści-
wości materiału. Zdaniem wykonawców zdobyta w tej części spotkania wiedza umożliwi im 
lepszą pracę z produktem. 

– Szkolenia dają szansę bezpośredniego spotka-
nia ze specjalistami, którzy bardzo dobrze zna-
ją dany produkt i w dokładny, a przede wszyst-
kim zrozumiały dla wszystkich sposób
przekazują nam swoją wiedzę. Takich informa-
cji trudno szukać w internecie czy w ulotkach.
Tu mamy gwarancję, że dostajemy pewną,
sprawdzoną wiedzę i wskazówki wykonawcze
– mówi pan Marcin z Sokołowa Podlaskie-
go. – Widać też, że organizatorom spotkań za-
leży na szkoleniu profesjonalistów, a takimi też
chcemy być postrzegani przez naszych inwesto-
rów – dodaje. 

Pan Piotr dopiero uczy się zawodu, wiedzę
zdobywa głównie od bardziej doświadczo-
nych kolegów. W tego typu szkoleniu brał
udział po raz pierwszy. Przyznaje, że wiele
się podczas niego nauczył. Mógł też spraw-
dzić swe kompetencje, poznać osoby pracu-
jące w tej samej branży i dowiedzieć się jak
sobie radzą w różnych sytuacjach zawodo-
wych. Podkreśla, że szkolenie jest dobrym
uzupełnieniem wiedzy, jaką pomału zdoby-
wa na budowach. 



41

SZKOŁA DOBREGO BUDOWANIA PSB

nr 3/2014  www.glospsb.com.pl

Wykonawcy mieli okazję pod czujnym okien
instruktora własnoręcznie sprawdzić czy wyko-
nywane przez nich spoiny mają odpowiednią
grubość. 

informacją o swoim uczestnictwie w szkoleniach,
inwestorzy są bardziej chętni do słuchania
wskazówek. Odnoszę też wrażenie, że darzą
mnie wówczas jeszcze większym zaufaniem
– mówi pan Marek.

Nauka pracy z materiałem
nie tylko w teorii
Wykonawcy, którzy uczestniczyli w szkoleniu
najbardziej cenią sobie spotkania, które łą-
czą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Zanim
wykorzystają zdobytą wiedzę podczas pracy
na konkretnej budowie chętnie sprawdzają
swoje siły na próbnikach i przygotowanych
symulacjach.
– Z betonem komórkowym pracuję od dawna.
Znam ten materiał, wydawało mi się, że o jego
murowaniu wiem już wszystko. Tymczasem, na-

Podczas części praktycznej wykonawcy na bie-
żąco zadawali pytania. Odpowiedź mogli nie
tylko usłyszeć, ale i zobaczyć – instruktor chęt-
nie demonstrował jak rozwiązać dany problem
na budowie.

skutkować lawiną nieprawidłowości. Szkolenia
pozwalają wyłapać, wydawać by się mogło, 
błahe błędy i usprawnić przyszłe prace na budo-
wie – dodaje. Wykonawcy podkreślali jeszcze
jeden ważny aspekt szkoleń – dzięki temu, że
mają szansę poznać instruktorów i szkoleniow-
ców, nie obawiają się później zapraszać 
ich na budowę, w celu przeszkolenia swoich
młodszych stażem pracowników czy udzielania
pomocy w rozwiązywaniu problemów. 

Dobre kontakty 
Jak mówią zaproszeni wykonawcy udział
w szkoleniach ułatwia im późniejsze kontak-
ty, nie tylko z inwestorem, któremu mogą 
lepiej zaprezentować korzyści z zastosowania

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas
na rozmowy w kuluarach. Wykonawcy mieli
szansę porozmawiać ze szkoleniowcem, zadać
mu konkretne pytania, rozwiać wątpliwości
i wymienić się wzajemnie spostrzeżeniami. 

Ciekawostki ze szkolenia
Budowa bez strat materiału. Na szko-
leniu wykonawcy poznali dokładniej
właściwości betonu komórkowego, któ-
ry jest materiałem izotropowym. Ozna-
cza to, że ma takie same właściwości,
czyli wytrzymałość, izolacyjność aku-
styczną czy termiczną, we wszystkich kie-
runkach – nieistotne jest, jak bloczek zo-
stanie ułożony w przegrodzie – pionowo
czy poziomo. Izotropowość betonu ko-
mórkowego sprawia, że niemal każdy
docinek materiału może być zastoso-
wany w ścianie, np. do uzupełniania
niewielkich ubytków. Dzięki temu jego
wykorzystanie na budowie jest maksy-
malne, a ilość odpadów ograniczona
do minimum. 
Uwaga na wnęki okienne! Wykonaw-
cy dowiedzieli się również, że wykonu-
jąc otwory okienne o szerokości większej
niż 1,5 m należy pamiętać o przezbro-
jeniu strefy podokiennej. W tym celu
w przedostatniej spoinie umieszcza się
dwa pręty zbrojeniowe (w rowkach wy-
konanych np. za pomocą rylca). Takie
zbrojenie zapobiegnie występowaniu
spękań schodkowych rozchodzących się
od dolnych naroży wnęki.

Technicznymi, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”. – Na szkoleniu
dowiedziałem się, jak wprowadzone zmiany
wcielić w życie, czyli dzięki jakim materiałom 
będę mógł budować ściany jednowarstwowe,
spełniające podwyższony współczynnik przeni-
kania ciepła U, wynoszący obecnie max.
0,25 W/(m²·K), a które sprawdzą się już wyłącz-
nie przy tych warstwowych. Taka wiedza bardzo
przyda mi się także w rozmowie z inwestorem
– będę mógł lepiej mu wytłumaczyć, dlaczego
warto budować cieplejsze ściany i wybierać wy-
sokiej jakości materiały. Gdy wiedzę popieram

Druga część szkolenia w Żanecinie poświęco-
na była tajnikom prawidłowego murowania
bloczków z betonu komórkowego. Wykonaw-
cy, nawet ci z wieloletnim stażem, z uwagą
przyglądali się jak instruktor, pan Marcin Świ-
derski, krok po kroku wznosi kolejne warstwy,
bez konieczności wykonywania dodatkowych
czynności jak np. szlifowanie bloczków. 

Relacja: Beata Wysoczarska, Budomedia 
Fot. Budomedia

wet taki doświadczony wykonawca jak ja
na szkoleniach uczy się wciąż czegoś nowego.
Dowiedziałem się m.in. jakich narzędzi najlepiej
używać, aby np. uzyskać idealną spoinę. Teraz
wiem, w co muszę się zaopatrzć – mówi pan
Artur.

W rozmowie wielu inwestorów zaznaczało,
jak ważny jest dla nich udział w szkoleniach
praktycznych również wówczas, gdy na ry-
nek wchodzi nowy materiał. Podkreślali, że
brak odpowiedniej wiedzy na temat pracy
z danym produktem powoduje, że niechęt-
nie będą go polecać inwestorom, nie chcą
bowiem narażać się na posądzenie o brak
profesjonalizmu. 

Praca bez błędów
– Praca z każdym materiałem wymaga odpowied-
niej wiedzy – podkreśla pan Piotr. – Niekiedy
nawet najdrobniejsze zaniedbanie może bowiem

danego materiału, ale także z właścicielem
sklepu Mrówka – panem Robertem. – Gdy
podczas prac okaże się, że brakuje materiału,
wiem, że jeśli zadzwonię do pana Roberta, do-
wiezie brakujące produkty wprost na budowę,
żebym nie musiał zostawiać jej bez nadzoru. 
To bardzo ułatwia mi pracę i daje poczucie kom-
fortu – puentuje pan Andrzej. 



Lokalny, czyli jaki?
Mały i średni biznes ma wymiar lokal-
ny. To na lokalnych rynkach powstają,
rozwijają się, gasną, małe i średniej
wielkości firmy, także branży budowla-
nej. Rynki lokalne – czyli jakie? Ile ma-
teriałów budowlanych może na 
lokalnym rynku, np. powiatu ka-
miennogórskiego czy wałbrzyskiego,
sprzedać kupiec? Na ilu placach bu-
dowy może w tych powiatach wzno-
sić nowe obiekty czy remontować
już istniejące wykonawca budowla-
ny? O pełną statystykę byłoby niezwy-
kle trudno, można jednak dotrzeć
do danych GUS np. na temat budow-
nictwa mieszkaniowego i dowiedzieć

się, że w wymienionych powiatach 
tylko w latach 2010–2013 oddano
do użytku 756 mieszkań ogółem,
w tym 572 w budownictwie indywidu-
alnym.

Bogdan Pazgan, prezes firmy Pagaz
ocenia, że materiały budowlane, które
oferował jako kupiec inwestorom zain-
teresowanym programem Buduj z PSB
w powiatach kamiennogórskim i wał-
brzyskim w ciągu ostatnich 10 lat, wy-
korzystano przy budowie i poważnych
remontach ponad tysiąca domów jedno-
rodzinnych. – W powiecie kamiennogór-
skim powstaje z udziałem materiałów z Pa-
gaza 80–90% domów wznoszonych przez

inwestorów indywidualnych, a w powiecie
wałbrzyskim około 60% – dodaje Bogdan
Pazgan.
Pozycja, jaką ma Pagaz na rynku lokal-
nym nie wynika z przypadku. Firma
od samego początku, gdy zajęła się han-
dlem materiałami budowlanymi, syste-
matycznie inwestuje w nowe oddziały
– w 3 lata od podjęcia sprzedaży w Krze-
szowie (1993 r.) uruchomiono oddział
w Lubawce, potem była Kamienna 
Góra (1998 r.), oddział w Wałbrzychu
(2002 r.) i wreszcie w 2013 r. w Jawo-
rze. Dba również o unowocześnienie 
oddziałów już działających. Od kilku lat
nowoczesność w Pagazie nazywa się
Mrówka albo Profi.
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Violetta i Bogdan Pazgan, oddział firmy Pagaz w Wałbrzychu

Aleksandra i Mateusz Bednarek, oddział firmy
Pagaz w Jaworze

PAGAZ – firma i dwa 
małżeństwa, prawie doskonałe
Szanowni Czytelnicy. Proszę nie odnosić określenia „prawie doskonałe” do małżeństw państwa
Violetty i Bogdana Pazgan oraz państwa Aleksandry i Mateusza Bednarek. Chodzi o Mrówki
i o Profi. Czy jednak relacje pomiędzy sklepami PSB-Mrówka i Centrami Budownictwa PSB-Pro-
fi firmy Pagaz, w Wałbrzychu i w Jaworze, można przyrównywać do związków małżeńskich?
– sam nie wiem… 
Profi w Wałbrzychu startowało w 2011 r. W Jaworze dwa lata później. Tu i tu trzeba mówić
o eksperymencie. Eksperymencie ciekawym i ważnym dla rynku budowlanego obejmującego
cztery powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, miasta Wałbrzych i jaworski. Interesującym też dla
wielu innych lokalnych rynków w całej Polsce.

Kamienna Góra – Mrówka, czerwiec 2010;
Wałbrzych – Mrówka i Profi, lipiec 2011;
Jawor – Mrówka i Profi, marzec 2013;
Krzeszów – Mrówka, kwiecień 2014.

MRÓWKI I PROFI PAGAZA



Mrówka znają miliony Polaków. Logo Pro-
fi musi na taką rozpoznawalność jeszcze
popracować.

Stanisław Mazur, właściciel Firmy
Handlowo-Usługowej „Mazur” z Jawo-
ra poznał firmę Pagaz i jej Profi dopie-
ro, gdy pojawiła się w tym mieście wio-
sną 2013 r. Wcześniej z nazwą Profi się
nie zetknął. – Zaproponowano mi dobre
ceny i warunki płatności. Odczułem, że im
na mnie zależy. Zakupy w Profi robi się
przyjemnie. Oferują materiały bardzo do-
brej jakości, znanych w całej Polsce produ-
centów. Dają transport w cenie materiału.
Doradzają. Często organizują szkolenia,
moi pracownicy dowiadują się o nowych
systemach i wyrobach. Inne hurtownie
w okolicy szkoleń nie robią. 
Ekipa Profi jest bardzo dobrze zorganizo-
wana. Nie tracę tutaj czasu, każdy mój po-
byt przynosi efekty. W ciągu pierwszych
miesięcy tego roku większość materiałów
kupiłem już w Profi. Oczywiście, kupuję też
w innych hurtowniach, które znam od lat,
ale nie tak często.

Zbigniew Sikora nie powiedział mi te-
go, ale nosem reportera wyczuwam, że

został w Jaworze rzucony na głę-
boką wodę. Jest kierownikiem ja-
worskiego Profi. Trafił na „poukła-
dany” rynek, z mocnymi węzłami
często wieloletniej współpracy
hurtowników z miejscowymi fir-
mami wykonawczymi. Szybko zo-
rientował się, że nie mało czasu
i energii trzeba poświęcić na zde-
cydowane zwiększenie liczby ta-
kich klientów jak Stanisław Mazur.
A gdyby Pagaz otworzył w Jawo-
rze nie Mrówkę i Profi, lecz
po prostu zwykły skład budowla-
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Anetta i Paweł Mieloch. – Zlecenie na budo-
wę zamieściłem w Internecie. Dom w stanie
surowym postawili górale z Żywca. Dobrze
oceniają materiały z Pagaza i współpracę z tą
firmą. Już kilku osobom poleciłem skorzysta-
nie z jej oferty, m.in. sąsiadowi, który się bu-
duje i drugiemu, bo wiem, że planuje remont.
A żona już ogląda w Mrówce rośliny do ogro-
du. Potem pewnie zacznie wybierać firanki.

Stanisław Mazur przed budynkiem Straży Pożarnej
w Jaworzynie Śląskiej. – Firmę założyłem w 1988 r. Za-
trudniam około 20 pracowników. Działamy w promie-
niu do 100 km od Jawora, aż po Wrocław i Lubin. 
Realizujemy przede wszystkim roboty z zakresu zamó-
wień publicznych, w ostatnich latach finansowane
głównie ze środków Unijnych. Startuję w przetargach,
m.in. na remonty wiejskich świetlic, w obiektach Ochot-
niczej Straży Pożarnej, w szkołach. Inne przykłady: 
remont dachu kina w Lubinie, remont zaplecza
przy stadionie sportowym w Środzie Śląskiej.

Na głębokiej wodzie
Reporterską uwagę skupiam na Profi,
ale będąc gościem firmy Pagaz od Mró-
wek nie mogę uciec. Dobitnie, choć 
bez ukrytej intencji, uzmysłowił mi to
Paweł Mieloch, ratownik medyczny,
budujący swój dom rodzinny w miej-
scowości Kłonice, mówiąc – szukałem
materiałów budowlanych metodą objaz-
dową. Razem z żoną odwiedziłem chy-
ba 10 hurtowni. Mrówka w Jaworze przy-
ciągnęła naszą uwagę już samym swoim
wyglądem, prezentuje się o całe niebo le-
piej, niż działające od dawna w okolicy 
Jawora składy budowlane. Szybko zorien-
towaliśmy się, że Pagaz oferuje także naj-
lepsze ceny, dysponuje pełnym asorty-
mentem niezbędnych do budowy
materiałów, a przy tym dobrej jakości.
Oczywiście, prosiłem o oferty także inne
hurtownie, ale najbardziej korzystną do-
stałem z jaworskiego Pagaza.
Dlaczego klient Paweł Mieloch zwrócił
uwagę na Mrówkę, a nie na usytuowa-
ne w tym samym obiekcie Profi? W Pro-
fi kupuje materiały budowlane, a mówi
o Mrówce… 
Bogdana Pazgana to nie dziwi. – pierw-
sze Mrówki wyprzedzają datą swojego po-
wstania pierwsze Centrum Budownictwa
Profi o kilka lat. Mamy w Polsce ponad 170
Mrówek, czyli nowoczesnych sklepów sie-
ciowych z asortymentem „zrób to sam”,
gdy liczba Profi ledwie przekracza 30. 
Statystyczna Mrówka ma zdecydowanie
więcej klientów od statystycznego Profi.
Po pierwsze właśnie z uwagi na asorty-
ment, a po drugie dzięki efektywnemu
wsparciu ogólnopolskimi kampaniami
promocyjnymi przez Grupę PSB. Logo

Zbigniew Sikora z klientką Profi. – Pracowa-
łem w Pagazie w Krzeszowie 15 lat, od po-
nad roku jestem w Jaworze.

Jak dotąd niewiele firm wykonawczych za-
opatruje się w naszym Profi, ale mamy już
niemal 20 poważnych klientów budujących
własne domy. Korzystają z programu Bu-
duj z PSB. Co ważne, pomimo, że działa-
my w Jaworze zaledwie ponad rok, już te-
raz kilku z nich trafiło do Pagaza
z polecenia, drogą poczty pantoflowej.
Ktoś kupił u nas materiały, jest zadowolo-
ny i poleca Profi znajomym.

ny z ciężką budowlanką? – Byłoby dale-
ko trudniej wgryzać się w rynek. Mrówka
„wypaliła” znakomicie, skutecznie przycią-
ga klientów. Robi Pagazowi renomę. Wie-
rzę, że Profi też z czasem będzie skutecz-
ne. Nasz klient pan Mieloch zaczął
od zakupu materiałów ciężkiej budowlan-
ki w Profi, potem otrzymał ofertę zakupu
na specjalnych warunkach klienta progra-
mu Buduj z PSB materiałów wykończenio-
wych oferowanych przez Mrówkę. Poleci-
liśmy też panu Mielochowi wykonawcę
instalującego stolarkę drzwiową. 



Więź z dobrym klientem – bezcenna. Krzysz-
tof Kiełbasa (z prawej) przekazuje Sławo-
mirowi Kowalskiemu nagrodę – rower
za udział w programie lojalnościowym PSB.
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Aleksander i Sławomir Kowalscy przed do-
mem mieszkalnym w Wałbrzychu. – Nasze
firmy startują w przetargach organizowa-
nych przez wspólnoty mieszkaniowe, jed-
nostki samorządowe, niekiedy przez biznes.
Nie występujemy nigdy jako podwykonaw-
cy. Roboty jakie bierzemy to np. remonty
leśniczówek, świetlic, elewacje bloków
mieszkalnych, tynki. W ciągu roku mamy
około 10 większych zleceń.

riałów. Dla wielu staliśmy się głównym do-
stawcą. Rozległy asortyment, który posze-
rzyliśmy stając się Profi, przyciąga również
inwestorów indywidualnych. Przykład:
efekt poczty pantoflowej wśród mieszkań-
ców osiedla domków rodzinnych Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Policjant” w Wałbrzychu
sprawił, że zaopatrywaliśmy tam ponad 20
domków na różnych etapach budowy
w okresie 3–4 lat. 
Po uruchomieniu Profi w Wałbrzychu
sprzedaż materiałów wykonawcom i inwe-
storom indywidualnym rosła w sumie rok
w rok o ponad 20%.

Sławomir i Aleksander Kowalscy,
bracia, właściciele PPHU „Kal” w Wali-
miu, zatrudniają w swoich dwóch fir-
mach 20 osób i są klientami firmy Pagaz
od kiedy kupiec Bogdan Pazgan otwo-
rzył 12 lat temu w Wałbrzychu skład
z materiałami budowlanymi. – Co zmie-
niło się po przekształceniu składu w Profi?
– Jesteśmy obsługiwani szybciej. Nie czeka-
my w kolejkach z klientami detalicznymi. To
oszczędność czasu. Profi i Mrówka mają
osobne magazyny, dzięki czemu realizacja
zamówienia też jest mniej absorbująca.
Ekipa, która nas obsługuje jest dobrze prze-
szkolona. My i nasi pracownicy również mo-
żemy uczestniczyć w szkoleniach organizo-
wanych przez Pagaz. W ubiegłym roku Kal
brał udział we wszystkich 8 szkoleniach. To
przekładało się oczywiście na większą sprze-
daż materiałów z oferty prowadzących za-
jęcia producentów. Kierownictwo Profi jest
bardzo otwarte na nasze sugestie. Propono-
waliśmy pewne zmiany w asortymencie, 
rezygnację z pewnych pozycji, dodanie 
czegoś – i tak się stało.
Aleksander i Sławomir Kowalscy w la-
tach 90-tych prowadzili w Niemczech,
w okolicach Frankfurtu nad Menem
identyczną działalność budowlaną jak
potem w Polsce. Jakieś porównania?…
– Z Pagazem współpracuje się lepiej, niż
z hurtowniami w Niemczech. Gdyby Kal
miał robotę gdzieś w Niemczech niedaleko
granicy z Polską, zaopatrywalibyśmy się
w Profi. Obecnie nawet do 95% materia-
łów budowlanych kupujemy w oddziale
w Wałbrzychu. Zdarza się, że do Profi wpa-
damy po kilka razy dziennie.

Daniel Kubacki, właściciel firmy Bu-
downictwo Ogólne „Daniel Kubacki”
z Lubawki zatrudnia stale około 30
osób, a w sezonie daje dodatkowo pra-

Daniel Kubacki przed halą (10 tys. m2) dla firmy Luba-
tex w Lubawce. – Moja firma generalnie prowadzi pra-
ce na Dolnym Śląsku. M.in. w Karpaczu, Jakuszycach,
Wrocławiu, Bolesławcu, Dzierżoniowie, Środzie Śląskiej.
Same hale, które oddaliśmy, mają ponad 15 tys. m2.

Samograj – nie, 
skuteczność – tak
Czy Centra Budownictwa Profi, na roz-
wój których stawiają coraz mocniej Pol-
skie Składy Budowlane, są biznesowym
samograjem? Bogdan Pazgan, zaliczają-
cy się do najstarszych stażem akcjonariu-
szy Grupy, zwraca uwagę na to przede
wszystkim, że – Profi systematyzują kieru-
nek zmian w PSB, nadają wspólny charak-
ter składom, wyznaczają poziom bardzo
atrakcyjny dla klienta, zdecydowanie moc-
niej wyróżniają Grupę na tle konkurencji,
zarówno indywidualnych kupców, jak i sie-
ci, także tych opartych na zagranicznym
kapitale. Profi Pagaza w Jaworze nie jest
wzorem do naśladowania. Powstało jako
nowa placówka, w nowym oddziale firmy,
wchodzi więc na rynek, który dopiero mu-
simy zdobyć. I z czasem zdobędziemy. Ale
mamy przecież drugie Profi, w Wałbrzychu,
gdzie celem inwestycji w obiekt tej katego-
rii było poszerzenie pozycji, jaką już mieli-
śmy na lokalnym rynku po 10 latach funk-
cjonowania w tym mieście, w tym samym
miejscu naszego składu budowlanego. Wy-
niki potwierdzają, że ten cel osiągnęliśmy.

Krzysztof Kiełbasa, dyrektor pionu
Profi Pagaza, zarazem kierownik Cen-
trum Budownictwa PSB-Profi w Wał-
brzychu, każdą ocenę ogólną popiera
faktami. – Dzięki Profi wyeliminowaliśmy
niedociągnięcia w kontaktach z wykonaw-
cami. Od czasu kiedy ruszyło liczba klien-
tów wzrosła, a przy tym sprzedajemy 
poszczególnym wykonawcom więcej mate-

cę jeszcze 20. – Z wyjątkiem prac w dro-
gownictwie moja firma podejmuje się każ-
dej roboty w wykonawstwie. Budujemy
i remontujemy. Mieszkania i hotele. Obiek-
ty dla przemysłu, handlu, usług. O Profi nie
mogę nic powiedzieć, wiem tylko, że Pagaz
ma Profi w Wałbrzychu i w Jaworze, ale ja
zaopatruję się w Pagazie w Kamiennej 
Górze i w Lubawce, czasem w Krzeszowie.
Z firmą Bogdana Pazgana mam kontakt
od ponad 20 lat. Połowę materiałów bu-
dowlanych kupuję w Pagazie. Moi pracow-
nicy często biorą udział w szkoleniach 
organizowanych przez Pagaz w Kamiennej
Górze i w Lubawce.

Józef Michalik, prowadzi wraz ze
wspólnikiem Tadeuszem Gancarzem fir-
mę w Krzeszowie, w nazwie której na-
zwiska właścicieli poprzedza: Zakład
Ogólnobudowlany. – Tak się nazywamy,
ale chcę powiedzieć o naszych dwóch moc-
nych specjalizacjach – renowacji obiektów
zabytkowych i budowie domków jednoro-
dzinnych na zlecenie indywidualnych inwe-
storów. Najwięcej domów postawiliśmy
w Krzeszowie, Lubawce, Błaszkowej, Wał-
brzychu, Borównie. A pałace remontowa-



synergii? – pytam Bogdana Pazgana.
– To już widać, ale trzeba jeszcze popraco-
wać, efektywność musi być większa.
Rodzinny charakter firmy cementują 
Violetta Pazgan i Aleksandra Bednarek
– córka Violetty i Bogdana, żona Ma-
teusza. Violetta Pazgan, wiceprezes
Pagaza, zajmuje się w firmie sprawami
kadrowymi i socjalnymi. Roboty przyby-
wa – Pagaz zatrudnia aktualnie 110 osób.

Aleksandra Bednarek – wiceprezes
w firmie Pagaz, kieruje bezpośrednio
Mrówką w Jaworze, ale sprawuje też
nadzór nad programem Kolhurt oraz
analizuje sprzedaż w całej firmie.
W 2013 r. 70% materiałów oferowa-
nych w sklepach i składach Pagaza po-
chodziło z zakupów z udziałem centrali
PSB w Wełeczu.

Kultura handlu
Wracamy w rozmowie z Bogdanem Pa-
zganem do Profi. – Firma taka jak Pagaz,
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Józef Michalik przed pałacem w Ciechanowicach.
– Nasza firma zatrudnia około 20 pracowników. Nawet
do 80% materiałów budowlanych kupujemy w Paga-
zie. Także wysoce specjalistyczne tynki renowacyjne
i izolacje.

Krzeszów – miejscowość w powiecie kamiennogórskim, w której ma siedzibę Pa-
gaz, liczy niewiele ponad 1,5 tys. mieszkańców. Natomiast liczba gości, którzy
odwiedzili tą miejscowość w 2013 r. wyniosła 120 tysięcy, wzrastając w porów-
naniu do 2008 r. 2,5-krotnie. Szczególnym magnesem, zwłaszcza dla pielgrzy-
mów, jest Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, jedna z największych,
zarazem najpiękniejszych świątyń barokowych nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie. Ksiądz prałat Marian Kopko podkreśla znaczenie konserwacji i remon-
tu przeprowadzonego w ostatnich latach. Koszt niemały – 50 mln zł, z czego 40
mln zł z funduszy Unijnych, a 10 mln ze środków własnych Diecezji Legnickiej,
ale efekty godne najwyższego uznania. Wspaniałe obrazy, rzeźby, sztukaterie od-
zyskały dawny blask. Wyremontowano słynne organy. To tylko przykłady. Aby
wszystko zabezpieczyć przed złą pogodą wymieniono także pokrycie dachu. Bla-
chy miedziane, łącznej wagi 40 ton zakupiono w składzie budowlanym Pagaza.

-------------------
* „Krzeszowska Pani” to tytuł dwumiesięcznika (jak Głos PSB) Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie.

prowadząca hurt i detal, musi przyjąć kie-
runek na Profi. Teraz, gdy w PSB powsta-
ła „Operacyjna Księga Profi”, każdy kto się
z nią zapozna, uważnie przeczyta po-
nad 300 stron, powinien od razu dostrzec
szansę w innej, wyższej kulturze handlu
oferowanej przez sieć Centrów Budownic-
twa naszej Grupy. Doświadczenia zebrane
w Pagazie potwierdzają, że w Profi inaczej,
zdecydowanie lepiej pracuje załoga, Profi
to specjalizacja, porządek, zaopatrzenie
bardziej na potrzeby klienta. W Wałbrzy-
chu mamy 9 handlowców pracujących
w systemie Profi, w Jaworze 6 osób. Ale ta-
kich ludzi mamy również w Kamiennej 
Górze – 4, w Lubawce – 2 i w Krzeszowie
– 1 osoba. Co trzeci nasz handlowiec pra-
cuje w systemie Profi.
Nie w każdej miejscowości można zmoder-
nizować skład budowlany tak, żeby stał się
Profi. Ale w skali całej Grupy PSB to powi-
nien być szybko osiągnięty powszechny
standard. Firmy tworzące Polskie Składy
Budowlane tak bardzo różnią się wyglądem
i asortymentem, że to psuje ogólny wize-
runek. Jeśli ktoś, kto ma po temu warunki,
nie przekształca swojego składu budowla-
nego w Profi – ciągnie Grupę PSB w dół.
Unifikacja jest absolutnie niezbędna.

Mirosław Ziach

Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie

liśmy i odnawialiśmy m.in. w Łomnicy 
i Ciechanowicach. Poważnym zadaniem jest
również renowacja kościoła w Działoszynie.
Za remont i renowację Domu Opata
w Krzeszowie nasza firma została wyróżnio-
na I Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie
Modernizacja Roku 2002. 
Jesteśmy klientem Pagaza od kiedy tylko
Bogdan Pazgan zaczął handel w Krzeszowie.
Zaopatrujemy się w tym oddziale, który jest
najbliżej placu budowy, na którym pracuje-
my. Jednak od kiedy powstało Profi w Wał-
brzychu, coraz częściej tam jadę. Są bardzo
prężni, mają bardzo profesjonalną ekipę. 

Ze ścianą i bez ściany
Mrówkę i Profi w Wałbrzychu oddziela
ściana. Jeden i drugi obiekt mają osob-
ne wejścia. W Jaworze miało być podob-
nie, ale Mateusz Bednarek, kierują-
cy jaworskim oddziałem, ostatecznie ze
ściany zrezygnował. Wchodząc jednym
czy drugim wejściem, można zrobić za-
kupy zarówno w Mrówce, jak i w Profi.
To jednak nie najważniejsza różnica mię-
dzy oddziałami. Mateusz Bednarek, bę-
dąc również dyrektorem pionu Mrówek
w całym Pagazie, zwraca uwagę, że
– o ile w Wałbrzychu dominuje Profi, z ob-
rotami kilkakrotnie większymi od tych, któ-
re osiąga Mrówka, to w Jaworze odwrotnie
– przychody Mrówki są kilka razy większe
niż przychody Profi. Przy czym zsumowa-
ne obroty obu oddziałów są podobne. Do-
świadczenia zebraliśmy takie – Mrówka,
oczywiście dobrze prowadzona, szybko
zdobywa rynek. Natomiast Profi najlepiej
rozwija się tam, gdzie wcześniej firma pro-
wadziła skład budowlany.
Oferta Mrówek przebija się w świadomości
otoczenia niemal natychmiast. Dobry, po-
kupny towar w szerokim asortymencie. Od-
powiednio skalkulowane ceny. Sprawna za-
łoga. To wystarczy, żeby zdobyć zaufanie
klientów. Profi najlepiej jeśli bazuje na wy-
pracowanych kontaktach, zwłaszcza z wy-
konawcami budowlanymi.
Czy w relacjach Mrówek i Profi, jeśli są
obok siebie, tworzą wspólnie oddział fir-
my w danym mieście, pojawia się efekt

Krzeszowska Pani*
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## Rynek drzwi i okien w Polsce oferuje
bogatą gamę wyrobów – drewnianych,
tworzywowych, metalowych, drewniano-
-metalowych, tworzywowo-metalowych.
Liczba producentów idzie w setki. Jakie
zmiany zachodzą na tym rynku w ostat-
nich latach? Co mówią prognozy w odnie-
sieniu do okien i drzwi na bazie określo-
nych materiałów?
Spowolnienie gospodarcze, widoczne
w ostatnich latach, spowodowało, że wielu
klientów szukało oszczędności, rozglądając
się za tańszymi rozwiązaniami. Z powodu za-
ostrzonej konkurencji, wielu producentów
zdecydowało się sprzedawać drzwi w bardzo
niskiej cenie, kosztem obniżenia ich jakości.
To ryzykowna polityka sprzedaży, która
w dłuższej perspektywie powoduje identyfi-
kowanie firmy z wyrobami niskiej jakości
oraz psucie marki samego produktu. 
Klienci szukający stolarki okiennej najczęściej
decydują się na okna PCV ze względu na
kluczowy czynnik, jakim jest cena. Stolarce
drewnianej ciężko konkurować cenowo 
z dużo tańszymi oknami tworzywowymi ze
względu na koszty samego surowca. Jednak
w ostatnich latach coraz więcej ludzi decydu-
je się na wybór stolarki drewnianej do swo-
ich domów. 
Szacujemy, że również w najbliższej przyszło-
ści popyt na drzwi i okna będzie systema-
tycznie rósł wraz z uruchomieniem kolej-
nej transzy środków z Unii Europejskiej na
lata 2014–2020. Dodatkowo, widzimy 
duży potencjał w dostawach wspólnoto-
wych i eksporcie. Dzięki doskonałej jakości 
produktów POL-SKONE sprzedajemy ponad
85% okien poza granice Polski, szczególnie
do krajów zachodnich.

## Niestety obok firm rzetelnych, na ryn-
ku drzwi i okien operują podmioty repre-
zentujące szarą strefę. Czy negatywne
zjawiska nasilają się, czy też ich skala jest 
coraz mniejsza?

Ciężko oszacować skalę szarej strefy ze
względu na brak oficjalnych danych. Z po-
wodu trudnej sytuacji na rynku budowla-
nym, prawdopodobnie część firm, szczegól-
nie małych, ze względu na wysokie koszty
produkcji decyduje się przenieść część swo-
jej działalność do szarej strefy.

## Jaka jest pozycja firmy POL-SKONE
wśród producentów drzwi i okien w Polsce?
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej
dynamicznie rozwijających się polskich firm
branży stolarki budowlanej. Aktualnie posia-
damy 3 zakłady produkcyjne zlokalizowane
na Lubelszczyźnie: w Lublinie, w Niemcach
k/Lublina i w Biłgoraju. Fabryki POL-SKONE
wyposażone są w najnowszej klasy maszyny
oraz w sterowane komputerowo linie pro-
dukcyjne.
Zasięg dystrybucji naszych produktów pokry-
wa teren całego kraju. Mamy najbardziej
rozbudowaną ofertę pod względem wzorni-
czym i kolorystycznym na rynku. Konse-
kwentnie dostosowujemy produkty do obo-
wiązujących trendów, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klienta. Przykładamy dużą
wagę, aby klient otrzymał produkt wyróżnia-
jący się najwyższą jakością. Nasze starania
zostały zauważone i potwierdzone przez
fachowców oraz liczne instytucje badawczo-
-rozwojowe, o czym świadczy ponad 100
przyznanych nagród i wyróżnień.
Systematycznie zwiększamy eksport do kra-
jów Europy Zachodniej oraz do naszych
wschodnich sąsiadów. Szukamy nowych ka-
nałów dystrybucji dla naszych drzwi i okien,
prowadząc rozmowy handlowe z firmami
z całego świata. Swoim odbiorcom oferuje-
my atrakcyjne warunki handlowe oraz jasną
politykę sprzedaży. Uważamy, że polskie
produkty są utożsamiane na świecie z bardzo
dobrą jakością w atrakcyjnych cenach. Chce-
my być postrzegani jako wiarygodny partner
w biznesie. Dodatkowym atutem we współ-
pracy z firmami zagranicznymi, jak również
z wieloma rodzimymi, jest wdrożony i sto-
sowany System Zarządzania FSC® Chain of
Custody (kontrola pochodzenia produktu
FSC®) od 2009 r., w 2010 r. rozszerzony
o nową grupę produktową – stolarka 
budowlana: okna i drzwi zewnętrzne,
a w 2013 r. o drzwi wewnętrzne.
Działania te pozwoliły naszej firmie w trud-
nych latach 2008–2013 na znaczący rozwój.
Zrealizowaliśmy szereg ważnych inwestycji
budowlanych jak i w zakresie całej infrastruk-
tury maszynowej. Łączne nakłady inwesty-
cyjne POL-SKONE w tych latach wyniosły 

ponad 64 mln zł., a sprzedaż wyrobów wła-
snych wzrosła o ponad 20%.

## Jakie są plany rozwoju firmy POL-SKONE?
Nadrzędnym celem jest ciągłe doskonalenie
jakości wytwarzanych produktów oraz prze-
myślana dywersyfikacja oferty. Nieustannie
dążymy do rozbudowy gamy naszych 
produktów w oparciu o najnowsze trendy,
innowacje technologiczne oraz wzornictwo.
Chcielibyśmy, aby drzwi i okna POL-SKONE
zawsze były synonimem produktu o najwyż-
szych europejskich standardach. Biorąc
pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną
klienta, staramy się podążać z coraz silniej-
szym nurtem budownictwa pasywnego.
W naszej ofercie można znaleźć produkty
z certyfikatem Passive House. 
Systematyczna modernizacja linii produk-
cyjnych w naszych trzech zakładach poz-
wala na zwiększanie mocy produkcyjnych
przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Do-
datkowo rozbudowa tartaku przy Zakładzie
Produkcyjnym Nr 2 umożliwi nam jeszcze
większą kontrolę nad procesem pozyskiwa-
nia surowca bazowego do produkcji naszych
drzwi i okien. Planowane zakończenie inwe-
stycji to I kwartał 2015 r.
Obecnie realizujemy również cykl szkoleń dla
naszych partnerów handlowych na terenie
całego kraju. Zależy nam na podnoszeniu ich
kompetencji i wiedzy z zakresu naszych 
produktów, aby każdy klient odwiedzający
ich salony sprzedaży i wybierający produkty
POL-SKONE był przekonany, co do słuszno-
ści swojego wyboru. 

## Jak firma POL-SKONE postrzega miej-
sce PSB na rynku sprzedaży drzwi i okien
drewnianych?
Grupa PSB należy do najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się sieci hurtowni materia-
łów budowlanych, konsekwentnie realizując
założoną politykę rozwoju. Polskie Składy
Budowlane to również przede wszystkim 
zespół doświadczonych specjalistów, którzy
oferują kompleksową informację na temat
naszych produktów. Klienci detaliczni często
szukają pomocy w wyborze najlepszego roz-
wiązania dla siebie, pośród rozbudowanej
oferty producentów materiałów budowla-
nych. Patrząc przez pryzmat wieloletniej
współpracy, Grupa PSB była dla nas zawsze
i będzie solidnym oraz zaufanym partnerem
handlowym, co w dzisiejszych czasach jest
bardzo dużym atutem.

notował Mirosław Ziach

POL-SKONE NA TRUDNYM
RYNKU OKIEN I DRZWI

Rozmowa z Janem 
Szulżykiem – prezesem
POL-SKONE sp. z o.o.



Nowi akcjona-
riusze Grupy PSB

Rada Nadzorcza Grupy PSB S.A. na posiedze-
niu 24 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopinio-
wała kandydatury 9 kupców zgłaszających 
akces do Grupy: Budmet – Sulechów, Damian
Urbańczyk – Kożuchów, Darjan sp. z o.o. – Ho-
czew, Haxel sp. j. – Lewin Brzeski, P.H. Fido
– Sanok, P.H.U. Arkada – Skórcz, P.P.H. Wera
sp.j. – Bydgoszcz, Sprzedaż Materiałów Bu-
dowlanych Hurt-Detal – Trzebnica oraz Usługi
Remontowo-Budowlane Artur Pytka – Rado-
myśl Wielki.
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Kronika

Tegoroczna jubileuszowa Gala Superbrands ukoronowała 10-le-
cie projektu w Polsce. Przedstawiciele 46 najsilniejszych marek
odebrali statuetki. Nagrodę honorową Superbrands otrzymał 
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, a Agnieszka Holland i Roman Gutek nagro-
dy specjalne Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury.

We wtorek, 27 maja 2014 r., przedstawiciele świata biznesu, marketingu, kultury
oraz show biznesu spotkali się w Warszawie na Gali Superbrands 2013/2014, 
by po raz kolejny wspólnie uczcić sukces najsilniejszych marek obecnych na rodzi-
mym rynku. Laureaci odebrali 23 statuetki Superbrands, przyznawane naj-
silniejszym markom konsumenckim oraz 7 statuetek Business Superbrands dla 

marek korporacyjnych i B2B.
Aż 33 marki otrzymały Created
in Poland Superbrands – nagro-
dy dedykowane markom, będą-
cym dziełem „polskiej myśli
brandingowej”.
Nagrodę Created in Poland 
Superbrands w imieniu Grupy
PSB odebrał Mirosław Lubarski
– członek zarządu Grupy PSB S.A.

Lista 500 firm
dziennika 
Rzeczpospolita
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. zaję-
ła 175 miejsce w rankingu dziennika Rzeczpo-
spolita – na liści 500 firm w Polsce. Grupa PSB
awansowała o 26 miejsc w stosunku do ubie-
głego roku.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
wytypowała do wyróżnień 15 ze 115 zgłoszonych
przedsiębiorstw w XII edycji konkursu. W każdej z
pięciu kategorii wyróżnienia otrzymała jedna z trzech
nominowanych firm. Grupa PSB otrzymała nominacje
wraz z firmami: ING Bank Śląski i przedsiębiorstwo
Mesko. 
Grupę PSB do „Nagrody Gospodarczej Prezydenta”
nominował Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego.
Uroczysta Gala odbyła się 2 czerwca 2014 r. na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, podczas której prezydent Bronisław Komorowski wręczał
laureatom statuetki. 

Grupa Polskie Składy Budowlane otrzymała „Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w 2014 roku” w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna
odpowiedzialność biznesu” jako wyraz uznania za wkład jaki Grupa wnosi w rozwój gospodarczy naszego kraju oraz budowanie
pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki.
Nagrodę z rąk Prezydenta w imieniu Grupy PSB odebrał Bogdan Panhirsz – dyrektor zarządu Grupy PSB S.A.

Grupa Polskie Składy Budowlane otrzymała 
Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP 2014 
w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna
odpowiedzialność biznesu”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za naj-
cenniejsze wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badaw-
czych oraz wynalazców w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu
świadczy sposób wyboru najlepszych, którego raz w roku dokonuje 
Prezydent Polski. Charakterystyczna statuetka, mierząca 31 cm wyso-
kości i ważąca ok. 4 kg, jest potwierdzeniem wyjątkowości zwycięskiej
firmy w jednej z pięciu kategorii: Innowacyjność, Obecność na Rynku
Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,
Zielona Gospodarka oraz Trwały Sukces.
Nagroda Gospodarcza jest wyróżnieniem honorowym. Zwycięzcy 
i nominowani nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji 

finansowych, natomiast mogą wykorzystywać fakt jej przyznania w ma-
teriałach promocyjnych i reklamowych.

Nagroda Gospodarcza jest kontynuacją Nagród przyznawanych 
w latach 1998–2005.

XII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP jest wyjątkowa ze
względu na przypadającą w 2014 roku dwudziestą piątą rocznicę pierw-
szych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. W tegorocz-
nej XII edycji, która rozpoczęła się w lutym 2014 roku, a więc w roku
Święta Wolności, przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o Nagrodę Prezy-
denta w piątej kategorii „Trwały Sukces”.

Superbrands dla Grupy PSB
– Wielka Gala w Warszawie
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W Turku otwarto Mrówkę

Mrówka 
w Jędrzejowie

W Jędrzejowie, 29 kwietnia 2014 r., zo-
stał otwarty sklep PSB-Mrówka przez fir-
mę Zbierański. Firma prowadzi też skład
budowlany i Mini-Mrówkę w Sędziszo-
wie. Obiekt ma 1600 mkw. powierzchni
sprzedaży oraz 400 mkw. ogrodu ze-
wnętrznego. W markecie zatrudnionych
zostało 28 osób.

Otwarcie było poprzedzone szeroką ak-
cję reklamową – gazetki promocyjne
oraz billboardy. Asortyment jest zróżni-
cowany, ewenementem jest bardzo 
duża ilość regałów z zabawkami i arty-
kułami szkolnymi. Podczas otwarcia naj-
większym powodzeniem cieszyły się
trampoliny oraz asortyment ogrodowy.
Na zewnątrz były rozstawione stoiska
dostawców: Blue Dolphin Tapes, Profix,
Selena, którzy służyli fachową pomocą
i radą.
Każdy klient, który dokonał nawet naj-
mniejszych zakupów dostawał drobny
upominek oraz kupon do grill baru. 
Co godzinę za największe zakupy na
klientów czekały różne prezenty, a do-
datkowo największe zakupy w tym dniu
premiowane były nagrodami głównymi.
Klienci otrzymali skuter, telewizor
i smartfon.

Mrówka Jaworzno
– otwarcie ogrodu 

12 kwietnia 2014 r., firma Iglak, otwo-
rzyła w Mrówce ogród zewnętrzny.
W tym dniu mieszkańcy Jaworzna licznie
przybyli do marketu, na których czekały
drobne prezenty w postaci sekatorów,
lampek solarnych i innych drobiazgów.
W konkursie pt. „zrób zakupy za kwotę
powyżej 100 zł” wyłoniono trzech zwy-
cięzców, którzy otrzymali: kosiarkę elek-
tryczną (nagroda główna) oraz zestaw
narzędzi do grilla (dla dwóch osób).
W tym dniu klienci mogli częstować się
darmowymi kiełbaskami z grilla, chle-
bem ze smalcem domowej roboty, nug-
getsami i pieczonymi bułeczkami.

Profi w Przążewie

Firma Rolbud otworzyła, 12 kwietnia
2014 r., placówkę PSB-Profi w Prząże-
wie k. Ciechanowa. Obiekt składa się 
ze sklepu o powierzchni 330 mkw., 
magazynu 400 mkw., magazynu zimne-
go 195 mkw. oraz placu zewnętrzne-
go 7100 mkw. W Profi pracuje 16 osób. 
Otwarcie Profi odbyło się z udziałem
przedstawicieli władz miejskich, współ-
pracujących instytucji oraz dostawców
materiałów budowlanych. Dopisali rów-
nież klienci hurtowni, dla których przygo-
towane były specjalne, promocyjne ofer-
ty oraz liczne konkursy. 

17 maja 2014 r. w Turku ruszył sklep PSB-Mrówka. Obiekt ma 1300 mkw. po-
wierzchni sprzedaży, w którym pracuje 16 osób. Docelowo będą zatrudnieni 
dodatkowi pracownicy ze względu na planowane otwarcie ogrodu zewnętrznego
oraz sprzedaż ciężkich materiałów budowlanych.
Podczas otwarcia największym powodzeniem cieszyły się myjki ciśnieniowe, 
trampoliny, kosiarki, jak również narzędzia, chemia gospodarcza, rośliny czy arty-
kuły dekoracyjne. Na zewnątrz były rozstawione stoiska dostawców współpracują-
cych firm: Ciret oraz Den Braven, a w środku swoje stoisko miała firma Blue 
Dolphin Tapes.
Klienci, którzy w dniu otwarcia kupili produkty za min. 50 zł otrzymywali kupon
do grill baru. Co godzinę za dokonane zakupy na klientów czekały różne prezenty,
a za największe zakupy klienci otrzymali: skuter, telewizor i aparat fotograficzny.
Firma Jago prowadzi skład budowlany w Tuliszkowie i Władysławowie.

30 maja 2014 r., w Bełchatowie nastąpiło oficjalne
otwarcie obiektu PSB-Profi przez firmę Trio-Bud. 
Hurtownia od 11 lat funkcjonuje na rynku lokalnym, 
sukcesywnie powiększa dział sprzedaży i magazyny,
wprowadza nowe grupy asortymentowe. Na działce
o powierzchni 1,5 ha znajduje się nowy obiekt handlo-
wy Profi o powierzchni 300 mkw. oraz plac składowy
i 2 namioty pełniące rolę magazynu. W hurtowni 
pracuje 17 osób.
Otwarcie odbyło się z udziałem dostawców i klientów. Na zewnątrz były rozstawione sto-
iska producentów, którzy służyli pomocą i fachową radą. Przed otwarciem przeprowadzo-
no akcję reklamową: gazetki, billboardy, reklama w radio i prasie oraz jeździł samochód
z nagłośnieniem informującym o otwarciu nowej placówki. 
31 maja z okazji Dnia Dziecka na terenie hurtowni był zorganizowany piknik rodzinny, gdzie
główną atrakcją dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie.

Profi  w Bełchatowie

Inwestycje
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Tomaszów Lubelski ma Mrówkę

5 kwietnia 2014 r. został otwarty
sklep PSB-Mrówka przez firmę 
Sławex w Tomaszowie Lubelskim.
Jest to druga Mrówka po Hrubieszo-
wie. 
Obiekt ma 2000 mkw. powierzch-
ni sprzedażowej oraz 500 mkw.
ogródu zewnętrznego. W markecie
zatrudnionych zostało 27 osób.
Otwarcie było poprzedzone szeroką
akcję reklamową w gazetkach pro-

mocyjnych, na billboardach oraz
w lokalnej prasie. Każdy klient, któ-
ry dokonał nawet najmniejszych za-
kupów dostawał drobny upominek,
co godzinę za największe zakupy
były rozdawane prezenty, a za naj-
większe zakupy tego dnia dla klien-
tów przygotowano nagrody: telewi-
zor, rower, tablety i nawigacje,
natomiast nagrodą główną był sku-
ter.

W Krzeszowie ruszyła Mrówka

Firma Autorak uruchomiła, 26 kwietnia
2014 r., w Tarnobrzegu sklep PSB-
-Mrówka. Market ma 2000 mkw. po-
wierzchni, do której przylega ogród ze-
wnętrzny 500 mkw. A klientów będzie
obsługiwał 27 osobowy zespół pracow-
ników. W dniu otwarcia, sklep odwie-
dziły tłumy mieszkańców nie tylko
z Tarnobrzega, ale również z sąsiednie-
go Sandomierza, gdzie nie ma jeszcze
tak dużego marketu typu „dom i ogród”. Na klientów czekało mnóstwo
atrakcji i konkursów. Co godzinę każdy kupon brał udział w losowaniu
specjalnych nagród, natomiast nagrodą główną za największy zakup był
skuter. Na najmłodszych czekała zjeżdżalnia, słodycze i mnóstwo gadże-
tów, którymi Mrówka cały dzień obdarowywała wszystkich przychodzą-
cych do marketu.

Mrówka w Tarnobrzegu 

Otwarcie Profi w Limanowej

tyment. W Profi pracuje 12 osób. W dniu
otwarcia przygotowano dla klientów
wiele promocji. A kilka dni wcześniej
w Limanowej i okolicy przeprowadzono
kolportaż specjalnie przygotowanej ga-
zetki. 

23 kwietnia 2014 r. firma Impuls otwo-
rzyła obiekt PSB-Profi w Limanowej.
Do nowej hali z regałami wysokiego skła-
dowania, o powierzchni prawie 1000
mkw., został przeniesiony cały dotych-
czasowy towar hurtowni plus nowy asor-

Inwestorem, działającej od 28 kwietnia 2014 r., marketu 
PSB-Mrówka w Krzeszowie jest firma Pagaz. Po kilkutysięcznych
formatach Mrówek w Jaworze, Wałbrzychu i Kamiennej Górze,
Pagaz uruchomił 4 sklep – obiekt o powierzchni 1000 mkw., 
który będzie również nową siedzibę firmy. Dzięki wyburzeniu
starej siedziby powstał parking na 40 miejsc oraz myjnia bezdo-
tykowa. O klientów będzie dbała dziewięcioosobowa załoga.
Mrówka działa w powiecie kamiennogórskim (woj. dolnoślą-
skie) liczącym ponad 45 tys. mieszkańców.

Imponujący ogród przy
Mini-Mrówce w Jeninie

Niewiele obiektów może pochwalić się tak dużym ogrodem
zewnętrznym jakim dysponuje mała Mini-Mrówka w Jeni-
nie k. Gorzowa. Ogród o powierzchni 1700 mkw. oferuje
nie tylko drzewa, krzewy, byliny, rośliny kwitnące, ziemię
ale również ogrodzenia i architekturę ogrodową.

Firma Agro-Polbud z Kolna
otworzyła 26 kwietnia
2014 r. sklep Mini-Mrówka
w Małym Płocku, na Podla-
siu. Sklep ma powierzch-
nię 300 mkw. Otwarcie
marketu poprzedził kolpor-
taż gazetek oraz billboardy
reklamowe. W uroczystym
otwarciu Mini-Mrówki udział

wzięli przedstawiciele władz powiatowych i kościelnych.
Dla klientów przygotowano wiele atrakcji – cogodzinne
konkursy na najwyższy paragon, poczęstunek w formie
grilla, zaś na najmłodszych czekali animatorzy, którzy or-
ganizowali konkursy zręcznościowe i malowanie buziek.
Za największe zakupy ufundowano atrakcyjne nagrody
– telewizor, kuchenkę mikrofalową oraz nawigację. Naj-
większym zainteresowaniem klientów cieszyły się kwia-
ty oraz asortyment ogrodowy.

Mini-Mrówka 
w Małym Płocku
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Mieszkańcy Będzina wzbogacili się, 17
maja 2014 r., o sklep Mini-Mrówka. Bę-
dzino leży w 8,5-tysięcznej gminie, w po-
wiecie koszalińskim. Mini-Mrówka o po-
wierzchni 400 mkw. będzie obsługiwała
również mieszkańców pobliskiego Sarbi-
nowa. Do sklepu przylega ogród ze-
wnętrzny o powierzchni 200 mkw., któ-
ry wkrótce zostanie powiększony. Market
zatrudnia 6 osób.
Przed otwarciem sklepu, właściciele firmy Mikrus, przeprowadzili akcję reklamową, 
m.in. rozkolportowano 5 tys. gazetek. Nagrodą dla klienta, który zrobił największe 
zakupy był telewizor.

Mrówka 
w Krośnie 
Odrzańskim

Na ziemi lubuskiej, w Krośnie Odrzańskim
został otwarty, 2 maja 2014 r., sklep PSB-
-Mrówka. 1000 metrowy obiekt jest
efektem remodelingu siedziby firmy 
Klusek, która ma za sobą 25-letnią histo-
rię działalności jako hurtownia materia-
łów budowlanych.

Otwarcie Mrówki poprzedzone było 
kampanią reklamową m.in. w formie ulo-
tek promocyjnych w nakładzie 20 tys. 
egzemplarzy. Pomimo brzydkiej pogody
przybyły tłumy mieszkańców na otwarcie
sklepu, którego dokonali przedstawicie-
le władz państwowych i kościelnych.
Podkreślali oni ogromne znaczenie pol-
skiej przedsiębiorczości, która między in-
nymi, dała zatrudnienie 22 pracownikom
Mrówki. Na klientów czekały liczne na-
grody rzeczowe, których ukoronowaniem
był 42-calowy telewizor.

Firma Grot otworzyła w Piszu ogród ze-
wnętrzny przy markecie PSB-Mrówka.
Od kwietnia 2014 r. w ogrodzie o po-
wierzchni 800 mkw., poza ekspozycją 
zewnętrzną architektury ogrodowej oraz
szerokim wyborem roślin i ziemi, jest 
namiot o powierzchni 340 mkw., w któ-
rym prezentowana jest oferta mebli ogro-
dowych, art. turystyczno-campingowych
oraz grilli.

Ogród zewnętrzny
w Piszu

4 kwietnia 2014 r. w Mrówce w Międzyrzeczu nastąpiło uroczyste otwarcie ogrodu zewnętrz-
nego przez firmę Omega. Na placu o powierzchni 1500 mkw. klienci mogli kupić rośliny,
ziemię, elementy architektury ogrodowej. Mogli też zjeść kiełbaską z grilla, wziąć udział
w konkursie wiedzy ogrodniczej i wygrać nagrody. Klient, który tego dnia dokonał najwięk-
szych zakupów otrzymał kosiarkę o wartości 1200 zł ufundowaną przez firmę Profix. 

Otwarcie ogrodu w Międzyrzeczu

Mrówka w Augustowie

Ruszyła Mrówka w Lublińcu

Firma Hoger otworzyła 16 maja 2014 r.
market Mrówka w Lublińcu. Obiekt
o powierzchni 2800 mkw. dysponuje
szerokim asortymentem materiałów wy-
kończeniowych i dekoracyjnych, łącznie
z usługą przycinania płyt i blatów oraz
ogólnobudowlanych. Lubliniec to miej-
scowość na północy województwa ślą-
skiego, mieszka w nim ok. 24 tys. ludzi.

Po przeprowadzonym remodelingu, początkiem maja
2014 r. ruszył sklep PSB-Mrówka w Augustowie (woj.
podlaskie), liczącym ok. 31 tys. mieszkańców. Market
o powierzchni 2200 mkw. prowadzony jest przez 
państwa Koszewskich, którzy prowadzą również Mrów-
kę w Olecku. Sprzedaż odbywa się na 2 poziomach, 
a zespół sprzedawców liczy 20 osób, a w sumie wraz
z administracją w obiekcie pracuje 36 osób.

Firma HAP Radosław Kalinowski otworzyła w So-
kółce PSB-Profi, 25 kwietnia 2014 r., o powierzchni
700 mkw. W ubiegłym roku firma uruchomiła market
PSB-Mrówka również w Sokółce. Niecały rok trwała
adaptacja obiektu, który został zmodernizowany i do-
stosowany do standardów Profi. Fachową wiedzą słu-
ży zespół 11 pracowników. Otwarcie obiektu odbyło

się z udziałem przedstawicieli
władz powiatowych, dostawców
i klientów oraz księży trzech wy-

znań: katolickiej, prawosławnej i muzułmańskiej. Przy pięknej pogodzie, klienci chętnie
odwiedzali stoiska 35 producentów, którzy na tę okoliczność przygotowali specjalne pro-
mocje, pokazy i szkolenia. Ruszyła też wypożyczalnia sprzętu budowlanego, do dyspo-
zycji klientów jest ponad 100 maszyn i urządzeń. Na tym samym terenie (4 tys. mkw.)
funkcjonuje również wulkanizacja dla samochodów ciężarowych i osobowych.

Profi w Sokółce

Mini-Mrówka
w Będzinie
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Mrówka ze Strzelna 
na Rajdzie Weteranów Szos

Pierwsze urodziny Mrówki w Serocku 

Od 4 do 6 kwietnia 2014 r. Mrówka w Serocku obchodziła pierwsze urodziny. Z tej okazji,
Mrówka zaprosiła dzieciaki z okolicznych przedszkoli do wykonania prac obrazujących święto
marketu. Dzieci wykonały aż 80 prac i wszystkie zostały nagrodzone za poświęcony czas i wło-
żony trud. Dodatkowo rozdano 120 bonów na lody dla maluchów, które w tym dniu przyby-
ły do sklepu Mrówka. Natomiast wszystkie paragony powyżej 100 zł wzięły udział w losowa-
niu nagrody głównej – telewizora Philips 32 cale, drugiej nagrody ekspresu do kawy oraz
nagrody niespodzianki i dwóch nagród pocieszenia. Cała impreza została osłodzona tortem
ważącym 28 kg z logo PSB-Mrówka.

Festyny, imprezy

Z okazji pierwszych urodzin, 4–5 maja 2014 r., Mrówka
w Sokółce przygotowała dla klientów mnóstwo atrakcji,
konkursów oraz promocji. Akcja urodzinowa została 
szeroko rozreklamowana na lokalnym rynku.
Pierwszy dzień festynu prowadzili animatorzy, którzy 
organizowali konkursy dla dzieci i dorosłych. Nagrodą
główną był skuter Romet. Nie zabrakło dmuchanych 
placów zabaw, trampolin. W drugim dniu imprezy swo-
je pokazy sprzętu prezentowały firmy Proline oraz Polde-
cor. Festyn przyciągnął mnóstwo osób, rodzin z dziećmi. 

Pierwsze urodziny
Mrówki Sokółka

W dniach 26–27 kwietnia 2014 r. trwał X jubileuszo-
wy Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej,
w którym uczestniczyła Mini-Mrówka ze Strzelna. 
Trasa rajdu liczyła 95 kilometrów i brało w niej udział
ponad 100 załóg.
Do Bielic i Mogilna zjechali ludzie z całej Polski na wy-
stawę samochód: Fiatów 125 p, Wartburgów, Nys, 
Fordów, Mercedesów, Warszawy, różnych modeli
BMW, Opli, Volvo, było nawet Porsche. W sumie moż-
na było zobaczyć kilkadziesiąt aut oraz motocykli.

Mrówka Kolno 
– festyn urodzinowy

Z okazji urodzin, 24 maja 2014 r., Mrów-
ka w Kolnie zorganizowała festyn urodzi-
nowy z konkursami i nagrodami. Do wy-
grania był sprzęt AGD, elektronarzędzia
oraz w konkursie głównym klienci otrzy-
mali: skuter, telewizor LED, kuchenkę 
mikrofalową. Dla najmłodszych przygoto-
wano m.in. zjeżdżalnie, trampoliny, ma-
lowanie twarzy.
W tym dniu został także ogłoszony wynik
konkursu plastycznego zorganizowany
przez sklep Mrówka w Kolnie dla klas
I-III, w którym główną nagrodą był rower.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dy-
plom i upominek z logo PSB.
Dodatkowo klienci robiący zakupu
w dniach 24–27 maja otrzymywali 10%
rabatu.

Mrówka w Chełmży

Firma Sambor uruchomiła w Tczewie 24 ma-
ja 2014 r. Centrum Budownictwa PSB-Profi.
W dniu otwarcia dostawcy na swoich stoiskach
udzielali praktycznych porad dotyczących prac
budowlanych i remontowych. Dla najbardziej
aktywnych były konkursy sprawnościowe oraz
nagrody za największe zakupy tego dnia.
W ciągu dnia Radio Plus emitowało audycje
z wywiadami i poradami dla słuchaczy. 

Profi w Tczewie 

17 maja 2014 r. nastąpiło otwarcie sklepu PSB-Mrówka w Chełmży. Mrówka powstała
w samym centrum miasta obok kilku marketów sieci spożywczej. Jest to już drugi po
Gniewkowie obiekt firmy Agad z Torunia.
Oficjalnego otwarcia sklepu dokonali właściciele firmy Agad – państwo Czesława i Andrzej
Gadomscy oraz Bogdan Panhirsz – dyrektor zarządu Grupy PSB S.A. i władze miasta.
Tego dnia dla pierwszych klientów przygotowano mnóstwo atrakcji i prezentów. Dzie-
ciaki wychodziły z marketu z przepięknie pomalowanymi twarzami. Co godzinę 
prezenter ogłaszał zwycięzcę konkursu na najwyższy paragon. Tuż przed zamknięciem 
zostały ogłoszone wyniki konkursu na najwyższy paragon z całego dnia.
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I Targi Adopcji
i Wolontariatu 
„Zwierzolubni”

Firma Lobo, 24 maja 2014 r., zorgani-
zowała w Poznaniu I Targi Adopcji i Wo-
lontariatu „Zwierzolubni”. Patronat me-
dialny objęło radio poznan.pl oraz Eska.
Przed sklepem PSB-Mrówka swoje stoiska
miało 9 poznańskich fundacji. Sobotnią
imprezę prowadziło 2 dziennikarzy, któ-
rzy organizowali konkursy z nagrodami
dla dzieci, przeprowadzali wywiady z pra-
cownikami fundacji, dbali o oprawę mu-
zyczną i sprawny przebieg aukcji. Pogo-
da dopisała, a dzieci i dorośli nie tylko
pożytecznie spędzili wolny czas, ale tak-
że dobrze się bawili. 

Majówka z Mrów-
ką ze Strzelna

22 maja 2014 r., w Jeziorach Wielkich
odbył się piknik integracyjny „Majówka
z Mrówką”, w którym brali udział rodzi-
ce wraz z dziećmi ze szkół podstawowych
w Rzeszynku, Wójcinie oraz Jeziorach
Wielkich, władze miasta oraz strzeleńska
Mini-Mrówka.
Podczas imprezy na „Orliku” odbył się
turniej sportowy – slalom z woreczkami
na głowie, tor przeszkód, wyścig w wor-
kach, piłka w tunelu, loteria fantowa oraz
pokaz sprzętu gaśniczego OSP w Jeziorach
Wielkich. Powodzeniem cieszyły się dmu-
chane zamki, trampolina i oblegana przez
dzieciaki Mróweczka. 

W dniach 15-17 maja 2014 r. Mrówka
w Sokołowie Podlaskim obchodziła swoje
pierwsze urodziny. W tym czasie w marke-
cie na klientów czekało wiele niespodzia-
nek, atrakcji i prezentów za dokonane 

zakupy. Nagrodą główną za najwyższy para-
gon każdego dnia był rower. W imprezie
wzięły czynny udział firmy współpracujące,
które przygotowały pokazy i promocje.
Uwieńczeniem imprezy był tort urodzinowy.

Urodziny Mrówki w Sokołowie 
Podlaskim

Wieliszewski Bieg Wiosny

VIII Wieliszewski Bieg Wiosny odbył się 18 maja 2014 r. na kompleksie boisk sporto-
wych przy hali w Wieliszewie. Mróweczka z Wieliszewa rozdawała baloniki, koszulki dla
dzieci, pozowała do zdjęć z dziećmi, zawodnikami i kibicami.
W zawodach startowało około 250 zawodników w różnym wieku. Najmłodsi mieli 
nawet 2-latka i startowali w biegu łączonym wraz rodzicem na 2 km. A w konkurencji
na 6 km wystartowało 150 biegaczy. 

Na terenie Żuromińskiego Centrum Han-
dlowego, gdzie znajduje się sklep Mrów-
ka, 11 maja 2014 r., miał miejsce pik-
nik majówkowy. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Piękni i Młodzi”, a przez cały
dzień grały rożne zespoły muzyczne. Dla
dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji,
a dla dorosłych był grill oraz darmowa
zupa i jajecznica. Tego dnia imprezę od-
wiedziło ok. 5500 osób.

Mrówka Żuromin

– piknik 
majówkowy

Pierwsze urodzi-
ny Mini-Mrówki
w Widawie

28 kwietnia 2014 r. Mini-Mrówka w Wi-
dawie świętowała pierwsze urodziny.
Z tej okazji dla klientów był przygo-
towany tort, szampan, ciasto, kiełbaski
z grilla i napoje gorące. Klienci, którzy
zrobili zakupy za min. 50 zł mogli 
wylosować m.in. DVD, elektronarzędzia 
oraz rower. Dzieci z widawskiego przed-
szkola otrzymały specjalne zaproszenie
od Mrówki na wspólną zabawę na tere-
nie obiektu wraz z malowaniem twarzy.
Po wielu emocjach maluchy dostały pod-
wieczorek, a na pożegnanie z Mrówką
otrzymały książeczki do malowania wraz
z kredkami i balonami.
Podczas urodzin firma Profix promowała
swoje produkty i pomagała klientom
w wyborze odpowiedniego narzędzia.

18 maja 2014 r. odbył się festyn rodzinny
dla klientów Mrówki w Busku-Zdroju.
Klienci robiący zakupy brali udział w kon-
kursach z nagrodami, w którym wygrać
można było rowery, mikrowieże CD, mp3 
i tablet. Klienci za zakupy otrzymywali 
kupony do grill baru i drobne upominki
z logo PSB. Mrówkę odwiedziło około 1000
klientów.
Sklep przygotował również liczne atrakcje dla najmłodszych: zjeżdżalnie, trampoliny, 
karuzele, dmuchany zamek oraz malowanie twarzy. Obsługę gastronomiczną zapewnił
hotel „Słoneczny Zdrój” Medical Spa&Wellness w Busku-Zdroju.

Festyn w Mrówce 
Busko-Zdrój
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Dni Otwarte w Jarosławiu

Urodziny Mrówki
w Brodnicy 

26 kwietnia 2014 r. market PSB-Mrówka w Brodni-
cy świętował trzecie urodziny. Dla klientów przygo-
towano atrakcyjne promocje cenowe. Osoby, które
zrobiły zakupy za kwotę powyżej 500 zł otrzymywa-
ły miłe upominki. A na dzieci czekały atrakcje: zaba-
wa z animatorem, dmuchany zamek ze zjeżdżalnią
oraz słodycze, które rozdawała Mróweczka.

Urodziny Mrówki 
Bolesławiec

Pierwsze urodziny Mrówki Wołomin

Tradycyjnie, jak co roku, firma Buster 
zorganizował dla swoich klientów „wiosen-
ne grillowanie”, które odbyło się 7 maja
2014 r. w Mikołowie (na terenie składu).
Przy współudziale producentów: Bosch,
Izohan, Koelner, Wkręt-met, Soudal. 

Piknik Bustera
w Mikołowie

W związku z obchodami pierwszych urodzin, 26–27 kwiet-
nia 2014 r., Mrówka w Wołominie przygotowała dla klientów
imprezę, która poprzedzona była reklamą w lokalnym radiu 
Fama, kolportażem gazetki oraz reklamą na lokalnym rynku.
W tym dniu można było skosztować tortu, zjeść grillowanej 
kiełbasy oraz wygrać nagrody. A za najwyższe paragony do
wygrania były: I miejsce – telewizor LED 32 cale, II miejsce
– rower miejski, III miejsce – myjka Kärcher.

PSB-Mrówka w Bolesławcu obchodziła trzecie 
urodziny od 25 kwietnia do 4 maja 2014 r.
W tym czasie odbył się również w sklepie 
„Festiwal Kwiatów”. Impreza odbyła się przy
współudziale firm: Agrimpex, Einhell, Biowin, 
Bottari, Dajar, Tamark, Irwin, Kärcher, Krono-
pol, NAC, Topex, Grupa Inco, Kronway, T.I.P., 
Active Jet.

Festyn urodzinowy w Mrągowie

W imprezie z okazji 3 urodzin Mrówki w Mrągowie, 17 maja 2014 r., uczestniczyli dostawcy:
Sopro, Profix, Atlas, Dolina Nidy, Topex, Vents, NAC, Altax oraz redaktor z gazety „Kurier 
Mrągowski”. A całą imprezę prowadziła firma Snajper. Na klientów czekały atrakcje: sigway,
bezpłatna wata cukrowa i popcorn, symulator jazdy, trampolina, duża zjeżdżalnia dmuchana
z piłeczkami, ring „walki gladiatorów”, klaun malujący dzieciom twarze, grill bar. Odbyły się
liczne konkursy. Nagrodą główną była kabina prysznicowa z hydromasażem Aurora.
Na stoiskach firm klienci mogli skorzystać z fachowych porad oraz wziąć udział w konkursach 
np. skręcanie grilla na czas, wkręcanie wkrętów w deskę wkrętarką, picie piwa na czas przez słom-
kę. Dla dzieci był konkurs kręcenia hula hop oraz konkurs na najładniejszy rysunek Mrówki.

Mrówka w Krzyżu Wlkp. obchodziła 2 uro-
dziny 10 maja 2014 r. W festynie udział
wzięło ok. 1000 mieszkańców Krzyża i oko-
lic. Na klientów czekało wiele atrakcji i kon-
kursów, koło fortuny, grill. Najmłodsi wzię-
li udział m.in. w konkursie rysunkowym

na najładniejszy rysunek Mrówki. Zebrano
ponad 30 prac.
Mrówka przygotowała również wiele facho-
wych prezentacji: pokaz nakładania tapet,
układania suporeksów przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii, pokaz montażu

bram garażowych, prezentacja blachodachó-
wek. Każdy klient, który dokonał nawet naj-
mniejszych zakupów dostawał drobny upo-
minek. A co godzinę losowane były nagrody
m.in. mini szklarnia, szlifierka kątowa, wkrę-
tarka, odkurzacz.

Festyn urodzinowy Mrówki w Krzyżu Wlkp. 

Mrówka Jarosław zorganizowała Dzień Otwarty, 20 maja 2014 r. wraz z firmą Dean-
te, a 26 maja z firmą Eurofirany. Przedstawiciele obu dostawców prezentowali swoje
produkty i oferowali atrakcyjne ceny.

Urodziny Mrówki
Piekoszów

31 maja 2014 r., Mrówka w Piekoszowie
świętowała pierwsze urodziny oraz Dzień
Dziecka. Z tej okazji był przygotowany
przepyszny tort i wiele atrakcji dla dzie-
ci. Wszyscy klienci, którzy dokonali zaku-
pów, otrzymali drobne upominki oraz
kupon do grill baru. Co godzinę najwięk-
szy zakup nagrodzony był prezentem,
a za największe zakupy w tym dniu klien-
ci otrzymali rowery, tablet oraz smart-
fon. 



Szkolenie w Głuchołazach

Firma Merkury zorganizowała szkolenie dla wykonawców w sklepie PSB-Mrówka, które
prowadziła firma Ceresit/Henkel, 22 maja 2014 r. 
Celem szkolenia było zademonstrowanie nowej linii produktów z serii Visage: tynki ozdob-
ne oraz farby. Każdy z uczestników mógł zobaczyć jak nakładać tynki ozdobne (o wyglądzie
metalu, cegły czy też drewna), jak również samemu sprawdzić swoje siły i umiejętności.
Oprócz samego pokazu firma Merkury zorganizowała poczęstunek w postaci swojskiego
grilla.

W firmie Marbud

Firma Siniat prowadziła szkolenie, 3 kwietnia 2014 r.
w Goleniowe, zorganizowane przez firmę Marbud. 
Tematem szkolenia były gładzie, gipsy, wykończenia
wnętrz. Prelegenci w interesujący sposób zaprezento-
wali gamę oferowanych produktów. Pozwoliło to na
podjęcie dyskusji z wykonawcami na temat produktów
oraz sposobu ich wykorzystania. W części praktycznej
wykonawcy oraz pracownicy Marbudu mieli okazję 
samodzielnie zastosować produkty w praktyce i po-
znać ich właściwości.
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Szkolenie w Artomie

25 kwietnia 2014 r. firma Artom z To-
maszowa Mazowieckiego wraz z produ-
centami współpracującymi: firmą Bolix
i Icopal przeprowadziła szkolenie w ra-
mach Szkoły Dobrego Budowania PSB.
W pierwszej części omawiane były papy
Icopala, czyli „nowa definicja jakości”.
Drugim tematem był system Bolix Bal-
kon oraz system Bolix HD. W szkoleniu
wzięła udział 17-osobowa grupa firm
wykonawczych oraz pracownicy Artomu. 

25 kwietnia 2014 r. w restauracji Magdalenka w Boguszowie – Gorcach firma
Pagaz zorganizowała szkolenie z firmą Bolix i Rockwool. Spotkanie składało się
z trzech części, wykładu teoretycznego, pokazu praktycznego oraz obiadokola-
cji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 wykonawców.
Szkolenie z firmy Bolix obejmowało m.in. systemy elewacyjne, profesjonalne
farby wewnętrze, system balkonowy. A z firmy Rockwool m.in. nowy produkt
do izolacji ścian zewnętrznych oraz produkty do izolacji ścian działowych.

Pagaz szkoli

17 maja 2014 r, Mini-Mrówka w Koszęcinie zorganizowała Dzień Otwarty. Na terenie skle-
pu swoje produkty prezentowały firmy: Kreisel, quick-mix, Xl Tape, Lemar, PPG Deco, 
Master, Wkręt-met. Dla klientów został przygotowany mały poczęstunek, a zakupy 
powyżej 100 zł. były premiowane upominkami. Pomimo niesprzyjającej aury Mrówkę 
odwiedziło wielu klientów, a pokazy firm cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dzień Otwarty
w Mrówce 
Koszęcin 

Szkoła Dobrego Budowania PSB

Dni Otwarte Matbudu
w Gliwicach

Z okazji 22 lat istnienia firmy Matbud, 25 i 26 kwietnia 2014 r.,
odbyły się w Gliwicach Dni Otwarte. Swoje produkty prezentowa-
ły firmy: Satyn-Stabill, Proma, Cedat, Soudal, Selena, Cerpol 
Kozłowice, Termo Organika, Coval oraz PSB Matbud. Każdy 
z odwiedzających mógł własnoręcznie sprawdzić produkty tych
firm oraz porozmawiać z ich przedstawicielami.
Matbud zorganizował we współpracy z wystawcami loterię, 
w której wygrywał każdy los. Wśród nagród znalazły się m.in. ubra-
nia robocze marki Tytan, narzędzia i elektronarzędzia Ferm, zestaw
profesjonalnych kluczy firmy Coval, bony pieniężne Matbud, obra-
zy oraz inne cenne nagrody – w sumie 75 nagród. Dodatkowo
w tych dniach każdy klient otrzymywał 10% rabat na zakupy.
Frekwencja była wysoka, a pogoda idealna do grillowania i miłe-

go spędzenia czasu.

10–11 maja 2014 r. Mrówka we
Włocławku obchodziła 4 urodziny.
Impreza zbiegła się z zakończe-
niem prac związanych z powięk-
szeniem marketu do ponad
3000 mkw. i przebudową kilku
działów, o której można było 
dowiedzieć się z reklam radiowych
i ulotek. Przez cały dzień gości 
bawił klown, który organizował 

zabawy zręcznościowe i przeprowadzał konkursy plastyczne dla
dzieci. Specjalnie na ten dzień przygotowano urodzinową ofer-
tę cenową, a każdy klient otrzymał przy kasie drobny upomi-
nek. Nagrodą główną w konkursie był skuter.

Mrówka Włocławek 
świętuje urodziny
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Modom Podhale 
w Nowym Targu 

W dniach 9–11 maja 2014 r. obyły się
targi budowlane w Nowym Targu,
w których brała udział firma Modom
Podhale z Szaflar. Na stoisku wraz z do-
stawcami: Farby Kabe, H+H, Ursa,
Rockwool, Wkręt-met, Botament, Kro-
nopol, Izobud, Xl Tape, Krause i Clas-
sen prezentowano kompleksową ofer-
tę dla budujących i remontujących
swoje domy i mieszkania. Udało się po-
zyskać nowych klientów.

W dniach 20–21 maja 2014 r. firma 
Rockwool w ramach tegorocznej edycji 
RoadShow przeprowadziła trzy szkolenia dla
klientów firmy Attic – Centrum Budowlanego 
PSB-Profi w Krakowie. Mobilne Centrum 
Szkoleniowe przygotowało warsztaty, podczas
których wykonawcy, jako pierwsi mieli okazję
poznać rewolucyjne rozwiązania do izolacji
ścian zewnętrznych. 
W ramach spotkania odbyła się prezentacja nowego produktu do izolacji
ścian zewnętrznych Frontrock MEGA oraz praktyczne szkolenie z monta-
żu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej ściany, szkolenie teoretycz-
ne i praktyczne z produktów fasadowych Fasrock LL i Frontrock Max E,
z elementów systemu Ecorock (chemia budowlana), izolacji ścian działo-
wych i poddaszy. 
W tracie szkolenia wszyscy uczestnicy korzystali z poczęstunku i grilla.

Rockwool RoadShow w Atticu

Targi

W Targach Budowlanych LUBDOM uczest-
niczyło ok. 150 firm z Lublina oraz regio-
nu, które odbyły się 28–30 marca 2014 r.
w Lublinie. Wystawcy zaprezentowali sze-
roką gamę materiałów budowlanych i wy-
kończeniowych, pokazywali najnowsze
technologie, urządzenia grzewcze, klimaty-
zacyjne oraz maszyny i sprzęt budowlany.
Na targach Grupę reprezentowała firma PT

Junior z Lublina, która przedstawiła szeroką ofertę wraz z firma-
mi: CRH, Fermacell, quick-mix, Klinkier Przysucha, Ekoklinkier,
Cementownia Ożarów, Rockwool.

PT Junior na targach 
LUBDOM 

W dniach 11–13 kwietnia 2014 r. odbyły
się w Kielcach targi budowlane oraz wy-
posażenia wnętrz połączone z targami
„Ogród i Ty”. W tym roku ponad 200
wystawców z całej Polski prezentowało
swoją ofertę, a Grupę PSB reprezentowa-
ła firma Eltor z Kielc, na dwóch stoiskach:
wewnątrz hali targowej (stoisko informa-
cyjne) oraz na zewnątrz przy głównym
wejściu na halę. Na stoisku zewnętrznym
producenci współpracujący z Eltorem:
H+H i Termo Organika przeprowadzili
praktyczne pokazy zastosowania mate-
riałów budowlanych.

Pokazami byli zainteresowani klienci indy-
widualni oraz uczniowie szkół budowla-
nych z woj. świętokrzyskiego. 

Eltor w Kielcach

Targi budowlane pod hasłem „Budujemy nowocześnie” od-
były się, 5–6 kwietnia br., w hali Arena w Kaliszu. Wśród 
wystawców przeprowadzono aukcję, z której dochód prze-
znaczony był na kosztowną operację 2-letniej kaliszanki Oli-
wii. Dla zwycięzcy przewidziano lot nad miastem balonem 
PSB-Mrówka. Dwie firmy należące do PSB – MetalZet 
i K-Fox z Kalisza – były inicjatorami aukcji na rzecz Oliwii.
Taki przykład współpracy na rzecz lokalnej społeczności spo-
tkał się z dużym uznaniem zgromadzonej na targach publicz-
ności i podziwem wystawców. Patronat nad imprezą objął
portal wkaliszu.pl i tygodnik Express Kaliski.

Targi w Kaliszu z aukcją charytatywną

Szkolenia 
w Grudziądzu

W ramach Szkoły Dobrego Budowania PSB Centrum Bu-
downictwa PSB-Profi w Grudziądzu zorganizowało wiosną 
2014 r. trzy szkolenia dla wykonawców.
28 marca – szkolenie praktyczno-teoretyczne prowadziła 
firma quick-mix, z udziałem 20 wykonawców.
4 kwietnia – handlowcy Profi oraz instalatorzy mogli zoba-
czyć produkty firmy Pipelife oraz poznać ich zastosowanie. 
25 kwietnia – w szkoleniu prowadzonym przez firmę 
Kerakoll, wzięło udział 25 osób, które zapoznały się z pro-
duktami od strony teoretycznej i praktycznej.

Firma Biegonice Składy wzięła udział w XVIII 
Sądeckich Targach „Dom i Otoczenie”, 28–30
marca 2014 r. Kupiec PSB z Nowego Sącza
przedstawił na targach szeroką ofertę
handlową, kładąc szczególny akcent na
prezentację wyrobów takich firm jak:
Wienerberger, Atlas, Dolina Nidy, Izohan, 
Ursa, Klinkier Przysucha, Satyn, Cerrad, Sopro. 
Biegonice Składy zdobyły na targach główną nagrodę
w kategorii „Kreatywna prezentacja produktów na
stoisku”.

Szkolenia 
w Grudziądzu

Biegonice Składy w Nowym Sączu



OO Mrówka Włoszczowa z okazji
Dnia Dziecka zorganizowała festyn.
Na dzieci czekały atrakcje m.in.
malowanie twarzy, kącik arty-
styczny, zamek Safari, wspinaczka
skałkowa, paintball, strzelanie
z łuków. Dużą popularnością cie-
szyła się fontanna czekoladowa
z owocami oraz wóz strażacki.
Zwieńczeniem zabawy była para-
da motocyklistów.

OO Mini-Mrówka z Kamionek
w okresie Świąt Wielkanocnych,
zorganizowała warsztaty malo-
wania jajek techniką dacupage.
Zabawa artystyczna cieszyła się
dużym zainteresowaniem. 

OO Mrówka w Rawie Mazowieckiej zorganizowała konkurs
i dzieci narysowały blisko 200 kartek wielkanocnych. Wyło-
niono 15 laureatów w kategoriach przedszkolnych i szkolnych
– klasy 0, 1, 2 i 3.

OO Mrówka z Tomaszowa Lubelskiego i Hrubie-
szowa zaprosiła dzieci z przedszkoli do konkursu
plastycznego pt. „Zabawa i wypoczynek w ogro-
dzie”, a w Dzień Dziecka w sklepie zostały ogło-
szone wyniki i wręczone nagrody.

OO Mrówka w Lubaniu zaprosiła dzieci z przedszkola do wspólnej zabawy na terenie
sklepu. 
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OO Market Mrówka w Płońsku z okazji Dnia Dziecka odwiedziły
dzieci z Przedszkola nr 4. Dzieci zapoznały się z rozkładem działów
w markecie, poznały podstawowe narzędzia, zobaczyły pokaz użyt-
kowania elektronarzędzi oraz skorzystały z huśtawek w dziale ogród.
Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały drobne upominki, pamiąt-
kowe dyplomy oraz Mrówkę na biegunach.

OO Elado w Zielonej Górze z okazji Dnia Dziecka przygotowało sze-
reg atrakcji na zielonogórskim deptaku. Dzieci budowały tekturowe
obiekty, które później malowały farbami. Rodzice mogli w tym cza-
sie zapoznać się z bogatą ofertą PSB Elado. 

OO Mrówka z Pińczowa zorganizowała w szkole podstawowej nr1
w Pińczowie konkurs plastyczny dla klas III „Słucham, czytam, two-
rzę”. Dzieci po wysłuchaniu bajki pt. „Jak rodzina Mrówek dom 
budowała” miały narysować projekt domu, który budowały mrów-
ki. Na koniec konkursu mróweczka rozdała dzieciom materiały edu-
kacyjne.

Mrówki dzieciom
W okresie wiosennym sklepy PSB-Mrówka zapraszały dzieci do siebie – do sklepu, inne od-
wiedzały przedszkola i szkoły, organizowały konkursy, warsztaty. Okazji do wspólnej zaba-
wy było dużo.



GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Analiza danych PSB

OPTYMISTYCZNE WYNIKI I KWARTAŁU 2014 R.
Dane o przychodach składów PSB uzyskanych w I kwartale 2014 r. pozwalają na ocenę dynamiki koniunk-
tury w stosunku do minionego sezonu, ale nie dają podstawy do dokładnych prognoz na nadchodzące mie-
siące. Łącznie przychody IQ2014/IQ2013 w sieci PSB był wyższe o 23,5%, zaś rok wcześniej spadły
aż o 18%. Wpływ miała na to przede wszystkim sprzyjająca w tym roku aura pogodowa dla bran-
ży budowlanej. Trendy zmian w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco – w styczniu
odnotowaliśmy ponad 11% wzrost, w lutym 18% wzrost, zaś w marcu aż prawie 37% wzrost, który był

efektem Targów Grupy PSB. 
Należy podkreślić, że 82% firm sie-
ci PSB zanotowało wzrost obrotów
w omawianym okresie, podczas gdy
rok temu odsetek ten wyniósł zaled-
wie 18%. Natomiast niemal jedna
piąta firm miała przychody gorsze
w I kw. br. Duże firmy odnotowu-
ją lepsze wyniki – hurtownie o rocz-
nych przychodach powyżej 20 mln zł
zwiększyły swoje przychody na po-
ziomie 24%, zaś w firmach małych,
o przychodach poniżej 10 mln zł, 
obroty wzrosły o 5%. 
Bardzo dobrze przedstawia się
sytuacja w kanale detalicznym
– po I kwartale 2014 r. sprzedaż 
była większa o 39% niż przed
rokiem, a po 4 miesiącach dynami-
ka przychodów wzrosła o 34%
w stosunku do 2013 r. To efekt

większej ilości placówek, a także wyraźnego wzrostu popytu w marcu i kwietniu. W ujęciu like for like (ta sama ilość placó-
wek) po 4 miesiącach br. przychody były wyższe o 18%. Można się spodziewać, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze
efekty – co roku w okresie wiosennym i letnim wydatki gospodarstw domowych na remonty i utrzymanie domów, a zwłasz-
cza ogrodów, wyraźnie rosną. 

Wykres oddaje sytuację w poszczególnych miesiącach, przy czym dane centrali (Grupa PSB S.A.) obejmują w 2014 r. okres
4 m-cy. Zwraca uwagę identyczny przebieg krzywej sezonowej dla centrali PSB oraz dla hurtowni w I kw. 2014 r. 
Rzeczywisty obraz popytu na materiały dla budownictwa w danym sezonie oddają krzywe skumulowanych wyników sprzedaży
w hurtowniach. Od lat powtarza się prawidłowość, że na naszym rynku okresem najwyższej aktywności zakupowej materiałów
w składach budowlanych jest 3 kwartał, zaś w sklepach PSB-Mrówka miesiące letnie (czerwiec–sierpień). 
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