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Pomagać 

Placówki PSB, poprzez organizowanie szkoleń wspólnie z producentami, pomagają 
fachowcom w ich edukacji, by świadczyli usługi najwyższej jakości ku zadowoleniu 
i satysfakcji klientów. Pomagamy również tym najmłodszym w bezpiecznej drodze 
do szkoły. Wraz z  początkiem roku szkolnego ruszyła kolejna ogólnopolska akcja 
edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. Sklepy PSB-Mrówka wraz z przedstawi-
cielami lokalnych komend Policji przeprowadzili w ok. 100 szkołach podstawowych 
i  przedszkolach zajęcia teoretyczne i  praktyczne dt. bezpiecznego poruszania się  
po ulicy. Ponad 20 tysięcy dzieci otrzymało materiały odblaskowe. Piszemy o tym 
szerzej na str. 54–55. 

Jesienią warto pomyśleć o wykonaniu ogrodzenia działki, o położeniu nawierzchni 
zewnętrznej. Jak fachowo wykonać otoczenie domu, jakich użyć materiałów, by 
długo spełniały swoje funkcje radzą specjaliści z firm: Wiśniowski, Betafence, Atex, 
Hörmann i Polbruk. Jak radzą sobie z tymi tematami wykonawcy ze Stalowej Woli 
piszemy w fotoreportażu na str. 16–17. Tuż obok przedstawiamy relację ze szkolenia 
na temat prawidłowego montażu bram garażowych firmy Hörmann.

Wyroby dla budownictwa – co Polska kupuje, a co sprzedaje za granicą. Jakie są tego 
proporcje? Zachęcam do przeczytania artykułu „Dokąd zmierza rynek” – str. 26–27.  

Polecam również poznanie porad dostawców Grupy (str. 19–25) oraz artykuły  
o nowościach rynkowych (str. 28–44). 

W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr Dariusz Klarecki pisze o kąpie-
lach siarczkowych – ich zaletach i zastosowaniu (str. 56).

Na ostatnich stronach numeru (str. 49–55) zwracam uwagę na najważniejsze wyda-
rzenia u naszych partnerów. 
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Ogrodzenia, bramy oraz nawierzchnie zewnętrzne

GRZEGORZ MRUK – menedżer Grupy Produktowej Ogrodzenia firmy Wiśniowski

Nowoczesność  
w ogrodzie

Ogród czy teren posesji wymaga ogrodzenia. Najlepiej w zgodzie ze stylem samego budynku, 
a te coraz rzadziej przypominają tradycyjne domostwa naszych rodziców i dziadków.  
Na polskich działkach królować zaczyna prostota formy i nieszablonowy modernizm,  
a takie rozwiązania wymagają odpowiedniej oprawy.

Na szczęście czasy, kiedy wszystkie płoty 
i ogrodzenia wyglądały podobnie, mamy 
już dawno za sobą. Obecnie różnorod-
ność modeli, wzorów i rozwiązań otwie-
ra furtkę do aranżacji przestrzeni wokół 
domu zgodnie z naszymi upodobaniami, 
nawet najbardziej wymyślnymi. Mamy 

dziś do czynienia z prawdziwym rozkwi-
tem wzornictwa w każdym stylu – klasy-
ka przybiera nowe formy, a minimalizm 
z  dumą zajmuje równorzędne miejsce 
w kanonie wzornictwa. Każdy, kto zapo-
zna się z  ofertą najnowszych ogrodzeń 
posesyjnych, nie będzie miał wątpliwo-

ści, że nowoczesność na dobre zagościła 
w krajobrazie polskiego budownictwa. 

MiniMalizM forMy
Dla każdego miłośnika minimalistycz-
nego stylu, ogrodzenia nieprzezierne 
są doskonałą oprawą posesji, które do-

na zewnątrz  
domu

Ogrodzenie, brama i zewnętrzna nawierzchnia powinny gwarantować właścicielom 
posesji bezpieczeństwo, komfort i intymność użytkowania. Jak fachowo wykonać 
otoczenie domu, jakich materiałów użyć, by długo spełniało ono swoje funkcje, 
cieszyło oko gospodarzy i gości, radzą specjaliści z firm: Wiśniowski, Betafence, 
Atex, Hörmann i Polbruk.Fo
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datkowo zapewniają pożądaną prywat-
ność. Jeśli więc chcemy odgrodzić się 
od ciekawskich spojrzeń sąsiadów i  za-
szyć w  zaciszu ogrodu, nie ma dla nas 
nic lepszego, niż nowoczesne rozwiąza-
nia powstałe na bazie blachy. Segmenty 
tego typu nie są przy tym ciężkie, jak 
można by się spodziewać – przeciwnie, 
jednorodność ich formy przydaje im 
wizualnej lekkości. Najnowsze kolekcje 
ogrodzeń to w dużej mierze wzory nie-
przezierne. Takie wzornictwo świetnie 
wpisuje się w nowoczesne trendy archi-
tektoniczne i skutecznie podkreśla mini-
malizm samych budynków. Dostępne są 
jako systemy ogrodzeniowe, co oznacza, 
że do segmentu łatwo dobierzemy pozo-
stałe elementy ogrodzenia: bramę wjaz-
dową przesuwną lub dwuskrzydłową, 
furtkę, słupy, a  także skrzynkę na listy 
i  inne akcesoria. Na rynku dostępne są 
także systemy ogrodzeniowe zawierające 
balustrady, co znacznie zwiększa możli-
wości aranżacyjne.
Ogrodzenie posesji stanowi zwieńczenie 
inwestycji. Wybór  funkcjonalnego i cie-
kawego wzorniczo rozwiązania w  po-
łączeniu z  odpowiednim doborem np. 
roślin ozdobnych, pozwoli na stworzenie 
oryginalnego efektu końcowego.

BraMa w trudnyM terenie
Jeśli nie dysponujemy dużą i  płaską 
działką, wybór bramy wjazdowej na 
posesję może nie być łatwy. Najczęściej 
spotykane problemy to brak przestrzeni 
bocznych wokół miejsca, gdzie ma być 
usytuowana brama oraz stromy podjazd, 
jeżeli działka leży w  terenie pochyłym. 

Każdy scenariusz wymaga indywidual-
nego podejścia i  domaga się pewnych 
kompromisów. Na szczęście, z  pomo-
cą eksperta można znaleźć optymalne 
rozwiązanie dla każdego typu działki. 
Brama wjazdowa powinna być przede 
wszystkim funkcjonalna – zapewniać 
bezpieczeństwo, wygodę, ale także po-
winna spełniać funkcję reprezentacyj-
ną, dlatego warto dopasować ją do stylu 
domu oraz ogrodzenia.
Wybór jest zdeterminowany przez miej-
sce, w  którym ma się ona znajdować. 
Najczęściej ze względów praktycznych 
wjazd na posesję znajduje się naprze-
ciw garażu lub wiaty. W przypadku, gdy 
jest on dość wąski, a  ograniczona po-
wierzchnia boczna wyklucza montaż po-
pularnej bramy przesuwnej, naturalnym 
wyborem jest brama dwuskrzydłowa. 
Właściwie jedynym ograniczeniem w jej 
montażu jest konieczność posiadania 
wystarczającej ilości wolnego miejsca na 
swobodne otwarcie skrzydeł i  w  miarę 
płaski teren. Kiedy spełnione są te wa-
runki, brama dwuskrzydłowa sprawdzi 
się doskonale, nawet na bardzo wą-
skiej posesji. Bramy rozwieralne, dwu-
skrzydłowe, można wyposażyć w  auto-
matyczny napęd, co zwiększa komfort 
użytkowania, pozwalając na wjeżdżanie 
i wyjeżdżanie z posesji bez konieczności 
wysiadania z  samochodu. Bramy te są 
wyposażone w  rygiel blokujący, który 
chroni skrzydła przed przypadkowym 
otworzeniem lub w metalowy ogra-
nicznik przymocowany do podłoża, od 
strony ulicy, dzięki któremu brama nie 
otworzy się na zewnątrz posesji.

POchyły POdjazd
Jeśli działka jest pochyła, warto zdecydo-
wać się na nowoczesną bramę przesuw-
ną. Dwa warunki decydują o możliwości 
jej zamontowania: musimy dysponować 
wystarczającą długością powierzchni 
bocznej, w której powinno zmieścić się 
całe ruchome skrzydło bramy i  kilka 
centymetrów dzielących spód bramy od 
podłoża, aby zapewnić jej płynną pracę. 
Jest to najlepszy wariant dla stromych 
podjazdów, ponieważ brama po otwar-
ciu nie zajmuje zbędnego miejsca i daje 
swobodę wygodniejszego manewrowa-
nia autem na posesji. Jako konstrukcja 
samonośna, brama przesuwna pracuje 
cicho, sprawnie i płynnie. Brama ta jest 
w  pełni zautomatyzowana i  w  zależno-
ści od potrzeb może być montowana 
na dwóch lub trzech śrubach montażo-
wych.
Bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem 
jest umieszczenie automatu do bramy 
w  słupku zintegrowanym z  konstruk-
cją. Dzięki temu dostęp do urządzenia  
sterującego ma jedynie użytkownik po-
siadający klucz. Mamy zatem pewność, 
że napęd chroniony jest przed kradzieżą, 
a dodatkowo słup zabezpiecza go przed 
niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. 
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ogrodzenie XXi wieku
Niezależnie od tego, jaką bramę wjazdową wybierzemy, pamiętajmy, że jej zadaniem 
jest zabezpieczenie posesji, dopełnienie walorów estetycznych, a dodatkowo zapew-

nienie mieszkańcom pełnego komfortu. 
Teraz jest to jeszcze bardziej możliwie, 
dzięki nowoczesnym technologiom. Za 
pośrednictwem specjalnych sterowni-
ków i automatyki kompatybilnej z syste-
mem sterowania inteligentnym domem, 
będziemy mogli sterować bramą przez 
smartfona, a  geolokalizacja sprawi, że 
wjedziemy na posesję bez konieczności 
szukania pilota czy telefonu, bo brama 
otworzy się sama, gdy będziemy w  po-
bliżu. 
W  dzisiejszych czasach zaawansowane 
technologie wyeliminowały problemy, 
z którymi jeszcze do niedawna borykali 
się właściciele posesji. Komfortowe pro-
pozycje są dostępne na wyciągnięcie ręki. 
Nam pozostaje jedynie cieszyć się z bło-
giego spokoju na własnej działce.

AWA KUBISZ – kierownik ds. marketingu firmy Betafence

Ogrodzenia gabionowe

Gabion to niezwykle uniwersalny produkt, który można 
wykorzystać do ogradzania domów. Może być zarówno  
elementem uzupełniającym, jak i głównym elementem  
konstrukcyjnym systemu ogrodzeniowego.

Gabiony od lat z powodzeniem wykorzy-
stuje się do zabezpieczania skarp i  osu-
wisk. Ich konstrukcja, łącząca trwały 
kosz z mocnym wypełnieniem, chroni 
przed oberwaniem stromych wzniesień, 

szczególnie w  sąsiedztwie dróg, torów 
kolejowych i  budynków. Zastosowanie 
gabionu przy wzmacnianiu koryt rzecz-
nych pozwala na regulowanie biegu wody 
i minimalizowanie ryzyka powodzi.

Coraz częściej gabiony pojawiają się przy 
osiedlach mieszkaniowych, a szczególnie 
domach jednorodzinnych do budowy 
małej architektury ogrodowej. Za po-
mocą gabionów można stworzyć rabatki 
kwiatowe, ławki w  ogrodzie czy wygro-
dzenia, np. wokół grilla. Ze względu na 
właściwości termoizolacyjne, konstruk-
cje gabionowe wykorzystuje się też do 
obudowania fasad domów, co zapewnia 
utrzymanie wewnątrz budynku przyjem-
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nego chłodu w  lecie, a zimą ciepła. Ga-
biony świetnie sprawdzają się także jako 
element ogrodzenia. Przy ich pomocy 
można twórczo ozdobić istniejące ogro-
dzenie lub stworzyć kręgosłup zupełnie 
nowego systemu.

TrwałOść i esTeTyka
Kluczem do popularności gabionów jest 
ich wysoka jakość oraz oryginalny wy-
gląd. Pojedynczy gabion to połączenie 
kosza i wypełnienia. Konstrukcja wyko-
nana jest ze stalowych drutów łączonych 
ze sobą metodą zgrzewania, które za-
bezpieczono nowoczesnymi powłokami 
antykorozyjnymi. Warstwa składająca się 
z  cynku i  aluminium chroni stal przed 
utlenieniem, dzięki czemu gabion może 
przetrwać nawet do 120 lat w łagodnym 
klimacie.
Sercem gabionu jest wypełnienie, za 
pomocą którego można wyróżnić ogro-
dzenie na tle innych. Szczególnie reko-
mendowanym materiałem są wszelkiego 
rodzaju skały, począwszy od łamanego 
piaskowca, przez wapień i  granit, na 

skałach wulkanicznych kończąc. Coraz 
modniejsze staje się np. drewno, kora czy 
szkło. Wybór wypełnienia zależy oczywi-
ście od gustu klienta i konceptu architek-
tonicznego.

eleMent ogrodzenia
Najpopularniejszym zastosowaniem ga-
bionów jako elementu ogrodzenia jest 
stworzenie przy ich pomocy podmu-
rówki oraz słupów. Jedną „warstwę” ko-
szy stawia się bezpośrednio na podłożu, 
a słupy tworzy się układając kilka gabio-
nów jeden na drugim. Budowa takich 
konstrukcji możliwa jest dzięki akceso-
riom przygotowanym przez producen-
tów. Z ich pomocą łączy się kosze gabio-
nowe, a także montuje przęsła paneli lub 
siatki ogrodzeniowej. Akcesoria zapew-
niają stabilność systemu i wytrzymałość 
na uderzenia czy podmuchy wiatru.

PrOfesjOnalny mOnTaż
Gabiony to produkt wyjątkowy, ale i spe-
cyficzny, dlatego jego montaż wymaga 
doświadczenia i  specjalistycznej wiedzy. 

Przed rozpoczęciem instalacji warto 
więc skonsultować się z inżynierem, któ-
ry podpowie, jak prawidłowo zamonto-
wać konstrukcję oraz jakich błędów uni-
kać. Jeżeli brakuje nam pewności, lepiej 
oddać cały proces w  ręce fachowców. 
Tylko prawidłowa instalacja konstrukcji 
zagwarantuje jej stabilność i  trwałość. 
To z kolei przełoży się na wysoki poziom 
bezpieczeństwa chronionej posesji.

zasady mOnTażu
Proces montażu należy rozpocząć od zba-
dania gruntu pod i za koszem. Konstrukcja 
gabionowa wymaga stabilnego i  utwar-
dzonego podłoża. Jeśli w  planach jest po-
stawienie wysokich ścian, składających się 
z  kilku warstw gabionów, konieczne jest 
przeprowadzenie specjalistycznej kalkula-
cji wytrzymałościowej, która da pewność, 
że grunt nie zapadnie się pod wpływem 
ciężaru konstrukcji.
Dobór koszy to kolejny niezwykle waż-
ny element procesu. Kluczem jest przede 
wszystkim wielkość kosza, choć trzeba tak-
że zwrócić uwagę na renomę producenta 
i  jakość jego produktu – materiał, z  któ-
rego został wykonany oraz użyte powłoki. 
Również w  tym wypadku niezbędna jest 
fachowa wiedza, która pomoże ocenić czy 
na danym terenie lepiej użyć koszy o małej 
czy dużej pojemności oraz jaki materiał za-
stosować jako wypełnienie.
Bardzo istotnym elementem montażu jest 
przygotowanie stabilnego fundamentu, na 
którym zostanie ustawiona cała konstruk-
cja. Jego głębokość, jak już wspominaliśmy, 
zależna jest od wysokości konstrukcji oraz 
właściwości podłoża. Trzeba pamiętać tak-
że o odseparowaniu gabionów od gruntu.
Na stabilność ogrodzenia powstałego 
z użyciem gabionów wpływa instalacja tzw. 
„ściągów stabilizacyjnych” oraz prawidło-
we wykonanie połączeń pomiędzy poszcze-
gólnymi gabionami. Ten proces również 
wymaga wiedzy, dlatego warto, by wykonał 
go doświadczony fachowiec, co pozwoli na 
uniknięcie błędów.
Prawidłowo wykonany montaż to gwaran-
cja długowieczności pięknego i  oryginal-
nego ogrodzenia gabionowego, które nie 
tylko wyróżni grodzoną posesję, lecz także 
zapewni jej mieszkańcom poczucie bezpie-
czeństwa.
Wymiary standardowych koszy gabiono-
wych: 
– długość: 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 i 5 m,
– szerokość: 1 m,
– wysokość 0,5 m lub 1 m.
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Hubert Gotowiec – firma Atex 

Systemy ogrodzeń  
posesyjnych

Ogrodzenie spełnia szereg funkcji. Nie 
tylko wyznacza granice własności pose-
sji, ale nadaje jej także charakter, stano-
wiąc niejednokrotnie element ozdobny. 
Chroni przed wejściem na posesję osób 
niepożądanych oraz nadaje wrażenie 
prywatności. 

wyBór ogrodzenia
Szeroka gama ogrodzeń oferowanych 
na rynku umożliwia dobór ogrodzenia 
zarówno pod względem gustu, jak i  za-
sobności portfela. Wybierać możemy od 
tanich ogrodzeń z  profili metalowych 
malowanych farbą podkładową, przez 
ogrodzenia z  profili metalowych ocyn-
kowanych ogniowo i  malowanych farbą 
nawierzchniową, aż po bramy, furtki 
i przęsła wykonane z pełnego pręta i za-
bezpieczone antykorozyjnie z  5-letnią 
gwarancją. Coraz większym zainte-
resowaniem cieszą się także systemy 

Ogrodzenie, jego forma i materiały, z jakich jest wykonane, 
powinny być dopasowane do charakteru otoczenia, specy-
fiki zabudowy i indywidualnych potrzeb klienta. W sposób 
odmienny będziemy grodzić duże działki na terenach wiej-
skich, zabudowę jednorodzinną w miastach czy inwestycje 
przemysłowe.

ogrodzeniowe wypełnione drewniany-
mi sztachetami. Kuszą niepowtarzalną 
stylistyką oraz wyjątkowym urokiem. 
Idealnie wkomponowują się zarówno 
w styl rustykalny, jak i nowoczesny. Do-
stępne są także elementy ogrodzeniowe 
wykonane z aluminium. Jest to materiał 

znany ze swoich właściwości antykoro-
zyjnych, dzięki którym ogrodzenia alu-
miniowe objęte są aż 15-letnią gwarancją.  
W ofercie znaleźć można także wachlarz 
ogrodzeń z paneli 3D. Do wyboru mamy 
segmenty, bramy rozwierane i przesuwne 
oraz furtki z wypełnieniem 3D. Dostęp-
ne są różne wersje wysokości i kolorów. 
Do dyspozycji mamy ogrodzenia w wy-
sokości 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, a nawet 
2,00 m oraz kolory: ocynk (bez malowa-
nia), RAL 9005 (czarny), RAL 7016 (an-
tracyt) i RAL 6005 (zielony). Tak szeroki 
asortyment pozwala zaspokoić potrzeby 
najbardziej wymagających klientów, daje 
sprzedawcy możliwość dopasowania 
ogrodzenia do indywidualnych oczeki-
wań klienta.

GOTOwe zesTawy
W  przypadku posesji prywatnych naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
ogrodzeń metalowych. Wygodnym roz-
wiązaniem jest wykorzystanie już goto-
wych segmentów: przęseł, bram i furtek 
oraz przygotowanych dla nich odpowied-
nich słupków i  obejm montażowych. 
W tej sytuacji nie ma już potrzeby spa-
wania elementów. Stosowanie akceso-
riów montażowych jest proste i nie wy-
maga wiedzy technicznej czy specjalnych 
umiejętności. Praktycznie każdy, samo-
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dzielnie może podjąć się tego zadania. 
Niewątpliwie wielką zaletą tego typu 
ogrodzeń jest to, że klient kupuje goto-
wy i kompletny zestaw elementów. Przy 
zastosowaniu nowoczesnych akceso-
riów montaż rzadko przekracza dwa 
dni. Dzięki produkcji masowej nie ma 
również ryzyka wystąpienia różnic kon-
strukcyjnych, a  poszczególne elementy 
są do siebie idealnie dopasowane. Ponad-
to, elementy ogrodzeniowe możliwe są 
do zamontowania zarówno na słupkach 
metalowych, jak i murowanych, np. klin-
kierowych. Warto pamiętać, że w takich 
przypadkach wymagane jest zastosowa-
nie właściwych łączników.

Panele ogrodzeniowe 3d
Bardzo popularnym sposobem gro-
dzenia posesji zarówno prywatnych, 
jak i  terenów przemysłowych są panele 
ogrodzeniowe. Rozwiązanie to idealnie 
nadaje się do zastosowania przy zabez-
pieczaniu osiedli mieszkaniowych, pla-
ców zabaw, boisk, a  także magazynów, 
składów, obiektów handlowych, baz 
transportowych, obiektów turystycz-
nych czy nawet wojskowych. Rynek 
ogrodzeń oferuje szeroki asortyment pa-
neli, różniących się parametrami tech-
nicznymi takimi jak: wysokość, grubość 
drutu, wielkość oczka technologicznego, 
ilość przetłoczeń, zabezpieczenie anty-
korozyjne oraz sposób montażu. Stoso-
wana technologia pozwala na produkcję 
paneli 3D o  różnych parametrach, co 
pozytywnie wpłynęło na powstanie sze-
rokiej gamy ogrodzeń przemysłowych. 
Ponadto należy podkreślić, że produkty 
malowane są na kolory RAL 6005 (zielo-
ny), RAL 9005 (czarny) oraz RAL 7016 
(antracyt). Do wyboru są dwie średnice 
drutu: fi 3,2 mm oraz fi 4,0 mm, a także 
dwa rozmiary oczka technologicznego 

50 x 200 mm oraz 75 x 200 mm. Produ-
kowane panele są dostępne w wysokoś-
ciach: 1,23 m, 1,52 m, 1,72 m, 2,00 m.
W  przypadku wystąpienia potrzeby 
zastosowania systemu o  zwiększonej 
sztywności warto wybrać panele strong. 
Wykonane są one ze zgrzanych drutów 
pionowych o  grubości 5 mm i  pozio-
mych o  grubości 6 mm. Drut poziomy 
zgrzewany jest po obu stronach drutu 
pionowego. Całość tworzy wyjątko-
wo solidne i  trwałe ogrodzenie. Panele 
strong dostępne są, podobnie jak panele 
3D, w kilku wysokościach: 1,23 m, 1,43 m 
i 1,63  m, a także w dwóch wersjach zabez-
pieczenia: ocynk oraz ocynk + RAL 6005. 
Ogrodzenia te swoją popularność za-
wdzięczają prostocie montażu, bardzo 
wysokiej trwałości i  niespotykanej od-
porności na warunki środowiskowe. 
Znacząco przewyższają wytrzymałością 
zwykłą siatkę ogrodzeniową. Są przy tym 
stosunkowo niedrogie. 

Bramy wjazdOwe
Istotnym zagadnieniem jest wybór przez 
klienta sposobu otwierania bramy wjaz-
dowej. Możliwe jest zastosowanie bra-
my dwuskrzydłowej lub coraz bardziej 
popularnej bramy przesuwnej. W  tym 
drugim wariancie bardzo istotne jest 
zostawienie odpowiednio dużo miejsca 
na przeciwwagę, która stanowi połowę 
szerokości światła wjazdu. W  przypad-
ku bramy przesuwnej o  świetle wjazdu 
4 m niezbędne jest zostawienie 6,5 m 
wolnego miejsca. Każda z  dostępnych 
bram, zarówno przesuwnych, jak i dwu-
skrzydłowych standardowo jest przysto-
sowana do zamontowania automatyki. 
Co ważne, każda brama przesuwna, 
dodatkowo wyposażona jest w  zamek 
hakowy pozwalający na zamknięcie bra-
my kluczem. A  więc nie ma potrzeby 

stosowania oddzielnych kłódek. Istnieje 
możliwość zamówienia bramy skom-
pletowanej z  automatyką do jej obsłu-
gi. W  ten sposób za jednym zakupem 
otrzymujemy kompletny towar i  nie 
musimy się już martwić, czy dokupio-
ny oddzielnie automat będzie pasował  
do bramy. Mamy gwarancję stuprocen-
towej kompatybilności wszystkich ele-
mentów. 

kierunki furtek
Gdy już wiemy, jaką bramę wjazdową 
chcemy zamontować, pozostaje decyzja 
o  kierunku otwierania furtki. Zgodnie 

z  polskim prawem budowlanym furtka 
powinna być otwierana do wewnątrz 
posesji. Do decyzji klienta pozostaje, czy 
furtka ma się otwierać na stronę prawą 
czy lewą. 

unikaj Błędów
Mimo łatwości montażu niekiedy zda-
rzają się błędy, których można by unik-
nąć stosując się do podstawowych za-
sad. Należy pamiętać zatem o zasadach 
bezpieczeństwa pracy i  obowiązkowo 
zapoznać się z instrukcjami montażu do-
starczonymi przez dostawcę. Jeśli ogro-
dzenie zostanie zainstalowane niezgod-
nie z instrukcją producenta, ewentualne 
reklamacje mogą nie zostać uznane. Naj-
ważniejszą kwestią przed rozpoczęciem 
montażu jest sprawdzenie kompletno-
ści wszystkich elementów i  akcesoriów.  
Dopiero po stwierdzeniu, że dysponuje-
my wszystkimi niezbędnymi częściami 
zestawu możemy przystąpić do przy-
miarek bez trwałego obsadzenia słupów.  
Gdy już mamy pewność, że ogrodzenie 
jest kompletne, a  wymiary poprawne 
oraz, że wszystkie elementy do siebie 
pasują, możemy przystąpić do osadzania 
słupów i  montażu dostarczonych ele-
mentów.
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KRZYSZTOF HORAŁA – prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Piękna i funkcjonalna  
brama garażowa 

Tego właśnie oczekują świadomi inwe-
storzy. Połączony z domem garaż staje się 
bowiem jego rozszerzeniem, warsztatem, 
w którym uprawia się hobby, dodatkową 
spiżarnią, miejscem przechowywania ro-
werów czy np. snowboardu. Nowoczesny 
design musi więc łączyć się tu z  pełną 
funkcjonalnością i  bezpieczeństwem 
oraz bardzo dobrą izolacyjnością ter-
miczną. 

Przemyślany wyBór 
Aby brama spełniała te wszystkie ocze-
kiwania, należy bardzo dokładnie prze-
myśleć jej wybór. Dlatego już na etapie 
pomiaru otworu garażowego powinni-

Proste, geometryczne bryły z dużymi, zintegrowanymi  
z budynkiem garażami – tak wyglądają współczesne domy 
jednorodzinne powstające zgodnie z aktualnymi architek-
tonicznymi trendami. W tych nowoczesnych budowlach 
ważnym elementem wizualnej harmonii są bramy gara- 
żowe. Istotne jednak jest, aby wpisując się w estetykę  
elewacji, stanowiły one jednocześnie funkcjonalne,  
bezpieczne i ciepłe zamknięcie. 

śmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań 
dotyczących m.in. funkcji, jakie będzie 
w  przyszłości pełnił nasz garaż. Ważne 
też, by zwrócić uwagę, w którym kierun-
ku świata zwrócona będzie brama. Ewen-

tualne silne nasłonecznienie z tej strony 
stanie się powodem do wyboru takiej, 
w której zminimalizowany zostanie efekt 
bimetaliczny. 

ciePła znaczy dOBrze uszczelniOna 
W  garażu umieszczonym w  bryle bu-
dynku, ściśle przylegającym do części 
mieszkalnej i  pełniącym dodatkowo 
funkcję np. przydomowego warsztatu, 
musimy maksymalnie ograniczyć nie-
uniknione straty ciepła powstające pod-
czas jego otwierania. W tym celu powin-
niśmy dobrze zaizolować przylegające 
do niego ściany i sufit oraz zamontować 
drzwi do części mieszkalnej o  niskiej 
przenikalności ciepła. Ale najważniejsza 
będzie tu dobrze ocieplona brama seg-
mentowa o  współczynniku przenikania 
ciepła około 1,3 W/(m2K). Taką termo-
izolacyjność zapewni brama zbudowa-
na ze stalowych segmentów o  grubości 
42  mm szczelnie wypełnionych pianką 
poliuretanową. Natomiast po zastoso-
waniu specjalnej ościeżnicy z  dodat-
kowymi uszczelkami ta wartość spaść 
może nawet do 1,1 W/(m2K). O energo-
oszczędności bramy decydują bowiem 
głównie uszczelnienia. Grubość skrzydła 
ma drugorzędne znaczenie i w niewiel-
kim stopniu wpływa na jej izolacyjność 
cieplną – może ją poprawić zaledwie  
o około 0,2 W/(m2K). 

sPecjalna Ościeżnica 
Jak pokazują zdjęcia z kamery termowi-
zyjnej, największe straty ciepła powstają 
na łączeniach poszczególnych segmen-
tów bramy oraz na styku płyty bramy 
z ościeżnicą, a także ościeżnicy ze ścianą 
garażu, gdzie tworzy się mostek termicz-
ny. Jeśli odpowiednio zabezpieczymy te 
słabe punkty, najskuteczniej ograniczy-
my ucieczkę ciepła z garażu. Najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie specjal-
nego zestawu do ościeżnicy. Zestaw ten, 
składający się z  dodatkowych uszczelek Kamera termowizyjna: kolor żółty pokazuje 

źródła największych strat ciepła 
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na obwodzie bramy oraz z  kątownika 
z  tworzywa sztucznego, eliminującego 
mostek termiczny pomiędzy murem 
a ościeżnicą, może poprawić termoizola-
cyjność bramy nawet o 15%. 

Precyzyjny mOnTaż 
O  zastosowaniu specjalnej ościeżnicy 
podnoszącej izolacyjność bramy zdecy-
dować musimy już na etapie montażu. 
Warto też pamiętać, że od precyzyjnego 
montażu w  dużej mierze zależy wielo-
letnia bezawaryjna i  bezpieczna praca  
bramy. Aby mogła ona zostać zamon-
towana we właściwy sposób, należy 
starannie przygotować otwór. Przede 

wszystkim powinien on mieć odpo-
wiednie wymiary, a powierzchnie, które 
będą stykać się z  elementami ościeżni-
cy, muszą być idealnie pionowe, tak aby 
z  łatwością można było przymocować 
do nich elementy boczne ościeżnicy. 
Idealnie poziomy próg bramy zapewni 
natomiast właściwy montaż ościeżnic 
bocznych do podłogi. 
Do montażu bramy przystępujemy po 
zakończeniu wszelkich prac murarskich 
i  tynkarskich, kiedy wylana została już 
posadzka. Jeżeli jednak z  jakichś wzglę-
dów – co, jak wiemy, często się zdarza 
– prace te nie zostały wykonane przed 
montażem, należy bardzo dokładnie 
zabezpieczyć bramę, aby chronić jej po-
wierzchnię przed uszkodzeniem. 
Podczas samego montażu najistotniej-
sze jest precyzyjne połączenie bramy ze 
ścianą budynku. Koniecznie należy pa-
miętać, że bramę mocujemy do muru 
garażu, a  nie np. do warstwy styropia-
nu. Bardzo istotne jest też wykonanie 
solidnych odprowadzeń wody z  rejonu 
uszczelki progowej i  elementów oścież-
nicy, a  także zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji budynku – to najlepsze zabez-
pieczenie przed ewentualną korozją.
Fachowo i  precyzyjnie wykonany mon-
taż bramy w  połączeniu z  regularnymi 
przeglądami i profesjonalnym serwisem 
podczas eksploatacji zapewni jej nawet 
kilkudziesięcioletnią trwałość. 

sPOsóB na efekT BimeTaliczny 
Nawet najbardziej profesjonalny montaż 
bramy i najwyższa dbałość o nią podczas 
użytkowania nie wystarczą, by uniknąć 
efektu bimetalicznego, jeśli garaż położo-
ny jest od nasłonecznionej strony. Bardzo 
modne w  minimalistycznej architektu-
rze domów jednorodzinnych są ostatnio 
szerokie, często dwustanowiskowe bra-
my w kolorze antracytowym. Takie duże 
i  ciemne bramy są szczególnie narażone 
na skutki nagrzewania powierzchni. Na-
słoneczniona zewnętrzna powierzchnia 
bramy może się nagrzewać nawet do 
70°C, a wtedy różnica temperatur między 
zewnętrzną a  wewnętrzną powierzchnią 
bramy może wynieść nawet 50°C. To po-
woduje łukowate wygięcie segmentów 
bramy na zewnątrz garażu. Im większe 
bramy – tym bardziej się wyginają, co po-
wodować może ich nieszczelność, a  na-
wet blokowanie w prowadnicach.
Temu jednak można zaradzić. Renomo-
wani producenci fabrycznie wyposażają 

szerokie bramy w  zestaw wzmocnień. 
Montaż tych wzmocnień musi odbyć 
się w  czasie montażu bramy, ale jeszcze 
przed umieszczeniem paneli w otworze. 

BraMy na 100 lat
Tak wzmocnione bramy, nawet o  naj-
większych wymiarach i  bardzo ciem-
nych kolorach, przez wiele lat zachowują 
estetyczny wygląd, a  ich powierzchnie 
pozostają odporne na działanie słoń-
ca. Powierzchnie bram dobrej jakości 
powinny także przez lata nie zmieniać 
swojego wyglądu pomimo deszczu, 
śniegu i  wiatru. Żywotność bram może 
też przedłużyć wykonana z  tworzywa 
sztucznego stopa ościeżnicy. Zakrywa 
ona ościeżnicę w  miejscu narażonym 
na powstawanie rdzy i  trwale zabezpie-
cza bramę przed ewentualną korozją. Ta 
długotrwała ochrona musi być skuteczna 
nawet w  przypadku długo utrzymującej 
się wilgoci. Markowe bramy mają po-
nadto idealnie dopasowane do swojego 
ciężaru sprężyny oraz odpowiednio do-
brany napęd – dzięki temu nawet przez 
kilkadziesiąt lat działają płynnie, cicho 
i bezpiecznie. 

BezPieczne sTerOwanie
Aby piękna, doskonale wkomponowana 
w  elewację, ciepła segmentowa brama 
garażowa zapewniała także prawdziwy 
komfort i bezpieczeństwo – powinna zo-
stać wyposażona w  szybki i  bezpieczny 
napęd. Najbardziej komfortową obsługę 
zapewniają napędy działające w  dwu-
kierunkowym systemie sterowania ra-
diowego BiSecur i wykorzystujące znaną 

Brama garażowa z ościeżnicą ThermoFrame 
1. ościeżnica
2. prowadnica
3. płyta bramy
4. ściana garażu
5. profil ThermoFrame

1

2

3

4

5
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z  bankowości elektronicznej technolo-
gię 128 bitów. Takie kodowanie stanowi 
maksymalne zabezpieczenie wysyłanego 
sygnału przed skopiowaniem, np. przez 
włamywacza. Wielkość kodu decyduje 
o  skuteczności zabezpieczenia. Napędy 
z  popularnym 40-, a  także 70-bitowym 
kodowaniem są mniej bezpieczne. Może 
dojść do skopiowania kodu przez niepo-
wołane osoby, a wtedy, z uwagi na brak 
śladów włamania, trudno nawet wyeg-
zekwować odszkodowanie od ubezpie-
czyciela.
Dobre napędy wyposażone też są w sy-
stem automatycznego ryglowania bra-
my w  szynie napędu, co uniemożliwia 
jej podważenie. Ryglowanie to działa 
mechanicznie, a więc także w razie awa-
rii zasilania. Dla pełnego bezpieczeństwa 
użytkowników takie napędy mają też au-

tomatyczny przeciążeniowy układ zabez-
pieczający, który zatrzymuje bramę zaraz 
po natrafieniu na przeszkodę. 

Pełna kOnTrOla 
Napędy z  systemem BiSecur zapewnia-
jącym bezpieczny przekaz sygnału z pi-
lota do napędu i  z napędu do pilota są 
również bardzo komfortowe. Dwukie-
runkowe działanie umożliwia nie tylko 
sterowanie bramą, lecz także odczyt jej 
statusu (otwarta/zamknięta). Po naciś-
nięciu na odpowiedni przycisk nadaj-
nika dioda LED sygnalizuje położenie 
bramy odpowiednim kolorem. W  każ-
dej sytuacji można więc mieć pewność, 
że polecenie zostało wykonane, nawet 
gdy brama znajduje się poza zasięgiem 
wzroku.

sTerOwanie Przez inTerneT
Na jeszcze większy komfort obsługi po-
zwala sterowanie bramą przez Internet. 
Dzięki intuicyjnej aplikacji na smart-
fona i  tablet kontrola i  obsługa bram 
garażowych i  wjazdowych oraz drzwi 
zewnętrznych możliwa jest teraz z  do-
wolnego miejsca na świecie. W  domu 
lub na urlopie, na rowerze czy w pocią-
gu – w każdej chwili można uruchomić 
aplikację, aby sprawdzić, czy brama ga-
rażowa lub wjazdowa jest otwarta czy 
zamknięta, i  w  razie potrzeby zamknąć 
ją jednym przyciskiem. Aplikacja po-
zwala też na sterowanie oświetleniem 
i  innymi urządzeniami. Aby z  niej ko-
rzystać, trzeba kupić dodatkowo specjal-
ną bramkę, połączyć z domowym route-
rem i  bezpłatnie zarejestrować ją przez 
Internet. 

Dwukierunkowe sterowanie radiowe BiSecur 

dO nieTyPOwych syTuacji  
mOnTażOwych
Brama segmentowa to najpopularniej-
sze rozwiązanie. Tam jednak, gdzie 
w  garażu brakuje miejsca pod sufitem, 
lub gdzie chcemy wykorzystać je na 
przechowywanie dużych przedmiotów,  
np. bagażników samochodowych, warto 
wybrać bramę rolowaną lub segmentową 
boczną. Bramy rolowane oferowane są 
w wersji rolowanej do wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. To drugie rozwiązanie ideal-
nie sprawdza się w garażach o mniejszej 
wysokości nadproża i/lub z  niewielką 
ilością miejsca po bokach. Boczne bra-
my są także doskonałym rozwiązaniem 
w  sytuacji, gdy brama stanowi jedyne 
wejście do garażu, a  garaż służy jako 

Brama segmentowa boczna 

miejsce przechowywania często uży-
wanych rowerów czy motocykla – mają 
bowiem funkcję drzwi przejściowych, 
która pozwala na częściowe ich otwarcie 
– np. tylko na szerokość umożliwiającą 
wygodne wyprowadzenie jednośladu. 
W  garażach wolnostojących, które nie 
wychodzą bezpośrednio na drogę czy 
ulicę, można zamontować niedrogie 
bramy uchylne.

Brama rolowana
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Za betonową kostką brukową oraz pły-
tami dostępnymi na rynku przemawiają 
duża wytrzymałość, niemal nieograni-
czone możliwości stosowania oraz bo-
gactwo dostępnych wzorów i  kolorów. 
Dzięki temu możliwe jest dopasowanie 
ich nawet do najbardziej wymagających 
i śmiałych projektów. Materiał ten doce-
niają zarówno architekci, którzy w swojej 
pracy muszą sięgać po najtrwalsze, a za-
razem stylowe rozwiązania, jak i  inwe-
storzy prywatni oraz komercyjni, poszu-
kujący dekoracyjnych rozwiązań na lata.

kOsTka niejednO ma imię
Ofertę większości producentów kostki 
brukowej i  elementów z  betonu tworzy 

WOJCIECH ŚREDNIAWA – główny projektant firmy Polbruk

Przydomowe  
nawierzchnie na lata

kOsTki PrzemysłOwe i szlacheTne
Podstawowy podział elementów na-
wierzchniowych, jaki można przyjąć, 
to rozróżnienie na kostki przemysłowe 
i szlachetne – szczególnie chętnie wyko-
rzystywane do aranżacji ogrodów oraz 
miejsc reprezentacyjnych. Wśród nich 
można wyróżnić produkty o  najróż-
niejszych kształtach, fakturach (gładkie, 
płukane, postarzane i nieregularne), jak 
i elementy z fazą lub bez fazy, mające też 
wiele zastosowań. Ponadto w ofercie firm 
dostępne są również produkty zupełnie 
niestandardowe, jak np. deski betonowe 
czy te imitujące kamień naturalny.

różne funkcje i Przeznaczenie
Produkty można podzielić także ze 
względu na ich przeznaczenie. do dys-
pozycji mamy kostki o  grubości od  
4 do 6 cm (przeznaczone na tarasy oraz 
alejki wokół domu), od 6 do 8 cm (pod-
jazdy, parkingi oraz chodniki narażone 

Architekci krajobrazu, jak i właściciele inwestycji podejmu-
jący się samodzielnego wyboru materiału nawierzchniowe-
go do wykończenia posesji nie mają łatwego zadania. Chcąc 
zaaranżować przestrzeń wokół domu należy bowiem dążyć 
do harmonii dbając zarazem o jej funkcjonalizm, estetykę 
i ponadczasowy charakter. Osiągnięcie takiego efektu moż-
liwe jest dzięki… betonowym kostkom brukowym, które 
wykorzystać można przy budowie chodników, podjazdów 
czy tarasów.

zwykle kilkanaście różnych produktów. 
Gdy dodamy do tego rozmaite warianty 
kolorystyczne, możliwości obróbki po-
wierzchni i uzupełniające je detale takie 
jak obrzeża, krawężniki, palisady czy 
murki to w  rzeczywistości okazuje się, 
że każdy z nas ma do dyspozycji wyjąt-
kowo szeroką gamę produktów, która 
może przyprawić o  zawrót głowy. Wy-
bierając rodzaj nawierzchni do naszego 
ogrodu powinniśmy kierować się więc, 
poza oczywistymi względami estetycz-
nymi, również względami praktycznymi. 
Dlatego tak ważne jest, aby zastanowić 
się, jaką funkcję będzie pełnić nowa na-
wierzchnia – np. jakiego rodzaju ruch 
będzie się po niej odbywać. 
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na większy ruch i  obciążenia). Odpo-
wiedni dobór elementów pozwala unik-
nąć zniszczeń związanych z  codzienną 
eksploatacją.
Na szczególną uwagę zasługują płyty 
tarasowe wet-cast, które łączą w  sobie 
solidność z  elegancją, zwiększając moż-
liwości aranżacyjne reprezentacyjnych 
przestrzeni. Ich wyróżnikiem jest nie-
wielka grubość 4 cm oraz rewelacyjne 
odwzorowanie naturalnej faktury kamie-
nia a  również drewna. Dzięki tym pro-
duktom można komponować także alej-
ki ogrodowe oraz efektowne posadzki we 
wnętrzach w różnym stylu.
Ciekawym rozwiązaniem są także płyty 
ażurowe, które doskonale sprawdzą się 
w nawierzchni parkingu lub podjazdu 
garażowego. Produkty te ułatwiają od-
prowadzanie wody (zapewniają natural-
ne przenikanie wody opadowej wprost 
do gruntu), a  w  przypadku dotychczas 
podmokłych terenów jej szybsze odparo-
wywanie. Co więcej, ażurowe elementy 
są estetyczne, gwarantują stworzenie so-
lidnych i  nieszablonowych nawierzchni. 
Ponadto wypełniając wolne przestrze-
nie glebą zmieszaną z  nasionami trawy 
uzyskamy atrakcyjną kombinację ele-
mentów betonowych i  zieleni. Bardziej 
nowoczesny design powstanie natomiast 
wtedy, gdy luki wysypiemy kruszywami 
w różnych odcieniach.
Rośnie także popularność wielkoforma-
towych płyt betonowych, które z  po-
wodzeniem tworzą gustowne aranżacje 
o  ekskluzywnym charakterze. Elementy 
w  prostokątnych formatach np. 25  x  30 
cm, czy stanowiące kompletny wzór na 
palecie: 60  x  40, 40  x  40, 20  x  40 cm, 
stanowią charakterystyczny element 

wykończenia podjazdów i  ścieżek wo-
kół domów w  stylu modernistycznym 
i  minimalistycznym. Umożliwiają reali-
zowanie różnorodnych koncepcji, które 
harmonizują z obiektami o prostej, geo-
metrycznej bryle, na posesjach o regular-
nych, prostopadłych liniach.
Dzięki wielkoformatowym płytom, ele-
mentom wet-cast czy kostkom ażuro-
wym, stworzone aranżacje dostarczają 
ciekawych doznań wizualnych. Tworzą 
także solidne i  odporne na duże obcią-
żenia nawierzchnie. Elementy o gładkiej 
fakturze dodatkowo zapewniają łatwość 
utrzymania powierzchni w czystości.

elemenTy uzuPełniające
Integralnymi elementami materiałów 
nawierzchniowych są murki, palisady 
i  obrzeża. Stanowią one swoistą „krop-
kę nad i” dla ścieżek, podjazdów i chod-
ników. Zapewniają trwałość wyłożonej 
nawierzchni i  estetyczne obramowanie, 
a  także płynne przejścia pomiędzy róż-
nymi poziomami gruntu. Co więcej, ele-
menty małej architektury ogrodowej są 
nieocenioną pomocą przy porządkowa-
niu przestrzeni i wydzielaniu rozmaitych 
stref funkcjonalnych. Wykorzystanie go-
towych produktów z oferty producentów 
eliminuje konieczność dostosowywania 
i docinania elementów przy trudno do-
stępnych miejscach, czy krętych ścież-
kach.

układanie kOsTki
Wykonanie nawierzchni z  kostki bru-
kowej wymaga uwzględnienia czynni-
ków, które mają wpływ na estetykę oraz 
przyszłą funkcjonalność terenu. Pracę 
zaczynamy od opracowania projektu – 

Realizując podjazd garażowy czy ścieżkę 
wokół domu chcemy mieć pewność, że 
będą one solidne, a po latach eksploatacji 
nie pojawią się na nich wgłębienia i zała-
mania. Aby tak się stało, przy projekto-
waniu i  budowie nawierzchni powinni-
śmy trzymać się sztywnych zasad, które 
w  przyszłości uchronią nas od częstych 
napraw. Po pierwsze, powinniśmy pamię-
tać o właściwej kolejności wykonywanych 
czynności: 
1) opracowanie projektu, 
2) przygotowanie gruntu, 
3) wykonanie podbudowy stabilizującej 
 grunt, 
4) wykonanie podsypki i wyrównanie, 
5) układanie kostki brukowej i jej  
 zawibrowanie, 
6) wypełnianie fug czystym, płukanym 
 piaskiem.
Na poszczególnych etapach realizacji 
projektu nie możemy zapominać, że: źle 
przygotowana podbudowa, niedopasowa-
na do rodzaju gruntu, może spowodować 
powstawanie kolein, a  nawet zapadanie 
się całych fragmentów nawierzchni, zbyt 
ciasne lub zbyt luźne ułożenie kostek 
może sprawić, że podjazd szybko przesta-
nie wyglądać estetycznie. Podobny, nie-
chciany efekt uzyskamy, gdy wypełnimy 
spoiny zabrudzonym piaskiem (np. z po-
zostałym cementem lub niepłukanym). 
Budując podjazd, miejmy na uwadze 
również to, że grubość kostki oraz rodzaj 
podbudowy powinny zostać dopasowane 
do realnego obciążenia nawierzchni (dla 
samochodów poniżej 3,5 t – kostka 6 cm, 
dla pojazdów cięższych – kostka mini-
mum 8 cm). W ten sposób zapewnimy so-
bie komfort użytkowania podjazdu przez 
długie lata.
Aby cieszyć się estetyczną i zarazem trwa-
łą nawierzchnią przez wiele lat – nale-
ży ją zaimpregnować kilka tygodni po 
ułożeniu. Impregnacja pomoże uchro-
nić nawierzchnię przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych, 
ale również przed wnikaniem zabru-
dzeń czy wilgoci w  strukturę materiału. 
Zabezpieczone elementy nie nasiąkają 
wodą, dzięki czemu ryzyko ich pęknięcia 
podczas zmian temperatury jest zdecy-
dowanie mniejsze. Struktura powierzch-
ni betonu pozostaje nienaruszona, nie 
ma więc obaw, że impregnat spowoduje  
np. zmiany jej zabarwienia.

NAJczęścIEJ POPEłNIANE 
BłędY POdczAS  

PRAc BRuKARSKIch
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wybieramy model kostki i  kształtujemy 
podjazd oraz ścieżki w  taki sposób, aby 
koncepcja tworzyła spójną całość z  do-
mem i  otoczeniem. Wybierając kostkę 
należy uwzględnić jej przeznaczenie oraz 
wielkość i kolor (szczególnie istotna jest 
grubość). Pamiętajmy, aby dobrać kostkę 
z 3 różnych palet. Następnie należy przy-
gotować grunt – w  przypadku podjaz-
du trzeba wykonać wykop o  głębokości 
30–50 cm, wyrównać i  uformować dno 
kształtując spadek i  linie odwadniające 
oraz zagęścić całość poprzez ubijanie. 
W  większości przypadków dno należy 
pokryć specjalnym kruszywem utwar-
dzającym. Kolejnym etapem prac jest 
wykonanie około 25–40-centymetro-
wej warstwy podbudowy z  materiału 
gwarantującego przepuszczalność wody 
np. ze żwiru. Następnie należy ustawić 

krawężniki wzdłuż obramowania na-
wierzchni. Prace kończy wyłożenie kil-
kucentymetrowej warstwy wyrównanej, 
ale nie ubitej podsypki z  piasku lub in-
nego drobnego kruszywa. Na tak przygo-
towane podłoże kładziemy kostkę, którą 
należy układać od brzegu nawierzchni ku 
środkowi, zachowując około 3-milime-
trowe odstępy między poszczególnymi 
elementami. Po zakończeniu montażu 
spoiny te wypełnia się suchym, drobnym 
piaskiem. Cały czas należy też kontro-
lować spadki układanej nawierzchni. 
Ostatnim etapem prac jest kilkukrotne 
utwardzanie gotowego podjazdu płytą 
wibracyjną.
Dodatkowo, jeżeli w  ogrodzie buduje-
my okazałe obramowania wokół drzew, 
fontann, czy np. skarpy i  kwietniki, na-
leży pamiętać, że elementy te wymagają 

TeknoAmerBlok
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stabilnych fundamentów, szczególnie 
w  przypadku bardziej rozbudowanych 
projektów. Wykonuje się je z  betonu na 
podbudowie z  kruszywa. Samodzielnie 
wznoszone konstrukcje oporowe nie po-
winny przekraczać 1 m – powyżej tej wy-
sokości zaleca się skorzystanie z pomocy 
profesjonalnego projektanta.
 

Bogata oferta kostek i  płyt z  betonu 
oraz elementów uzupełniających po-
zwala dopasować je tak do indywi-
dualnych upodobań, stylu w  jakim 
utrzymana jest posesja, jak i do cha-
rakteru budynku. Przez wzgląd na 
walory dekoracyjne i  funkcje, wspo-
mniane produkty znajdą zastosowa-
nie w każdym ogrodzie.
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z inTerneTem na cO dzień
Zdjęcie na ekranie eksponuje tzw. strzał-
kę. Jaworski tłumaczy, że gdyby ktoś 
patrzył przez lunetę w  trójkąt „strzałki” 
ogrodzenia systemowego z  paneli tego 
typu, powinien zobaczyć taki sam trój-
kąt, nawet na oddalonym o  setki me-
trów końcu ogrodzenia. Przy zakładaniu 
ogrodzenia „strzałka” jest sprawdzana 
niwelatorem optycznym, w każdym słup-
ku musi być w identycznym miejscu.
Pan Wacław ma na twardych dyskach 
tysiące zdjęć, rysunków, filmów, na nich 
ogrodzenia, bramy, różne inne kon-
strukcje, rozwiązania techniczne, pro-
jekty z  zakresu architektury. – Niemal 
codziennie zaglądam na YouTube, czy 
nie pojawiło się coś ciekawego w zakresie 
budownictwa. Bywa, że sprawdzam w In-
ternecie czy dany pomysł jest opatentowa-
ny. Ludzie wymyślają fantastyczne rzeczy. 
Niekiedy demonstrują krok po kroku jak 
należy postępować w  określonej sytuacji, 
np. przy montażu trudnego elementu, 
jak się dany system zakłada, wbudowuje, 

instaluje. Najczęściej szukam filmów po 
polsku, ale gdy trzeba radzę sobie z angiel-
skim, kiedy trafię na film autora z Wielkiej 
Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Sam 
się zastanawiam, czy w filmie nie wystą-
pić, jak montuję ogrodzenie albo bramę…
Komputery w  siedzibie JaWa to oczy-
wiście także prace w arkuszach kalkula-
cyjnych, sprawozdawczość, księgowość, 
zbiory instrukcji producentów mate-
riałów budowlanych i całych systemów. 
Plus korespondencja z  klientami inwe-
storami oraz z handlowcami i serwisan-
tami wielu firm. Przy komputerze trud-
no się nudzić.

wzajemnie sOBie POTrzeBni
Do JaWa trafiłem z polecenia kupca PSB 
– firmy StalMet, też ze Stalowej Woli. 
Historia współpracy między firmami za-
częła się w 1992 r. Dopiero co utworzony 
StalMet powierzył JaWa, która powstała 
rok wcześniej, adaptację starych obiek-
tów po fabryce domów, po to by uru-
chomić w  nich hurtownię. Odtąd nie-

mal co roku JaWa realizuje dla StalMet 
usługi budowlano-remontowe, ostatnio 
w  2016  r. powiększała parking przed 
Mrówką i stawiała nowe ogrodzenie.
Równolegle, od 1997 r. JaWa zaczęła 
zaopatrywać się w StalMet w różne ma-
teriały. Do tej pory kupuje ogrodzenia 
systemowe, bramy, chemię budowlaną, 
kostkę brukową. W  sumie ok. 80% za-

Wacław Jaworski połowę czasu pracy spędza przy komputerach, często w Internecie. 

Wacław Jaworski sprawdza napęd elektryczny 
11-metrowej bramy pomiędzy salonami Forda  
i Opla w Stalowej Woli.

Brygadzista Paweł Turek z pomocnikiem przed 
domem jednorodzinnym w Nisku układa na 
podjeździe do garażu kostkę (125 elementów  
na 1 m2) z dokładnością w pionie poniżej 1 mm.

Wacław Jaworski, właściciel firmy JaWa ze Stalowej Woli, 
wykonującej usługi remontowo-budowlane, dzieli czas 
swojej pracy mniej więcej po połowie: w siedzibie firmy przy 
komputerze i na placach budowy/remontów. – Komputery 
– mówi – to dla mnie takie same narzędzia pracy jak kopar-
ki, wiertnice, ubijaki, łaty wibracyjne, zagęszczarki, młoty 
kujące, dziesiątki różnych urządzeń i narzędzi.

WYKONAWCY BUDOWLANI
Ze STALOWeJ WOLI

Pracownik z wiertnicą osiąga wydajność pluto-
nu kopaczy. Ogrodzenia ciągną się nieraz setki 
metrów, najdłuższe zbudowane przez JaWa ma 
ponad kilometr. Trzeba wykonać setki dołków.
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Każdy detal jest ważny – dokręcanie kluczem 
śruby mocującej siatkę do słupka ogrodzenia.

Przy instalacji ogrodzenia nie da się uniknąć 
pracy ręcznej – użycie zaciskarki przy precyzyj-
nym łączeniu paneli złączkami.

opatrzenia realizuje JaWa w StalMet. Co 
trzeci klient trafia do JaWa z  polecenia 
StalMet. JaWa też poleca swoim klientom 
zaopatrywanie się w StalMet.

jakich OGrOdzeń Oczekuje rynek
Wacław Jaworski ocenia, że jeszcze 10 lat 
temu dominowały w  nowo budowanych 
ogrodzeniach te tradycyjne – murowane 
z  wstawianymi elementami kutymi bądź 
spawanymi. Ogrodzenia systemowe sta-
nowiły wówczas ledwie 15–20%. Dziś 
odwrotnie – 70% rynku to ogrodzenia sy-
stemowe, reszta tradycyjne, zdarza się też 
siatka rozciągnięta między drewnianymi 
palikami. Popyt na ogrodzenia z  paneli 
rósł w  ostatnich latach po kilka procent. 
W  ofercie mamy mnóstwo typów produ-
kowanych przez różne firmy. Panelowe 
buduje się szybko. Kute i  spawane dużo 
wolniej.

Precyzja, dOkładnOść,  
sTarannOść
Nowoczesne ogrodzenie systemowe skła-
da się z kilku powtarzających się na całej 
długości elementów. Najlepsze ogrodze-
nia są w  swojej budowie bardzo pro-
ste. Cokół podmurówki, słupek, panel 
ogrodzeniowy, złączki, śruby. Wszystko 
musi być odpowiednio zabezpieczone, 
zwłaszcza przed korozją, starannie wy-
konane, dokładnie montowane. Głębo-
kość posadowienia słupka w  gruncie, 
na ogół 80–120 cm, zależy od wysokości 
ogrodzenia. Im wyższe, tym głębiej trze-
ba się wkopać. Każdy detal jest ważny. 
Jeśli ma się udzielić gwarancji na usługę, 
każda czynność wymaga prawidłowego 
wykonania. JaWa daje gwarancję na rok 
do 4 lat w  zależności od systemu, jaki 
klient zamówił. Nie przyjmuje zleceń 
na wykonanie systemów z plastikowymi 
zapinkami. – Takie elementy często pęka-
ją już przy montażu, to co może zdarzyć 
się w trakcie eksploatacji ogrodzenia?... – 
pyta retorycznie pan Wacław.
Precyzji, dokładności i wyjątkowej wręcz 
staranności wymaga też montaż bram. 
A przy tym kwalifikacji dobrego elektry-
ka przy instalacji napędów i  całej auto-
matyki. Właściciel JaWa ma takie kwali-
fikacje.
Pan Wacław, żeby móc dokumentować 
i kontrolować prace JaWa sprawił swojej 
ekipie 2 dobrej klasy aparaty. Codziennie 
brygadzista robi co najmniej kilkanaście 
zdjęć, żeby każdy mógł zobaczyć postępy 
na ekranie komputera. 

godne warunki Pracy
Praca w  JaWa zaczyna się rano od spot-
kania w  jadalni przy kawie i  herbacie, 
omówienia co kto ma do roboty. Obok 
jest kuchnia, szatnia, każdy ma szafkę, są 
prysznice i toalety. Pan Wacław nie wyob-
raża sobie, żeby pracownicy firmy prze-
bierali się przed robotą na placu budowy, 
czy w samochodach, żeby nie mogli sko-
rzystać z prysznica po zakończeniu pracy.
Dziś JaWa to 7 osób, ale bywało więcej, 
z  podwykonawcami nawet ponad 20. 
Pracują: pan Wacław z  żoną Bożeną, 
prowadzącą wypożyczalnię narzędzi 
i sprzętu budowlanego, dwoma synami – 
Radosławem (technik mechanik opera-
tor maszyn) i Piotrem (technolog robót 
wykończeniowych), brygadzista Paweł 
Turek z 14-letnim stażem w firmie oraz 
dwóch fachowych pomocników budow-
lanych Tomasz i Dymitr. W czasie waka-
cji pracuje też w JaWa Lucjan – syn Bo-
żeny i Wacława – uczeń ostatniego roku 
technikum budowlanego.

szyBciej i lePiej niż PluTOn kOPaczy
Teren pod ogrodzenie na ogół trzeba 
splantować. Nieraz różnice poziomu się-
gają kilku metrów. Zdarza się, że ogro-
dzenie schodzi do wody. 
Najczęściej 75–80% czasu zajmuje przygo-
towanie terenu: wymierzenie, niwelacja, 
równanie poziomów, wiercenie w gruncie 
pod słupki, obsadzanie w  betonie słup-

ków w idealnej linii w pionie i na odpo-
wiedniej wysokości do terenu, ustawienie 
podmurówek pod panele ogrodzeniowe. 
Dopiero potem montuje się panele. Bywa, 
że panele montuje się tydzień, a przygo-
towania trwają miesiąc, albo i dłużej. Kto 
chce świadczyć usługi w  zakresie budo-
wy ogrodzeń musi dysponować odpo-
wiednim sprzętem: koparko-ładowarką, 
wiertnicą, niwelatorami, piłą do cięcia 
betonu, młotami wyburzeniowymi, ubi-
jakami stopowymi (skoczkami), zagęsz-
czarką do betonu, agregatami i  różnymi 
specjalistycznymi narzędziami. Wiertnica 
zastępuje przy głębieniu w ziemi otworów 
pracę 20–30 ludzi z łopatami. I otwory są 
lepiej, dokładniej wykonane.

wsPieranie kOnkurencji
Realizacja ogrodzeń i  bram zapewnia 
JaWa trzecią część przychodów. Dwie 
trzecie to prace przy różnych placach, 
z  niwelacją, utwardzaniem, tworzeniem 
bądź odnową infrastruktury, m.in. kana-
lizacji burzowej, oświetlenia zewnętrzne-
go, monitoringu, automatyki bramowej. 
Także roboty ogólnobudowlane, rozbiór-
kowe, instalacyjne z szerokiego zakresu. 
Także układanie kostki na parkingach 
i chodnikach.
Od 8 lat JaWa prowadzi wypożyczalnię 
narzędzi i sprzętu budowlanego. Cennik 
na www.ja-wa.com.pl zawiera kilkadzie-
siąt pozycji urządzeń, w  tym wielu nie-
zbędnych przy pracach związanych z bu-
dową ogrodzeń i instalacją bram.
Czy tym samym JaWa wspiera kon-
kurencję? – Liczy się po pierwsze to, że 
wypożyczalnia pomaga zapewnić firmie 
minimum stabilizacji finansowej w  zi-
mie, gdy nie ma dużego zapotrzebowania 
na usługi budowlane. W  ofercie mamy 
dużo urządzeń i  sprzętu wykorzystywa-
nego przy pracach wnętrzarskich, których 
JaWa nie wykonuje. A w sezonie …JaWa 
ma zawsze zlecenia na 2–3 miesiące do 
przodu. Konkurencję szanujemy, ale się jej 
nie obawiamy.

StalMet przystąpił do Grupy PSB w 2000  r. 
Obecnie prowadzi wielkopowierzchniową 
Mrówkę i skład materiałów budowlanych, 
dysponując ponad 3-hektarową działką 
w dobrym punkcie Stalowej Woli. Zatrud-
nia ponad 60 osób. Planuje uruchomienie 
PROFI. Ponad 80% zaopatrzenia na po-
trzeby swoich klientów StalMet realizuje 
za pośrednictwem PSB S.A.

Mirosław Ziach
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Organizatorem szkolenia w Agrobud 
PSB Mrówka była firma Hörmann. 

Rozwój dzisiejszego przedsiębiorstwa 
zapoczątkowała w  latach 50. ubiegłego 
wieku produkcją na skalę przemysłową 
garażowych bram uchylnych, będących 
wówczas absolutną nowością. Od tego 
czasu firma Hörmann znacznie posze-
rzyła paletę produktów. Obecnie obok 
produktów skierowanych do inwesto-
rów indywidualnych, w ofercie dostępne 
są bramy rolowane, przeciwpożarowe 
i  szybkobieżne, systemy techniki prze-
ładunku, zamknięcia przeciwpożarowe 
i  dymoszczelne, mające zastosowanie 
w sektorze przemysłowym. 
Same parametry bram garażowych  
Hörmann nie wystarczą, aby były one 
funkcjonalne, potrzebny jest także fa-
chowy montaż. Dlatego firma organizuje 
szkolenia, aby swoim klientom zapewnić 
jak najlepszą jakość usług. Spotkania te 
pozwalają fachowcom podnieść kwali-
fikacje z  zakresu technik bezbłędnego 
i szybkiego montażu nowoczesnych bram.

PO Pierwsze PrakTyka
Szkolenie podzielone było na dwa blo-
ki. Pierwsza część praktyczna odbyła się 
na placu przed centrum szkoleniowym. 
Firma Hörmann przygotowała specjalny 
stelaż, który umożliwił montaż bramy 
LPU  40. Na początku pan Marcin Rybak, 
szkoleniowiec firmy Hörmann, musiał 
wyznaczać „ochotników”, jednak z każdą 
minutą wykonawcy coraz chętniej chwy-
tali narzędzia w dłonie. Każdy z uczestni-
ków szkolenia brał czynny udział w mon-
tażu bramy, dzięki czemu przebiegł  
on bardzo sprawnie. „Dzisiejsze szkole-
nie bardzo mnie zainteresowało. Zabra-
łem na nie także swoich pracowników, 
gdyż muszą być oni przygotowani do  

Prawidłowy montaż bramy garażowej 
z firmą Hörmann

fachowego montażu bram. To zapewni 
wysoką jakość usług mojej firmy” – mówi 
pan Marian Pacyna, właściciel firmy  
El-Mag. „Niejedną bramę montowałem 
w  swoim życiu, jednak technologie są 
nieustannie udoskonalane i  nie mogę 
sobie pozwolić, aby inwestor mnie za-
skoczył. Biorę udział w szkoleniach, gdyż 
dają mi szansę rozwoju. Mogę także za-
pytać specjalistów o  szczegóły” – doda-
je pan Paweł Wilk, przedstawiciel firmy 
PKI Wilk s.c. 

ważna TeOria
Teoretyczną część szkolenia poprowadził 
pan Bolesław Araszkiewicz, kierownik 
regionu Hörmann Polska. Przybliżył 
on uczestnikom bramę segmentową 
LPU  40. Omówił jej konstrukcję, wy-
gląd, zwrócił uwagę na tak ważny dzisiaj 
współczynnik przenikania ciepła, nie 
mniej istotne bezpieczeństwo, a  także 
innowacyjne rozwiązania. Pan Bolesław 
przedstawił także inne produkty marki 
Hörmann, nowości rynkowe oraz roz-
wiązania techniczne stosowane w  pro-
duktach firmy. „U  nas buduje się dużo. 
Ludzie pracują w  Niemczech, a  tutaj 
budują domy. Dlatego też musimy pra-
cować z  niemiecką precyzją. A  dzięki  
firmie Hörmann montaż bram właś-
nie taki jest – mówi Marian Pacyna.  
– Ponadto szkolenia prowadzone przez  
wykwalifikowanych pracowników są nie-
ocenionym źródłem informacji.”

klucz dO sukcesu
Uczestnicy byli bardzo zainteresowani te-
matem bram garażowych, ich montażem 
i  innymi produktami firmy Hörmann, 
zadawali mnóstwo pytań, na które szko-
leniowcy odpowiadali cierpliwie i  wy-
czerpująco. Jak twierdzi pan Bolesław: 

„Dobrą markę trzeba sobie wypracować. 
To słowa Augusta Hörmanna. Wyszko-
lony wykonawca to eliminacja błędów  
na etapie montażu produktów firmy  
Hörmann. Przekłada się to na zadowo-
lenie klienta i  tym samym na brak re-
klamacji. Dlatego warto przeprowadzać 
szkolenia, aby montażysta bezbłędnie 
zamontował bramę, ponieważ nawet 
drobne odstępstwa mogą powodować 
problemy z  jej użytkowaniem.” „Dosko-
nale wyszkoleni pracownicy to klucz do 
sukcesu, dlatego w  dzisiejszym szkole-
niu biorą udział także pracownicy PSB 
Mrówka” – dodaje Zenon Rejmaniak, 
organizator szkolenia, właściciel firmy 
Agrobud PSB Mrówka w Krzyżu Wlkp. 

Relacja: Joanna Szot
Budomedia

19 sierpnia 2016 r. w Agrobud PSB Mrówka w Krzyżu Wlkp. 
odbyło się szkolenie z cyklu „Szkoła Dobrego Budowania 
PSB”. Tematem przewodnim był montaż segmentowej  
bramy garażowej LPU 40. Uczestnicy mogli nie tylko  
poznać teoretyczne zasady montażu tego produktu, ale  
przede wszystkim praktycznie w tym szkoleniu uczestniczyć. 
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Pojemne regały, praktyczne opakowania 
oraz atrakcyjne materiały informacyjne 
wchodzące w  jego skład zachęcają kli-
entów do zakupu i budują profesjonalny 
wizerunek każdego punktu sprzedaży. 
Wyróżnikami nowego systemu ekspo-
zycji produktów marki Koelner jest ko-
lorystyczny klucz znakowania podłoży 
aplikacji oraz zróżnicowane wymiary 
regałów z  możliwością indywidualnego 
dopasowania ich wyglądu do powierz- 
chni sklepu i  sprzedawanego asorty-
mentu. Zapewniamy kompleksowe 
wsparcie naszych przedstawicieli hand-
lowych w  komponowaniu ekspozycji 
oraz profesjonalne doradztwo w kwesti-
ach merchandisingowych. zastosowane 
rozwiązania pomogą klientom szybciej 
i  łatwiej znaleźć właściwe zamocowa-
nia czy elementy złączne, a personelo-
wi sprzedażowemu pozwolą sprawniej 
i  efektywniej zarządzać zawartością 
regału.
Podpowiadamy, jak zaprojektować 
i utrzymywać ekspozycję produktów, aby 
sprzedawać skutecznie i umożliwiać kli-
entom świadomy zakup.

5 kroków do skutecznej  
ekspozycji produktów
Prawidłowa prezentacja 
asortymentu w sklepie 
znacznie ułatwia klientowi 
wybór produktów, a także 
może zwiększyć sprzedaż 
nawet o 30% – mając świa-
domość, z jakimi wyzwania-
mi w tej kwestii najczęściej 
trzeba się mierzyć, opraco-
waliśmy nowy, intuicyjny 
system ekspozycji produktów 
marki Koelner. 

PaTrz kOmPleksOwO i GruPuj asOrTymenT
krok 1 

Na ekspozycję w  punkcie sprzedaży powinniśmy patrzeć całościowo, tak, aby  
jak najlepiej wczuć się w  rolę klienta, który przemierza alejkami i  chce sprawnie  
znaleźć określony produkt. Wychodząc mu naprzeciw, starajmy się możliwie jak  

mOcOwania uniwersalne PODŁOŻA Pełne PODŁOŻA GiPsOwO-karTOnOwe
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Zasadniczo regał możemy podzielić na strefy, które różnią się stopniem 
przyciągania uwagi klientów. Każda z nich postrzegana jest nieco inaczej, 
przez co należy podchodzić bardzo uważnie do ich zagospodarowywa-
nia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy danego  
miejsca. Na najwyższych półkach układajmy towary lekkie, o niewiel-
kich rozmiarach, aby nie były uciążliwe przy zdejmowaniu. w środku 
każdej ekspozycji mieści się strefa zasięgu wzroku, co czyni ją naj-
bardziej atrakcyjną. Produkty w niej ułożone naturalnie zauważane są 
w pierwszej kolejności, mają dzięki temu najwyższe prawdopodobieńst-
wo trafienia w ręce klienta. Na dole, przy podłodze, najlepiej sprawdzają 
się duże opakowania i nieco cięższe produkty – z praktycznego wzglę-
du ułatwiającego ich zabieranie. Zróżnicowane opakowania, elementy  
regałów Koelner – półki, haki, uchwyty – oraz duża elastyczność w kom-
pozycji systemu umożliwiają układ asortymentu dopasowany do potrzeb 
danego punktu sprzedaży. Standardowe wysokości i szerokości regałów 
pozwalają dopasować je sprawnie do już istniejącej ekspozycji.

wyBierz eksPOzycję na OdPOwiedniej wysOkOści
krok 2 

Największym wrogiem każdego sprzedawcy są puste przestrzenie na regale 
– wywołują u klienta wrażenie niekompletności asortymentu. Pozostawia-
nie luk na półkach czy hakach wprowadza chaos do ekspozycji – przesta-
je kusić klienta obietnicą szerokiego wyboru, pozostawia niedosyt i  nie  
zachęca do powrotu do sklepu w  przyszłości. Najskuteczniej jest radzić 
sobie z  nimi poprzez planowanie zapasów towarów i  wybieranie asor- 
tymentu, którego opakowania współgrają ze sobą, tworząc estetyczne 
kompozycje. W  systemie regałów Koelner miejsce na półkach i  hakach 
zostało zaprojektowane tak, aby łatwo utrzymywać można było porzą-
dek i systematykę ekspozycji. Dbajmy o ich nieustanną kontrolę. Pozwoli 
to nam odpowiednio szybko uzupełniać braki w artykułach i etykietach 
cenowych. 

kOnTrOluj zawarTOść reGału
krok 3 

idzie, będzie wracał i polecał nasz sklep 
znajomym. Bezpośrednio po weryfika-
cji układu przestrzeni, skupmy się na 
zawartości regałów. Najlepszym spo-
sobem na nawigowanie klienta po 
niej jest umieszczanie obok siebie ar-
tykułów tej samej kategorii. Ten pro-
sty zabieg umożliwi szybkie ogarnię-
cie wzrokiem asortymentu w  danym 
miejscu, dzięki czemu klient będzie 
miał świadomość, że poznał ofertę 
sklepu i  wybiera produkt najlepiej  
odpowiadający jego oczekiwaniom. 
Ekspozycje można budować wykorzy-
stując różne klucze, w tym na przykład 
rodzaje zastosowań czy grupę asorty-
mentową. Nowe regały marki Koelner  
zostały podzielone kolorystycznie, 
zgodnie z kluczowymi typami aplikacji.

najlogiczniej grupować dostępny asortyment, aby po wejściu do sklepu szybko 
zorientował się, dokąd powinien pójść. Uniknie dzięki temu wrażenia zagubienia 
i  zacznie pozytywnie postrzegać to, jak zorganizowaliśmy sprzedaż, a  co za tym  

PODŁOŻA drewniane WYROBY Metalowe ŁąCZNIKI ciesielskie
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Niewymuszone, swobodne poruszanie się po alejkach skle-
powych rządzi się swoimi zasadami. Stojąc naprzeciw regału, 
czytamy go jak książkę – oglądając asortyment od lewej do 
prawej strony – powinien mieć tego świadomość każdy sprze-
dawca rozkładający towar na półkach. Niezwykle istotna jest 
z tego powodu logiczna kompozycja produktów i dodatkowych 
materiałów informacyjnych. Pozwala to klientowi sprawnie  
i samodzielnie wybrać produkt najlepiej odpowiadający jego 
potrzebom. Jest również pomocne w  ograniczeniu udziału  

dOcieraj dO klienTów
krok 5 

zwróć uwaGę na wyGOdę i BezPieczeńsTwO
krok 4 

Zróżnicowanie asortymentu w  sklepach jest wyzwaniem podczas projektowa-
nia ekspozycji. Wykorzystywanie tych samych modułów regałowych i  powielanie 
ich na całej długości alejek nie ułatwia klientom przeglądania produktów. Pręty,  
piany, sylikony, wkręty, kołki czy łączniki wymagają dopasowania wyglądu regałów 
do gabarytów każdego z nich. właściwe eksponowanie jest także gwarancją bez-
pieczeństwa klientów, pozwala uniknąć niekontrolowanego przemieszczania się  
artykułów oraz niweluje trudności w  przenoszeniu ich do koszyka czy wózka.  
System Koelner został zaprojektowany z wykorzystaniem kilku poręcznych modułów  
regałowych, dzięki którym każdy rodzaj asortymentu ma swoje dedykowane miejsce 
na dopasowanych i wymiennych półkach, wieszakach, czy koszach.

personelu sklepu w wyborze produktów – klient znajdzie pod-
stawowe informacje o wyróżnikach i cechach danych rozwiązań 
w bezpośrednim sąsiedztwie półki czy haka. System ekspozycji 
Koelner zawiera bardzo rozbudowane spektrum dodatkowych 
nośników informacji – od naklejek podłogowych, etykiet bocz-
nych paneli, po ruchome woblery i górne panele z wiodącymi 
informacjami o zawartości całego regału. Z ich pomocą nawi-
gujemy klientów po punkcie sprzedaży i finalnie po zawartości 
regału, a treści dotyczące rozwiązań wyjaśniają główne kwestie 
charakteryzujące asortyment.
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Nie jest bez znaczenia, z jakich materia-
łów wybudujemy budynek. Szczególne 
wymagania stawiamy materiałom ścien-
nym, które w dużym stopniu odpowiada-
ją za ochronę cieplną budynku, trwałość, 
komfort życia mieszkańców. Dodatko-
wym kryterium, jakiemu powinny spro-
stać takie materiały jest łatwość stosowa-
nia technologii, sprzyjająca bezbłędnemu 
i  szybkiemu budowaniu. Beton komór-
kowy spełnia te wszystkie warunki. 

BeTOn kOmórkOwy – kOmPleksOwa 
Budowa
Beton komórkowy jest wykorzystywany 
do wznoszenia ścian nośnych zewnętrz-
nych: jednowarstwowych (bez ocieple-
nia) i  warstwowych (z  ociepleniem), 
ścian nośnych wewnętrznych oraz nie-
nośnych. Buduje się z  niego wszystkie 

Beton komórkowy 
– najwyższa jakość na budowie
Beton komórkowy jest materiałem o bardzo szerokim za-
stosowaniu i praktycznie nieograniczonych możliwościach 
kształtowania budynków. Ponadto ma szereg zalet, pozwa-
lających realizować budynki o wysokiej jakości technicznej 
oraz dużej trwałości. 

typy budynków o różnym przeznaczeniu: 
domy jedno- i  wielorodzinne, budynki 
komercyjne, budynki produkcyjne oraz 
inwentarskie. Materiał ten łączy w sobie 
najważniejsze cechy, jakie powinna mieć 
ściana: wytrzymałość na ściskanie, izo-
lacyjność cieplną oraz ognioodporność. 
Dodatkowo charakteryzuje się niewiel-
ką masą objętościową, co sprawia, że 
można z  niego produkować elementy 
o dużych wymiarach (np. bloczki), przy 
zachowaniu wszystkich zasad ergonomii. 
Przewagą betonu komórkowego nad po-
zostałymi materiałami budowlanymi jest 
łatwość obróbki, a więc cięcia i szlifowa-
nia, która umożliwia uzyskanie żądanego 
kształtu materiału w  szybki i  sprawny 
sposób. 
Poza tym rozwiązania systemowe, bu-
dowanie z elementów (bloczków, płytek, 

kształtek U, naproży zbrojonych), dają 
największe możliwości kompleksowe-
go wznoszenia budynku. Dzięki ele-
mentom systemowym SOLBET można 
uniknąć wielu błędów wykonawczych 
popełnianych przy wykonywaniu deta-
li konstrukcyjnych. Poza materiałami 
murowymi oferowana jest także cała 
gama produktów chemii budowlanej, 
czyli zaprawy, tynki i system ocieplenia. 
Wybierając beton komórkowy na ściany 
budynku, ułatwiamy organizację prac 
ekipom wykonawczym. Nie bez zna-

Z betonu komórkowego można wybudować budy-
nek systemowo. Oprócz bloczków do budowy wy-
korzystuje się płytki, nadproża zbrojone z betonu 
komórkowego, kształtki U do wykonywania sza-
lunku traconego pod belki lub słupy. Najlepiej też 
zastosować zaprawę murarską do cienkich spoin. 

czenia jest też popularność materiału 
i  jego łatwa dostępność. Beton komór-
kowy to materiał popularny w  każdym 
regionie naszego kraju niezależnie od 
istniejących, czasami długich tradycji, 
które mogłyby wskazywać na inną grupę 
materiałów konstrukcyjnych. Budowę 
z  udziałem produktów SOLBET można 
przeprowadzać w  każdym zakątku 
kraju. Firma ma swoje fabryki w  wielu 
regionach, skąd materiały dostarczane 
są do licznych hurtowni i  składów 
budowlanych, a stamtąd na plac budowy. 
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Beton koMórkowy  
w PrOjekcie dOmu
Wybór projektu domu to jeden z  po-
ważniejszych kroków podczas budowy. 
Z projektu wynika nie tylko wygląd bu-
dynku i  jego funkcjonalność, ale także 
koszty budowy. Znaczna część gotowych 
projektów domów wskazuje na beton 
komórkowy, jako jeden z najbardziej po-
pularnych, dostępnych cenowo i  najcie-
plejszych materiałów ściennych. Dotyczy 
to zarówno ścian jednowarstwowych, 
jak i  dwu- oraz trójwarstwowych. Nie 
powinno to dziwić, ponieważ efektem 

maTeriał w rękach wykOnawcy
Beton komórkowy jest materiałem do-
brze znanym wykonawcom. Co wię-
cej, budowanie jest tak łatwe, że dom 
z  bloczków z  betonu komórkowego bez 
problemu wzniesie każda ekipa budow-
lana, a  nawet osoba niemająca żadnego 
przygotowania i doświadczenia w muro-
waniu. Murowanie z bloczków SOLBET 
nie wymaga specjalnych umiejętności, 
wystarczy podstawowa wiedza na temat 
wznoszenia ścian z betonu komórkowego 
oraz podstawowe i proste narzędzia. Bu-
dowę ścian z bloczków SOLBET dodat-
kowo ułatwia ich duża dokładność wy-
miarowa, która pozwala murować z dużą 
precyzją. Nie bez znaczenia jest niewiel-
ka, w porównaniu z innymi materiałami 
do budowy ścian, masa elementów, dzię-
ki którym wykonawcy mają mniej do 
przeniesienia. Szybka budowa jest możli-
wa także dzięki dość dużym wymiarom, 
w wyniku czego mur błyskawicznie pnie 
się w  górę – na 1 m2 ściany przypada 
tylko 7 bloczków. Dużym ułatwieniem 
są także wyprofilowane na pióra i wpusty 
powierzchnie boczne bloczków SOLBET. 
Murując ściany z takich bloczków, wyko-
nuje się jedynie spoiny poziome za po-
mocą odpowiedniej zaprawy murarskiej 
do cienkich spoin, która należy do sy-
stemu. W  spoinach pionowych zaprawę 
należy tylko nałożyć w miejscach, w któ-
rych nie ma połączenia na pióra i wpusty, 
czyli np. w  narożach, lub przy łączeniu 
przeciętych bloczków. Murarze cenią so-
bie także praktyczne uchwyty znajdujące 
się po bokach bloczków, które ułatwiają 
ich przenoszenie i  ułożenie w  miejscu 
murowania na murze. Dużą zaletą tego 
materiału jest także jego łatwa obróbka  
– bloczki SOLBET można bez proble-

mów docinać, gdy zajdzie taka potrzeba 
oraz szlifować. Do tego celu służy piła 
ręczna wraz z  prowadnicą ułatwiającą 
zachować prostopadłość dociętej po-
wierzchni oraz strug i paca do szlifowa-
nia.
Dopasowanie elementów do siebie ogra-
nicza możliwości popełnienia błędów 
wykonawczych, a  postępowanie zgod-
nie ze wskazówkami producenta oraz 
podążanie za instruktażem zamieszczo-
nym w filmach na portalu internetowym 
SOLBET sprawiają, że budowa przebiega 
sprawnie i ukończona może być w rekor-
dowo krótkim czasie. 

sysTem sOlBeT – kOrzyści  
BudOwania w sysTemie
Zastosowanie rozwiązań systemowych 
daje gwarancję, że wszystkie wykorzy-
stane na budowie materiały są do siebie 
dobrze dopasowane po względem para-
metrów technicznych. Wykorzystanie 
materiałów jednego producenta daje 
gwarancję wykonania poszczególnych 
elementów domu zgodnie z  aktualnymi 
trendami i  sztuką budowlaną. Zastoso-

Rozwiązania systemowe SOLBeT ułatwiają wybu-
dowanie budynku zgodnie z projektem oraz obo-
wiązującymi przepisami.

budowy z betonu komórkowego jest bu-
dynek zaprojektowany i wykonany zgod-
nie z  zasadami wiedzy technicznej i  za-
pewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, 
pożarowe, użytkowania, odpowiednie 
warunki higieniczne i  zdrowotne oraz 
ochronę środowiska, ochronę przed 
hałasem i drganiami, odpowiednią cha-
rakterystykę energetyczną budynku oraz 
racjonalne użytkowanie energii, a  także 
wykorzystanie zasobów naturalnych.

zmiana maTeriału na BeTOn kOmórkOwy
Co zrobić, jeśli chcielibyśmy wybudować dom z  betonu komórkowego, a  w  pro-
jekcie są ujęte innego rodzaju materiały ścienne? zmiana materiału na beton  
komórkowy jest możliwa niemal w każdym przypadku. takie zmiany nie są zmia-
nami istotnymi i autorzy projektów je dopuszczają. należy ją jednak skonsultować 
z projektantem – w przypadku projektu indywidualnego – i z kierownikiem budo-
wy. w przypadku projektu gotowego (katalogowego) należy upewnić się, czy wśród 
zmian, na które zgadza się autor projektu jest zapis o zamianie materiału ścienne-
go. zwykle jest to możliwe, projektanci projektów katalogowych dopuszczają takie 
zmiany bez uzyskania ich zgody. wtedy dobrze zapytać się projektanta adoptują-
cego projekt. Gdy zmiana materiału ściennego na beton komórkowy nie wiąże się  
ze zmianą grubości muru i  tym samym nie zmienia się powierzchni budynku  
i  jego kubatury, to nie podlegają te zmiany pod zmiany istotne. wystarczy tylko 
wpis do dziennika budowy.

Oferta systemu SOLBeT Perfekt obejmuje również 
zalecenia wykonawcze. Wykonawca dostaje goto-
wą i klarowną technologię, by uniknąć błędów na 
budowie.

Bogata oferta produktowa firmy SOLBeT umożli-
wia profesjonalne budowanie systemowe, ograni-
czające ryzyko popełniania błędów podczas budo-
wy i wykańczania ścian.
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wanie elementów systemowych z betonu 
komórkowego w  łatwy sposób umożli-
wia osiągnięcie wymaganej izolacyjności 
termicznej ścian. Powstają one bowiem 
z  jednorodnych pod względem mate-
riałowym gotowych produktów, które 
w podobny sposób jak bloczki SOLBET 
izolują termicznie. Oznacza to, że w prze-
grodzie brak jest miejsc o zwiększonym 
przewodzeniu ciepła. Więcej energii 
cieplnej pozostaje więc w budynku. Ele-
menty systemowe SOLBET wyproduko-
wano z myślą o budowie przegród w jak 
najmniejszym stopniu narażonych na 
powstawanie mostków termicznych, czy-
li ucieczki ciepła z budynku. Stosuje się 
je m.in. przy wykonywaniu kluczowych 
pod tym względem nadproży czy wień-
ców. W  efekcie pozwalają one uzyskać 
ciepłe i bardziej energooszczędne ściany. 
Dzięki elementom systemowym SOLBET 
można też uniknąć wielu błędów wyko-
nawczych popełnianych przy wykony-
waniu detali konstrukcyjnych, przekła-
dających się bezpośrednio na trwałość 
i  wytrzymałość ściany. Rozwiązania 
systemowe ułatwiają też wybór niezbęd-
nych materiałów – oprócz bloczków 
otrzymujemy bowiem wszelkie niezbęd-
ne do wykonania ściany elementy uzu-
pełniające. Produkty systemowe zapew-
niają też większy komfort budowania 
i usprawniają pracę wykonawców. Z ele-
mentami systemowymi SOLBET dom 
buduje się niczym z klocków. Skrócenie 

czasu pracy przy budowie przegrody 
przekłada się również na niższe koszty 
wznoszenia budynku. 

Beton koMórkowy  
na Placu Budowy
Budując z betonu komórkowego, należy 
odpowiednio obchodzić się z  materia-
łem, dotyczy to transportu na budowę, 
składowania i  budowania. Niedopusz-
czalne jest brak zabezpieczenia w trakcie 
transportu, składowanie na nierównej 
powierzchni, rzucanie bloczkami, po-
nieważ jak każdy inny materiał może 
on ulec zniszczeniu. Przy składowaniu 
bloczki należy ustawić na czystym i rów-
nym podłożu. Jeśli elementy murowe nie 
znajdują się na paletach, powinny zo-
stać zabezpieczone przed podciąganiem 
wody z podłoża. 
Decydujący wpływ przy murowaniu 
ścian z  bloczków ma dokładność uło-
żenia pierwszej warstwy bloczków 
w  ścianie. Powinny być one murowane 
na zaprawie cementowej, która pozwa-
la zniwelować ewentualne nierówności 
górnej powierzchni ścian fundamento-
wych. Dopiero kolejne warstwy można 
murować na zaprawę cienkowarstwową. 
Każdą warstwę wcześniej wymurowa-
nych bloczków należy przeszlifować. Ta 
czynność jest bardzo łatwa, nie wymaga 
użycia siły i  zajmuje naprawdę sekundy, 
ale pozwala zniwelować różnice, któ-
re wynikają z  tolerancji wymiarowych 

bloczków, które wynoszą ± 1 mm. Bez tej 
czynności nierówności wymiarowe mogą 
się skumulować. Zaprawa murarska do 
cienkich spoin służy, by trwale powiązać 
bloczki ze sobą, a nie do wyrównywania. 
To należy mieć na uwadze, że zanim za-
cznie się murowanie najpierw należy 
przeszlifować każdą wcześniej wymuro-
waną warstwę. Po szlifowaniu ważne jest, 
by zamieść pył, ponieważ zaprawa nie 
będzie miała przyczepności do bloczków. 
Zaprawę cienkowarstwową należy nakła-
dać kielnią do cienkich spoin. Nakładanie 
zaprawy za pomocą grzebieni do glazury 
nie jest prawidłowe, bo grubość zaprawy 
jest zależna od kąta nachylenia grzebie-
nia, przez to zużycie zaprawy wzrasta. 
Poza tym, murowanie za pomocą kielni 
jest o wiele łatwiejsze i szybsze.

Szczelne opakowanie z  grubej folii pozwala bez-
piecznie składować bloczki na placu budowy. 

Sposób posadowienia powinien odpowiadać warunkom 
gruntowym i być dostosowany do warunków wodnych wy-
stępujących w  gruncie. Trwałość budynku uzależniona jest 
m.in. od odpowiedniego wykonania hydroizolacji, czyli izo-
lacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Rodzaj izolacji 
– lekką, średnią lub ciężką – dobiera się pod kątem warunków 
wodno-gruntowych. Do wykonania ocieplenia podziemnych 
części budynku, które narażone są na działanie wilgoci, zale-
ca się stosowanie polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Ścia-
na części naziemnej powinna być oparta na szerokości nie 
mniejszej niż 2/3 jej grubości, a wysokość cokołu zaleca się 
by nie była mniejsza niż 30 cm. W  przypadku budynków 
podpiwniczonych do wykonywania ścian piwnic można sto-
sować bloczki z betonu komórkowego SOLBET. W tym celu 
zaleca się stosowanie bloczków bez wyprofilowanych na pió-
ra i wpusty powierzchni bocznych (czołowych), gdyż ściany 
te wymagają murowania z wypełnieniem spoin pionowych. 

właściwe POsadOwienie Budynku i wykOnanie 
części POdziemnej Budynku

www.solbet.pl

KlUCZOWE ElEMENTY W BUDOWIE DOMU Z BETONU KOMóRKOWEGO
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Z betonu komórkowego SOLBET można w łatwy sposób wzno-
sić ściany łukowe, czyli w rzucie dopasowane do krzywizny łuku. 
W  tym celu warto uprzednio wyznaczyć na podłożu przebieg 
ściany uwzględniając jej grubość. Na przygotowanym szablonie 
lub podłożu z  odwzorowanym przebiegiem muru ustawia się 
bloczki jeden obok drugiego wzdłuż wyznaczonych linii. W ten 
sposób ustala się przebieg cięcia bloczka. W przypadku ściany 
o niedużym promieniu łuku bloczki dzieli się na 2–3 części, do-
cinając je pod odpowiednim kątem. Ewentualne nierówności 
i wystające poza obrys ściany krawędzie bloczków łatwo zeszli-
fowuje się pacą. Docinane krawędzie bloczków należy murować 
z wykonaniem spoin pionowych.

PrawidłOwe wiązanie BlOczków

wieniec Bez sTraT ciePła

BudOwa ściany łukOwej

Budowa ścian z  betonu komórkowego SOLBET przebiega 
szybko i  sprawnie. Jedną z  podstawowych zasad gwaran-
tujących właściwe wykonanie przegrody jest odpowied- 
nie przewiązanie bloczków. Dzięki temu mur jest mono- 
litem i  zachowuje się jak jeden element konstrukcyjny, 
zmniejsza się też ryzyko powstawania rys. Spoiny pio- 
nowe w poszczególnych warstwach nie mogą wypadać w jed-
nej linii. Jest to podstawowa zasada prawidłowego wykonania 
każdego muru, wynikająca ze sztuki budowlanej i  zapisów 
w  normach murowych. Spoiny powinny być przesunię-
te względem siebie o  minimum 10 cm. Minimalna długość 
bloczka wypadającego przy narożnikach budynku lub krawę-
dziach otworu również nie może być mniejsza niż 10 cm.

Po wykonaniu hydroizolacji poziomej i  sprawdzeniu wypo-
ziomowania ścian fundamentowych można przystąpić do mu-
rowania pierwszej warstwy bloczków z  betonu komórkowego 
SOLBET. Prace rozpoczyna się od wymurowania bloczków 
w narożnikach budynku, ustawiając je w taki sposób, aby pióra 
bloczka znajdowały się na zewnątrz. Pierwszą warstwę muruje 
się na zaprawie cementowej. Zniweluje ona różnice poziomów 
i zabezpieczy izolację poziomą przed uszkodzeniem. Położenie 
bloczka stabilizuje się za pomocą młotka z gumowym obuchem 
oraz poziomnicy. Należy pamiętać, że w  narożach łączy się 
bloczki prostopadle, co oznacza, że nie będzie pomiędzy nimi 
połączenia w  spoinie pionowej na pióra i  wpusty. W  związku 
z tym należy wypełnić zaprawą miejsca łączenia tych bloczków.

murOwanie Pierwszej warsTwy

Kolejnym kluczowym elementem w ścianach jednowarstwo-
wych jest wieniec, czyli najogólniej mówiąc wzmocnienie 
ścian budynku w postaci żelbetowej belki umieszczonej w każ-
dej ścianie nośnej, najczęściej w poziomie stropów. Aby nie 
przemarzał i nie stał się mostkiem ciepła, wymaga odpowied-
niego ocieplenia. W przypadku ścian z ociepleniem wykonuje 
się to na etapie ocieplania ścian na całej powierzchni. Nato-
miast w przypadku ścian bez ocieplenia wykonuje się je z nie-
nasiąkliwej wełny mineralnej lub styropianu w obszarze wień-
ca. Oprócz ocieplenia zaleca się osłonięcie izolacji termicznej 
płytkami z  betonu komórkowego. Ściany jednowarstwowe 
murowane mają grubość 42  cm, więc jest miejsce na wieniec, 
jego ocieplenie i obłożenie płytką z betonu komórkowego. Po-
zwoli to uzyskać jednorodną powierzchnię ściany, co znacz-
nie ułatwia późniejsze prace tynkarskie. 
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najważniejsze Trendy
Jest więcej pytań, na które chciałoby po-
znać odpowiedź wielu budowlańców, 
niestety czeluści statystyki* są tak głębo-
kie, że nie sposób spenetrować wszyst-
kich podbranż, działów, sekcji itd. itp. 
oferujących ogromne bogactwo asorty-
mentowe tego wszystkiego, co niezbędne 
na placach budowy czy przy remontach. 
Jednak nawet bardzo ogólne dane, które 
poniżej przedstawimy, mogą okazać się 
interesujące dla tych, którzy obracają się 
codziennie w obszarze sektora budowla-
nego, tym bardziej, że poza Głosem PSB 
nigdzie się wcześniej w  takim zestawie-
niu nie pojawiły.
wykres 1 pokazuje, że od lat import wy-
robów dla budownictwa maleje (nie bez 
wahań), a eksport szybko rośnie. Pomię-
dzy 2010 r. a  2015 r. przewaga eksportu 
nad importem powiększyła się 2-krotnie, 
z relacji 1 : 2,8 dochodząc do 1 : 5,5.
Zanim poświęcimy więcej uwagi po-
szczególnym grupom wyrobów, dwa 
spostrzeżenia ogólnej natury. Skala 
zjawiska jest poważna, wartość wy-
robów branych pod uwagę wyraża 
się w  poszczególnych grupach częś-
ciej w  setkach milionów złotych, niż 
w dziesiątkach, a globalnie liczona jest 
w  miliardach złotych. Import w  spo-
sób istotny dopełnia rynek krajowy, 
ale inwestorzy, wykonawcy budowlani, 

WYROBY DLA BUDOWNICTWA 
– co Polska kupuje, a co sprzedaje. 
Proporcja 1 : 5,5
Jakimi wyrobami dopełniają rynek materiałów budowlanych w Polsce  
zagraniczni dostawcy? Skąd je sprowadzamy? Jakie są relacje między  
importem wyrobów dla budownictwa, a eksportem? O czym świadczy szybki 
wzrost eksportu wielu branż wytwarzających w Polsce materiały budowlane?

kupcy handlujący „budowlanką” zysku-
ją również na eksporcie. Polscy produ-
cenci skutecznie lokują swoje wyroby 
w  Niemczech, wlk. Brytanii, Szwecji, 
Francji, Norwegii, Belgii (najwięksi od-
biorcy). czy inwestorzy i  wykonawcy 
budowlani z  tych państw kupowaliby 

w  Polsce kiepski towar?... Takie same 
materiały budowlane trafiają na nasz 
rynek krajowy.
Statystykę handlu zagranicznego ma-
teriałami budowlanymi (wybrane gru-
py wyrobów, lata 2014–2015) zawiera 
w  mini pigułce tabela. Po stronie im-
portu w  2015 r. wzrost notowano w  3 
grupach wyrobów, a spadek w 6. W eks-
porcie zdecydowanie przeważały wzro-
sty – w 8 grupach. w 2015 r., w każdej 
z  grup wyrobów eksport realizowany 
był do zdecydowanie większej liczby 
państw, niż import. W  4 grupach wy-
robów wartość importu przeważała nad 
eksportem, w  5 dominował eksport.  
Import realizowano w  sumie z  niemal  
60 państw, a eksport trafił do ponad 110.
Wartość zsumowanego eksportu wyro-
bów dla budownictwa sięgnęła w 2015  r. 
3841 mln zł – wzrost o  10% w  porów-
naniu z  rokiem poprzednim, natomiast 
wartość importu zamknęła się w kwocie 
697 mln zł – spadek o  1%. Eksport był 
rekordowo wysoki, nigdy w poprzednich 
latach nie przekroczył 3,5 mld zł. Import 
tylko raz był równie niski (w 2013 r.).

Nazwa  
grupy wyrobów

Import Eksport

2015 r. 
liczba 

państw

2015 r. 
wartość 
w mln zł

Wzrost/
spadek 

wartości w % 
wobec 2014 r.

2015 r. 
liczba 

państw

2015 r. 
wartość 
w mln zł

Wzrost/ 
spadek 

wartości w % 
wobec 2014 r.

Nieogniotrwałe zapra- 
wy i masy betonowe 22 35,7 –29% 59 76,7 13%

Wykładziny z polime- 
rów chlorku winylu 36 167,8 13% 71 74,3 –26%

Okna, okna francuskie 
i ich ramy, drewniane 21 47,7 –4% 59 1 850,5 9%

Drzwi, ich futryny 
i progi, drewniane 26 13,1 –32% 73 642,3 15%

Płyty parkietowe, 
drewniane 27 95,9 16% 70 823,2 10%

Papa 18 82,5 –7% 50 47,4 37%
Cegły budowlane, 
ceramiczne 11 55,9 –9% 26 33,5 4%

Dachówki ceramiczne 10 137,2 –4% 26 102,5 9%
Ceramika sanitarna 36 60,9 2% 47 191,0 26%

imPOrT i eksPOrT wyrOBów dla BudOwnicTwa.

––––––––––
* Niniejszy artykuł obejmuje wybrane grupy 
wyrobów, do których sięgnęliśmy opierając 
się na Nomenklaturze Scalonej cN, bazującej 
na 6-cyfrowym Zharmonizowanym Systemie 
Oznaczania i  Kodowania Towarów (HS), co 
stanowi podstawową klasyfikację towarową dla 
całego handlu zagranicznego. Importu i  eks-
portu cementu nie analizujemy, dane dla tej 
grupy wyrobów od lat systematycznie i bardzo 
profesjonalnie prezentuje Stowarzyszenie Pro-
ducentów Cementu (www.polskicement.pl).

Wykres 1. Import i eksport wybranych 
wyrobów dla budownictwa (w mln zł) 

0
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iMPort
co sprowadzamy najczęściej z  zagra-
nicy? W  2015 r. ponad 40% wartości 
importu stanowiły materiały z  2 grup: 
wykładzin podłogowych, ściennych, su-
fitowych, z  polimerów chlorku winylu 
oraz dachówek ceramicznych. W  obu 
grupach import przeważa, ale na tym 
podobieństwa się kończą. Dostawcy wy-
kładzin zanotowali bowiem w  2015 r. 
wzrost (+13%), podczas gdy firmy sprze-
dające nam dachówki ceramiczne spadek 
(–4%). Import wykładzin od lat rośnie, 
natomiast dostawy z zagranicy dachówek 
ceramicznych od 2012 r. spadają.
Zbliżoną wartość ma import płyt parkie-
towych drewnianych i wyrobów z asfaltu 
lub podobnego materiału (czyli papy). 
O  ile jednak sprzedaż do Polski papy 
w  2015 r. zmalała (–7%), to parkietów 
wzrosła (+16%). Mimo to import papy 
nadal przeważa nad eksportem, gdy 
w przypadku parkietów dominanta eks-
portu jest 8,5-krotna.
Kolejne porównywalne wartościowo gru-
py to zlewy, umywalki, wanny, bidety,  
miski klozetowe, płuczki ustępowe, z cera-
miki, również chińskiej (czyli ceramika sa-
nitarna, wzrost sprzedaży do Polski o 2%), 
cegły budowlane, ceramiczne (spadek 
o  9%) oraz okna, okna francuskie i  ich 
ramy, drewniane (spadek o  4%). Tylko 
w przypadku cegieł ceramicznych import 
przeważa, ale w  ostatnich latach notuje 
spadki, natomiast eksport stabilizuje się. 
Import okien drewnianych wobec po-
tencjału polskich producentów ma mar-
ginalne znaczenie. Import ceramiki sani-
tarnej w ostatnich latach powoli rośnie.
Dwie grupy wyrobów o  najmniejszej 
wartości w  imporcie to nieogniotrwałe 
zaprawy i masy betonowe (spadek sprze-
daży do Polski o 29%) oraz drzwi, ich fu-
tryny i progi, drewniane (spadek o 32%). 
W obu grupach import maleje.

Największymi dostawcami wyrobów 
budowlanych do Polski są firmy z Nie-
miec. Wartość importu od naszego za-
chodniego sąsiada (w sumie 255  mln zł) 
przeważa 4-krotnie nad dostawami z zaj-
mującej drugą pozycję Ukrainy. Liczą 
się także tutaj: Rosja, Francja, Szwecja, 
Węgry i  Czechy. Warto odnotować, że 
wartość 20 mln zł przekroczył w 2015 r. 
import z Chin.

co sprowadzamy z  poszczególnych 
państw? Niemcy są największymi dostaw-

cami do Polski w 4 grupach: dachówki ce-
ramiczne (w 2015 r. za 135  mln  zł), cegły 
ceramiczne (40  mln  zł), nieogniotrwałe 
zaprawy i masy betonowe (22 mln zł) oraz 
ceramika sanitarna (16 mln zł). Ukraina 
dominuje w  dostawach parkietów drew-
nianych (60  mln  zł). Rosja sprzedaje do 
Polski głównie papę (44 mln zł). Francja 
zajmuje pierwsze miejsce na liście do-
stawców wykładzin z polimerów chlorku 
winylu (30 mln zł). Firmy z  Węgier do-
minują w  dostawach okien drewnianych  
(28 mln zł). W  marginalnej pod wzglę-
dem importu grupie wyrobów – drzwi 
drewnianych, przewagę nad innymi mają 
dostawcy z Rumunii (9 mln zł).

eksPOrT
Jakie wyroby budowlane produkowane 
w Polsce cieszą się największym popy-
tem zagranicą? Podium zajmują ba-
zujące na surowcu drzewnym. Niemal 
połowę wartości eksportu zapewniają 
okna drewniane (w 2015 r. sprzedaż do 
59 państw za 1850 mln  zł, wzrost wo-
bec poprzedniego roku o  9%), których 
największymi odbiorcami są Niemcy 
(578 mln zł), Wlk. Brytania (547 mln zł) 
i  Francja (196 mln zł). Po kilkadziesiąt 
mln zł zostawiają polskim producentom 
takich okien importerzy z Danii, Norwe-
gii, Belgii i Szwecji.
Druga grupa w  rankingu eksportowych 
hitów to parkiety drewniane (sprzedaż do 
70 państw za 823 mln zł, wzrost wobec 
2014 r. o 10%). Kupujący to głównie od-
biorcy ze Szwecji (231  mln zł), Wlk. Bry-
tanii (130 mln zł) i Niemiec (78 mln zł). 
Zakupów rzędu 45–55 mln zł dokonują 
w Polsce firmy z Francji, Belgii i Norwegii.
Wielkim popytem cieszą się również 
polskie drzwi z  drewna (sprzedaż do 
73 państw za 642 mln zł, wzrost wobec 
poprzedniego roku o 15%), które w naj-
większych ilościach odbierają firmy 
z  Niemiec (191 mln zł), Wlk. Brytanii 
(107 mln zł), Słowacji (76 mln zł) i Czech 
(68 mln zł).

W 2015 r. mocno wzrósł eksport cerami-
ki sanitarnej (do 191 mln zł, 26% większa 
wartość niż w  2014 r.). Kupują głównie 
odbiorcy z Francji (43 mln zł), Niemiec 
(27,5 mln zł) i Wlk. Brytanii (21 mln zł).
Największą dynamikę miał jednak eks-
port papy (wartość 47 mln zł, wzrost 
37% wobec 2014 r.). W tej grupie wyro-
bów wahania z roku na rok są największe 
i rokowania na przyszłość najtrudniejsze.
Eksport dachówek ceramicznych oraz 
wykładzin z  polimerów chlorku winylu 
ma mniejszą wartość niż import, zwra-
ca przy tym uwagę to, że sprzedaż da-
chówek z  roku na rok rośnie, a  eksport 
wykładzin osiągnął w  2015 r. najniższy 
poziom w notowaniach z ostatnich 6 lat.

36%

9%6%5%4%4%4%

32%

Wykres 2. Import materiałów
budowlanych w 2015 r. 

Najwięksi dostawcy (ujęcie wartościowe w %)  

Niemcy Ukraina Rosja Francja
Szwecja Węgry Czechy Pozostałe
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Wykres 3. Główne kierunki eksportu
materiałów budowlanych w 2015 r. 

Niemcy Wlk. Brytania Szwecja
Francja Norwegia Belgia
Czechy Pozostałe**

do jakich państw trafiają materiały 
budowlane wyprodukowane w  Pol-
sce? Najczęściej do Niemiec (w 2015 r. 
za 955  mln  zł), ale przewaga nad wice-
liderem – Wlk. Brytanią nie jest duża. 
W 2015 r. na zakup wyrobów budowla-
nych firmy z Wlk. Brytanii wydały w Pol-
sce 842 mln zł, ze Szwecji 312 mln zł,  
z Francji 300 mln zł, Norwegii 155  mln 
zł, Belgii 131 mln zł, Czech 114 mln zł, 
Danii 101 mln zł, Słowacji 88 mln zł.

***
Oferta polskiego rynku materiałów 
budowlanych nie odbiega od znanej 
z  większości rynków innych państw 
unii Europejskiej. Import dopełnia 
produkcję krajową. Eksport z  Polski 
potwierdza wysoką jakość wielu grup 
wyrobów. Należy oczywiście pamiętać 
o  zagranicznym „wsadzie technolo-
gicznym” w różne wyroby wytwarzane 
w  polskich firmach. Przypomnę też 
ponownie, że wielu grup wyrobów (np. 
z  tworzyw sztucznych dla budownictwa 
czy metalowych elementów stolarki bu-
dowlanej) w ogólnie dostępnej statysty-
ce nie znajdziemy.

Mirosław ziach
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Stalowy System Rynnowy Flamingo to 
najlepszy produkt w tej kategorii na ryn-
ku wyprodukowany z najwyższej jakości 
surowca – Blachy Prelaq RWS. Dzięki 
temu Budmat może zaproponować swo-
im klientom wyrób, który łączy ze sobą 
trwałość i estetykę wykonania. 
Stalowe rynny z  Budmatu powstają 
w  nowoczesnym parku maszynowym. 
Innowacyjne rozwiązania zastosowane 
na liniach produkcyjnych gwarantują 
doskonałą powtarzalność produktów. 
Dzięki temu wszystkie elementy syste-
mu schodzące z taśmy idealnie do siebie 
pasują. Produkcja z zachowaniem takiej 
staranności obejmuje także specjalny 
system pakowania. Układanie produk-
tu na palecie trwa zaledwie 13 sekund. 
Foliowanie całej paczki jest jeszcze szyb-
sze – nowoczesnemu robotowi zajmuje 
zaledwie 8 sekund. To nie tylko wygoda 
i szybkość, ale także precyzja. 
System rynnowy Flamingo charaktery-
zuje się dużą elastycznością, jeżeli cho-
dzi o dopasowanie go do wybranej przez 
inwestora realizacji. Produkt dostępny 

SyStemy rynnowe Budmat. 
Jakość i ekologia
Firma Budmat w swojej ofercie posiada systemy rynnowe 
produkowane ze stali oraz PVC. Powstają dzięki nowo- 
czesnym technologiom dostosowanym do najnowszych  
– rygorystycznych europejskich norm ekologicznych. 

w  pięciu rozmiarach 125/90; 135/90; 
150/100; 180/120 i  180/150 oraz w  11 
kolorach. Surowiec to szwedzka blacha, 
dzięki czemu kolor systemu można ide-
alnie dopasować do dachów z blachoda-
chówek modułowych Budmat. Gwaran-
cja na produkt to 30 lat.
Stalowy system rynnowy Flamingo – 
jako jedyny na rynku, występuje także 
w powłoce Magnelis. Jest objęty 10-letnią 
gwarancją w kategorii korozyjnej C-5. 

Firma Budmat jako jedna z  pierwszych 
na rynku wprowadziła system rynno-
wy ProAqua wykonany z  twardego 
PVc w oparciu o stabilizację wapniowo-
-cynkową. W  trosce o  środowisko – to 
rozwiązanie, spełnia wszystkie zalecenia  
Komisji Europejskiej w zakresie ograni-
czeń stosowania substancji niebezpiecz-
nych.
ProAqua to nowoczesny system rynno-
wy, niezwykle łatwy w montażu. Wszyst-
kie elementy są starannie wykonane – 
zachowują wysoki połysk. Dostępny jest 
w  popularnych kolorach: ciemny brąz, 
jasny brąz, ceglasty, grafit antracytowy, 
czarny i biały.
Staranność wykonania przejawia się także 
w estetyce tego produktu. Proces produk-
cyjny wszystkich wyrobów z  tworzywa 
sztucznego jest tak dopracowany, że po 
zamontowaniu systemu PVC ProAqua, 
punkty wtrysku surowca są niewidoczne. 
Tradycyjny, półokrągły kształt rynny 
zaprojektowano z  zastosowaniem inno-
wacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Jednym z nich jest Water Stopper – spe-
cjalne wywinięcie do wewnętrznej stro-

ny rynny zwiększające jej sztywność oraz 
zabezpieczające przed przelewaniem się 
wody. Dodatkowo w  systemie ProAqua 
rynna posiada specjalne połączenie z ha-
kiem, które tworzy zamek zapobiegający 
wypięciu się rynny po zamontowaniu. 
Zwiększoną szczelność połączeń po-
ziomych elementów systemu ProAqua 
uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnie 
zaprojektowanej uszczelki trójwargowej.

www.budmat.pl

Produkty PVC Budmat są poddawane 
dwufazowej kontroli jakości. Wszystkie 
elementy – pierwszy raz, są sprawdzane 
przez operatora obsługującego maszynę 
produkcyjną. Następnie są poddawane 
wnikliwej analizie przez kontrolerów  
jakości. System rynnowy ProAqua jest 
objęty 10-letnią gwarancją. 
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Dach odwrócony to taka konstrukcja 
dachu, gdzie hydroizolacja (papa, folia 
PVC) chronione są przed przemarza-
niem, działaniem słońca, przed uszko-
dzeniami mechanicznymi przez luźno 
ułożone warstwy polistyrenu ekstrudo-
wanego Finnfoam XPS.
Warstwa Finnfoam XPS DRAIN z row-
kami pozwala na przyspieszony odpływ 
wody w przypadku nagłych, silnych opa-
dów deszczu i tym samym zabezpiecza 
dach przed ewentualnym przepełnie-
niem wodą lub podniesieniem płyt eks-
trudowanych.
wymiary: 
¡ 600 x 1250 [mm], 600 x 2500 [mm].
Grubości:
¡ 50–150 [mm], zależne od typu mate-

riału.

FinnFoam XPS drain 
– NOWA GENERACJA XPS do izolacji  
dachów odwróconych i fundamentów

¡ izolacja dachów odwróconych:
Dzięki wyjątkowo wysokiej odporności 
na wodę Finnfoam XPS DRAIN stoso-
wany jest jako termoizolacja dachów  
odwróconych.

zakończenia boków:
¡ zakładka,
¡ gładkie.
wykończenie powierzchni:
¡ rowkowana, w celu poprawienia  
 odpływu wody opadowej.
Typy (ze względu na wytrzymałość  
na ściskanie):
¡ FL300 DRAIN, FL400 DRAIN, FL500 

DRAIN, FL700 DRAIN o wytrzy- 
małości na ściskanie 300, 400, 500, 
700 [kPa].

Finnfoam XPS dRAIN to izolacyj-
na płyta budowlana wykonana z polisty-
renu ekstrudowanego (XPS). Jest to ma-
teriał termoizolacyjny, który zachowuje 
swoje właściwości izolacyjne, odporność 
na wilgoć oraz wytrzymałość mecha-
niczną nawet w trudnych warunkach. 
Jej całkowicie jednorodna i zamknięta 
struktura komórkowa gwarantuje dosko-
nałe właściwości izolacyjności cieplnej  
i odporności na wilgoć.
Dodatkowo, aby ułatwić odpływ wody 
opadowej z dachu odwróconego lub fun-
damentu ma unikalną rowkowaną po-
wierzchnię zwiększającą odpływ wody.

zastosowania:
¡ izolacja ścian fundamentów:
Finnfoam XPS DRAIN stosowany 
jest w izolacji fundamentów budynku  
w tak zwanej izolacji perymetrycznej, 
czyli tam gdzie na warstwę hydroizola-
cji montujemy warstwę termoizolacji 
z Finnfoam XPS, chroniąc tym samym 
hydroizolację przed uszkodzeniami me-
chanicznymi oraz działaniem zmien-
nych temperatur.
Rowkowana powierzchnia płyt Finnfoam 
XPS DRAIN pozwala na odprowadzenie 
dużych ilości wody opadowej, zabezpie-
czając tym samym przed osuwaniem, 
osiadaniem budynku.

www.finnfoam.pl
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ładna
Nowa powierzchnia DecoColor bram 
RenoMatic light, która dobrze imituje 
strukturę, a także barwę złotego (Golden 
Oak) i  ciemnego (Dark Oak) dębu jest 
bardzo trwała i  odporna na działa-
nie promieni UV. Kolory te nigdy nie  
blakną. Podobnie długo intensywność 
barwy zachowują bramy RenoMatic  
light o powierzchni Woodgrain w kolo-
rze brązowym, antracytowym oraz bia-
łym. 

Praktyczna 
Estetyczna brama RenoMatic light bar-
dzo dobrze sprawdza się w  użytkowa-
niu. Zbudowana z  dwuściennych cie-
płych segmentów o  grubości 42/20  mm 

gwarantuje wysoką izolacyjność ciep-
lną, dobrą stabilność oraz cichą pracę.  
Optymalną i  trwałą ochronę zapewnia 
jej stopa ościeżnicy wykonana z  two-
rzywa sztucznego. Skutecznie zapobiega 
ona uszkodzeniu bramy i chroni ją przed 
ewentualną korozją. 
Brama RenoMatic light pasuje do każ-
dego garażu, gdyż oferowana jest w  15. 
wymiarach, o szerokości od 2,375 do  
5 m. Obsługiwana może być ręcznie lub 
automatycznie: dostępna jest bowiem 
opcjonalnie z uchwytem albo z napędem 
elektrycznym. 

z naPędem
W ramach specjalnej promocji Hörmann 
proponuje bramę RenoMatic light wypo-

DecoColor. Segmentowa brama garażowa  
RenoMatic light w nowej odsłonie

sażoną w napęd ProLift. Posiada on auto- 
matyczny układ zabezpieczający oraz 
wyjątkowo cichy mechanizm pasa zęba-
tego. To napęd, który działa na bezpiecz-
nej częstotliwości radiowej 433  MHz RC. 
W  połączeniu z  wszystkimi bramami  
garażowymi marki Hörmann został 
przebadany i  certyfikowany zgodnie 
z  normą europejską  PN-EN 13241-1. 
Wyposażony jest w  dwa eleganckie  
2-kanałowe nadajniki z  chromową za-
wieszką. 

Brama RenoMatic light dostępna jest opcjonal-
nie z uchwytem albo z napędem ProLift. 

www.hormann.pl

Firma Hörmann poszerza swoją ofertę bram segmentowych 
z serii RenoMatic light. Nowością jest nowy drewno- 
podobny wzór DecoColor w kolorze złotego i ciemnego 
dębu. W sumie teraz firma proponuje te bramy aż  
w pięciu kolorach, wszystkie w jednej cenie.

Bramy RenoMatic light o  no-
wym wzorze powierzchni  
DecoColor, imitującym struk-
turę drewna, oferowane są w ko- 
lorze Golden Oak i Dark Oak.
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iSoLam-G – płyta lamelowa gruntowana
Firma ISOROC Polska wprowadziła na rynek nowy pro-
dukt ISOLAM-G. Jest to ognioodporna płyta lamelowa  
z wełny mineralnej fazowana, jednostronnie gruntowana, 
przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej stropów 
garaży i piwnic. 

www.isoroc.pl

Ognioochronne izolacje

0,037

OciePlenie sTrOPu nad  POmieszczeniem 
nieogrzewanyM

1 – strop
2 – zaprawa klejąca
3 – ISOLAM-G
4 – tynk

ISOLAM-G można montować zarówno 
w nowo powstających obiektach jak i pod-
czas modernizacji starych, w różnych ty-
pach konstrukcji budowlanych. Sprawdzi 
się w  budynkach mieszkalnych, centrach 
handlowych oraz garażach podziemnych. 

Wybierając płytę lamelową ISOLAM-G 
zyskuje się bezpieczeństwo, komfort i pew-
ność, że stosuje się produkt o najwyższej 
jakości.

ISOLAM-G jest kolejnym produktem powiększającym wachlarz asor-
tymentów dedykowanych do ocieplenia stropów nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami w  systemie garażowym – metodą natryskową. Nale-
ży bowiem pamiętać, że termoizolacja budynku to nie tylko wyelimi-
nowanie strat ciepła poprzez ocieplenie dachu czy ścian zewnętrznych,  
ale również kompleksowe zabezpieczenie innych powierzchni. 

Użycie płyt lamelowych fazowanych, jednostronnie gruntowanych  
ISOLAM-G:
� zapewnia precyzyjny i łatwiejszy montaż dzięki wymiarowi  

200 x 1000 mm oraz sztywnej konstrukcji lameli,
� zwiększa efektywność energetyczną budynku, niski współczynnik 

przewodzenia ciepła λd ≤ 0,037 [w/mK],
� gwarantuje wysoką wartość oporu cieplnego, dla grubości 100 mm 
 Rd = 2,7 [m2K/w],
� oszczędza czas, nie wymaga wykonania warstwy zbrojnej z siatką,  

a na zagruntowaną powierzchnię lameli należy jedynie, przy pomocy 
mechanicznej aplikacji, nanieść tynk,

� daje atrakcyjny wizualny efekt końcowy dzięki fazowanym krawę-
dziom.
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hydrofobizacja występuje w przyrodzie – możemy zaobserwo-
wać ją o poranku, gdy rosa tworzy na liściach piękne kształtne 
krople. Wykorzystywana jest również w przemyśle – motory-
zacyjnym i odzieżowym, ale prawdopodobnie w największym 
zakresie w  budownictwie. Własności jakie zyskują materiały 
poddane hydrofobizacji to zdolność odpychania wody poprzez 
zmianę kąta zwilżania materiału. Nie wpływa ona na dyfuzję 
gazów oraz pary wodnej, a pory pozostają otwarte. Może być 
ona wykonywana powierzchniowo lub w  strukturze materia-
łów. Ten drugi sposób wykorzystywany jest m.in. przy wyko-
nywaniu izolacji przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci 
w murze.
Zjawisko zawilgacania ścian na skutek kapilarnego trans-
portu wody determinowane jest przez dwa parametry: sze-
rokość porów oraz kąt zwilżania materiału przez wodę. Już 
w  latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia stosowano środki 
na bazie szkła wodnego, które wprowadzone metodą iniek-
cji w  strukturę muru, zwężają światło kapilar, zmniejsza-
jąc tym samym prędkość kapilarnego transportu wilgoci.  
Nie jest to niestety rozwiązanie pozbawione wad, stąd zaczę-
to łączyć efekt uszczelnienia z  hydrofobizacją, wykorzystując 
m.in. metylokrzemiany alkaiczne. Na przestrzeni dziesięciole-
ci pojawiło się wiele innych środków iniekcyjnych, natomiast 
zdobyczą ostatnich lat są tzw. kremy iniekcyjne, bazujące  
na efekcie hydrofobizacji, takie jak PcI Saniment Injekt c.

PCI SanIMent InJekt C
– przyjazny środek iniekcyjny

www.pci-polska.pl

PcI Sanimet Injekt c jest środkiem na bazie silanów do wy-
konywania trwałej przepony poziomej przeciw wilgoci podcią-
ganej kapilarnie. Dzięki wysokiej zawartości substancji czynnej  
(ok. 80%) może być stosowany w przegrodach o stopniu zawil-
gocenia sięgającym 95%. Maksymalny efekt hydrofobizacji po-
zwala na redukcję podciągania kapilarnego, co przekłada się na 
przerwanie procesów destrukcyjnych, ale również na poprawę 
izolacyjności cieplnej. Natomiast dzięki optymalnej przepusz-
czalności pary wodnej nie powoduje znacznej redukcji możli-
wości wysychania.
W  odróżnieniu od tradycyjnych płynów iniekcyjnych PcI  
Saniment Injekt c może być stosowany w murach zawierają-
cych rysy i/lub wolne przestrzenie, bez konieczności wstępnej 
iniekcji (wypełnienia pustek) zaprawą mineralną. A co najważ-
niejsze, aplikacja materiału jest dużo prostsza i nie wymaga ani 
specjalistycznego sprzętu, ani nawet pakerów iniekcyjnych. 
Krem iniekcyjny wprowadza się w otwory o średnicy 12–20 mm 
nawiercone w rozstawie ok. 120 mm,  wykonane w płaszczyź-
nie poziomej (zazwyczaj w spoinie) lub z niewielkim spadkiem. 
Jednokrotne wypełnienie otworu jest z reguły wystarczające.

W świecie, w którym ze wszystkich stron atakują nas  
różnego rodzaju fobie (nawet te najbardziej banalne,  
jak paraskewidekatriafobia – czyli lęk przed piątkiem  
trzynastego), to pochodzące od greckiego phobos (strach) 
słowo może się kojarzyć niezbyt przyjemnie. A jednak  
jest jedno określenie, które choć zawiera w sobie ów strach, 
jest nad wyraz pozytywne. To słowo to hydrofobizacja.

Fot. Steffan enbom, Finland
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Schludny, modny wygląd, ubrania speł-
niające wymagania norm oraz co bardzo 
istotne nowoczesny krój i wysoka trwa-
łość – tak w  największym skrócie moż-
na scharakteryzować ubrania robocze 
i ochronne Lahti Pro.

wyróżnij się!
Są takie modele odzieży ochronnej, które 
jednoznacznie zwracają na siebie uwagę. 
Każdy profesjonalista, wybitny facho-
wiec, powinien zastanowić się nad tym, 
czy odzież, w której obecnie pracuje po-
maga w  utrzymaniu dobrego, modnego 
wyglądu. Bez wątpienia taką wartą uwa-
gi propozycją są nowe modele spodni, 
ogrodniczek i bluz ochronnych Lahti Pro 
z serii L40402, L40502, L40602. Są uszyte 
w całkowicie nowej, autorskiej linii wzor-
niczej. Miłośnicy dwóch kółek zwrócą za-
pewne uwagę na to, że projektanci Lahti 
Pro w  wielu aspektach korzystali z  roz-
wiązań stosowanych w  odzieży motocy-
klowej. W bluzie mamy zatem, aż trzy ko-
lory materiału. Dominuje turkus, a  jego 
towarzyszami jest czerń i grafit zbogaco-
ne paskami odblaskowymi. Bluza ma aż 9 
kieszeni, w tym 6 zamykanych na suwak. 
Pozwalają one w prosty sposób organizo-
wać drobiazgi, które każdy lubi mieć przy 
sobie w czasie pracy. Ciekawym elemen-
tem, stosunkowo rzadko stosowanym 
w  bluzach roboczych jest siatkowa pod-
szewka. Dzięki niej oraz otworom wenty-
lacyjnym zwiększona została cyrkulacja 
powietrza, tym samym zdecydowanie 
zwiększając komfort użytkowania.
Równie ciekawą koncepcję designerską 
mają spodnie i ogrodniczki. Z  tą różni-
ca, że w  ich przypadku dominuje czerń 

JeSIeń 2016 z LaHtI PRO

dla wszystkich, którzy chcą 
pracować komfortowo i dobrze 
wyglądać marka LAhTI PRO 
przygotowała szereg propozycji, 
które w dowolny sposób można 
ze sobą zestawiać samodzielnie, 
tworząc niepowtarzalne kolek-
cje, najoptymalniej dopasowa-
ne do charakteru wykonywanej 
pracy.

koMfortowa Praca Pod dacheM
Propozycja numer 3 to zestaw idealny 
do pracy w  wyższych temperaturach. 
Komfortowa koszulka polo uszyta 
z  bawełny typu Ring Spun – niezwykle  
gęstej, a  jednocześnie miękkiej i  gład-
kiej. Wykorzystana gramatura materiału 
(aż 220 g/m2) zapewnia dużą trwałość 
i wytrzymałość nawet po kilkukrotnym 
praniu. Miłym dla oka szczegółem są 
ozdobne wzmocnienia na rękawach  
i listwie z guzikami.
W  czasie pracy w  pomieszczeniach za-
mkniętych ważna jest tzw. przewiew-
ność. Uzyskamy ją stosując materiały 
o  optymalnie dobranej gramaturze.  
Takim właśnie produktem są uszyte 
z bawełny spodnie (L40504), ogrodnicz-
ki (L40604) i  bluzy (L40405) ochronne.  
W przypadku tych produktów zastoso-
wano bawełnę o gramaturze 190 g/m2. 

wyPracuj swój sTyl
Asortyment produktów Lahti Pro jest 
dopasowany do potrzeb szerokiego  
grona użytkowników. Niemalże każda 
grupa zawodowa może korzystać z  roz-
wiązań proponowanych przez tą polską 
markę. Oferta jest kompletna, a  wcho-
dzące w  jej skład kolekcje pozwalają 
stworzyć swój niepowtarzalny styl, któ-
ry podkreśla profesjonalizm i  zwiększa 
konkurencyjność.   

www.lahtipro.pl

1 2 3

i  grafit. Turkusowe są kie-
szenie, których mamy tu aż 
24! Część z nich ma formę 
odpinanych praktycznych, 
dużych kieszeni monter-
skich. 

na Pierwsze dni jesieni
Koszulka termoaktywna 
L421201, dzięki składo-
wi materiałowemu i tzw. 
strukturze plastra miodu, 
zastosowaniu specjalnego 
splotu, skutecznie pochła-
nia wilgoć powstałą w cza-
sie intensywnej pracy i od-
prowadza ją na zewnątrz. 
Koszulka idealnie przylega do ciała, nie 
krępuje ruchów oraz zapewnia wysoki 
komfort cieplny. 
Bezrękawnik ocieplany LPB01 to idealna 
propozycja dla osób wykonujących pra-
cę, która wymaga częstego, krótkotrwa-
łego przebywania na zewnątrz pomiesz-
czeń. Jest lekki i  jednocześnie chroni 
najbardziej narażone na chłód części 
tułowia, zapewniając jednocześnie do-
skonałą cyrkulację powietrza. Propo-
zycja Lahti Pro wykonana jest z  impre-
gnowanej tkaniny powlekanej PVC co 
jest skutecznym zabezpieczeniem przed 
wsiąkaniem wody. Komfort użytkowa-
nia zwiększają liczne kieszenie, w  któ-
rych można schować wiele niezbędnych 
drobiazgów, w tym także telefon.
W  pełni bawełniane jasne spodnie 
ochronne uszyte z  materiału o  grama-
turze 270 g/m2. Niezwykle odporne na 
przetarcia oraz znakomicie adaptujące się 
do temperatury otoczenia. Zestawienie 
koloru beżowego z  czarnymi wstawka-
mi tworzy ciekawą, miłą dla oka kom-
pozycję. Dodatkowo warto wspomnieć, 
że elementy koloru czarnego pełnią 
także funkcje dodatkowych wzmoc-
nień. Istotne z  punktu użytkownika jest 
także to, że w  miejscach szczególnie 
narażonych na rozdarcia zastosowano 
potrójny szew, co niemalże w  100% eli-
minuje problem przypadkowych pęknięć.  
Spodnie jak przystało na produkt wyko-
nany ze 100% bawełny są bardzo przyjem-
ne w dotyku, a co za tym idzie w noszeniu.
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Sikaflex® crystal clear to jednoskładnikowy, wiążący 
pod wpływem wilgoci, elastyczny klej i uszczelniacz. 
Krystaliczna czystość, która go charakteryzuje, po-
zwala na zastosowanie go wszędzie tam, gdzie wy-
magane jest wykonanie dyskretnego uszczelnienia 
lub połączenia elementów przezroczystych np. pla-
stikowych lub szklanych. Dlatego świetnie sprawdza 
się w  kuchniach, łazienkach, a  także we wszystkich 
innych nowoczesnych pomieszczeniach domu czy 
mieszkania.
Sikaflex® crystal clear jest tak stworzony, aby miał 
bardzo dobrą przyczepność do większości materia-
łów budowlanych, m.in. do metalu, szkła betonu, 
tynku, płyt g-k, drewna, emalii, poliestru, tworzyw 
sztucznych itp. Dzięki temu jest uniwersalnym roz-
wiązaniem do wypełnienia spoin i klejenia w budow-
nictwie i dla domowych majsterkowiczów. Może być 
stosowany do klejenia parapetów, progów, stopni 
schodowych, listew przypodłogowych, elementów 

prefabrykowanych i wielu innych. Produkt gwarantuje również dosko-
nałe uszczelnienie w  miejscach takich jak pionowe i  poziome spoiny 
wewnętrzne między ścianami działowymi, konstrukcjami metalowymi 
czy drewnianymi.

nOWOŚCI RYnkOWe SIka

www.sika.pl

Firma Sika proponuje nowe produkty z rodziny Sikaflex® – znanej i obecnej od wielu lat na polskim 
rynku linii klejów i uszczelniaczy. Ciesząca się zaufaniem i wysoką jakością seria Sikaflex® zostaje 
uzupełniona o całkowicie transparentny klej i uszczelniacz – Sikaflex® Crystal Clear oraz mocny 
klej o wysokiej przyczepności Sikaflex® High Tack. 

Sikaflex® high Tack to testowany w  ekstremal-
nych warunkach jednoskładnikowy klej o  wysokiej 
przyczepności charakteryzujący się dobrą przyczep-
nością do zdecydowanej większości rodzajów pod-
łoży. Sikaflex® high Tack jest przeznaczony do kle-
jenia wewnątrz i  na zewnątrz pomieszczeń różnych 
elementów, takich jak: kanały kablowe, płyty aku-
styczne, progi, okładziny ścienne i dachowe czy ma-
skownice. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników. 
W przeciwieństwie do wielu innych klejów cechuje się 
wysoką przyczepnością do betonu, zapraw, klinkieru, 
elementów włókno-cementowych, kamienia natural-
nego np. granitu, ceramiki, drewna, metali (w tym stal 
galwanizowana, nierdzewna i aluminium).

Sika wprowadziła nowy 
kolor grafitowy dla naj-
popularniejszego pro-
duktu Sikaflex®-11Fc+ 
przeznaczonego do 
uszczelniania i  kleje-
nia. Na podstawie wielu 
opinii uznanych archi-
tektów i  wykonawców 
Sikaflex®-11Fc+ kolor 
grafitowy doskonale 
uzupełnił ofertę przy 
zastosowaniu do da-
chów, rynien, obróbek 
blacharskich, balkonów 
i  tarasów, parapetów 
czy balustrad.  

Sikaflex®-11Fc+ jest 
od lat z  powodzeniem 
stosowany do uniwer-
salnego klejenia w  po-
mieszczeniach i  na ot-
wartej przestrzeni m.in. 
do parapetów, progów, 
stopni, listew przy-
ściennych, płyt ochron-
nych  i okładzinowych, 
elementów prefabryko-
wanych. 
Stosuje się go także do wypełniania i uszczel-
niania pionowych i poziomych szczelin, izo-
lacji akustycznej przejścia rur, uszczelniania 
między przegrodami, uszczelniania połą-
czeń elementów metalowych i drewnianych. 
Obecnie dostępne barwy to: biała, szara, 
brązowa, jasno-brązowy, czarna, beżowa, 
grafitowa. 
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nOWY zaWóR DURaVaLVe  
– gwarancja najwyższej wydajności

nych elementów drewnianych w  kon-
strukcjach szkieletowych, wypełniania 
i  wygłuszania ścian działowych oraz do 
izolacji termicznej dachów. Znajduje 
również zastosowanie przy izolacji prze-
pustów rurowych, elementów instalacji 
c.o. i wodno-kanalizacyjnych.

Do prac montażowych prowadzonych 
w  trudnych warunkach zalecana jest 
pianka Soudafoam Maxi Express 
Gun. Formuła tej pianki umożliwia apli-
kację i obróbkę w skrajnych warunkach 
klimatycznych – w  bardzo wysokich 
(wersja letnia) lub bardzo niskich (wersja 
zimowa) temperaturach i  ograniczonej 
wilgotności powietrza. Pianka szybko 
tworzy naskórek i  utwardza się w  prze-
kroju. 

www.soudal.pl

Z  kolei zastosowanie pianki Souda-
foam Maxi Gun zapewni nam naj-
bardziej oszczędne wykonanie uszczel-
nień. O  jej ekonomicznych walorach 
decydują takie parametry, jak wydaj-
ność do 70 l, obniżona rozprężalność 
oraz duża gęstość. 

Dzięki nowemu zaworowi duravalve 
profesjonalne pianki montażowe mar-
ki Soudal posiadają stabilną, najwyższą 
wydajność przez cały okres ich przy-
datności do użycia. Ponadto Duravalve 
bardzo dobrze współpracuje ze standar-
dowymi pistoletami, gwarantując pre-
cyzyjne i wygodne dozowanie pianki.

Pianki pistoletowe marki Soudal cha-
rakteryzują się niskoprężną formułą, 
krótkim czasem utwardzania, stabil-
nością rozmiarów oraz wysoką izola-
cyjnością termiczną i  akustyczną. Są 
znakomicie przyczepne do większości 
podłoży budowlanych, w tym do cegły, 
betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV 
i  aluminium. Co więcej, ich aplikacja 
nie wiąże się z emisją szkodliwych dla 
środowiska substancji.

Pianka Soudafoam classic Gun 
służy do uszczelnień przy montażu 
stolarki okiennej i  drzwiowej, para-
petów, stopni schodów, a  także złączy 
dachowych, ściennych i  stropowych. 
Z  powodzeniem można jej użyć do 
łączenia i uszczelniania prefabrykowa-

Profesjonalne pianki pistoletowe marki Soudal doceniane 
są powszechnie przez montażystów i ekipy budowlane ze 
względu na wysokie parametry techniczne oraz precyzję 
i komfort użytkowania. Innowacyjny, opracowany przez 
Soudal zawór Duravalve, znacznie podnosi niezawodność 
aplikacji, a przede wszystkim wydłuża gwarantowany  
termin przydatności pianki do użycia aż do 24 miesięcy.  
W odróżnieniu od zaworów standardowych, Duravalve  
jest odporny na działanie temperatury i chemikaliów,  
a także nie skleja się i nie blokuje, niezależnie od pozycji,  
w jakiej znajdowała się puszka pianki podczas transpor-
tu na plac budowy. Zawór pozostaje całkowicie szczelny, 
przez co ryzyko utraty gazu pędnego z puszki jest ograni-
czone do minimum.
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nOwa rura dO OGrzewania POdłOGOweGO  
PerT-eVOh-PerT
Nowa, najbardziej elastyczna rura w systemie ogrzewania pod-
łogowego Wavin typu PERT/EVOH/PERT zapewnia łatwiejszy 
i szybszy montaż, a dzięki długim zwojom minimalizuje ilość 
odpadów podczas układania pętli.
Rura ta dostępna jest w średnicy 16 x 2,0  mm i w dwóch dłu-
gościach zwojów: 240 m i 600 m. Przeznaczona jest tylko do 
ogrzewania podłogowego, a  jej pięciowarstwowa budowa za-
pewnia ochronę warstwie antydyfuzyjnej, co zwiększa trwałość 
instalacji w czasie eksploatacji.

nOWOŚCI InStaLaCYJne  
firmy WaVIn

W skład systemu ogrzewania WW-10 wchodzą trzy rodzaje rur. 
Przewody tranzytowe wykonywane są z rur wielowarstwowych 
PE-X/Al./PE fi 16 mm, wchodzących w skład systemu Wavin 
Tigris i  rur polibutylenowych PB fi 15 mm systemu Wavin  
Hep2O. Poszczególne sekcje w obiegach ogrzewania ściennego/
sufitowego stanowią rury PB fi 10 mm systemu Hep2O. Oprócz 
rur system WW-10 tworzą: profil montażowy i  wspornik do 
profilu, złączki typu push/press, rozdzielacze oraz automatyka 
przewodowa i bezprzewodowa.
Montaż systemu WW-10 wykonuje się po zakończeniu wszyst-
kich innych prac instalacyjnych (instalacji elektrycznych, 
wodnych). Przy montażu wykorzystuje się dwie sprawdzone 
techniki połączeń: połączenia zaciskowe (press) i  połączenia 
wciskowe (push). 
Kalkulator ogrzewania ściennego i sufitowego WW-10 dostęp-
ny jest na www.wavin.pl

sysTem insTalacyjny heP2O – zręczne POdłączenie 
wOdy Bez narzędzi
System Hep2O firmy Wavin wykonany jest z PB (polibutyelnu) 
i przeznaczony jest do instalacji ciepłej i zimnej wody oraz do 
instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. 
Jest to najbardziej zaawansowany technicznie, profesjonalny 
system rur łączonych na wcisk wraz z  szeroką gamą złączek 
w kolorze białym.właściwości rury PERT/EVOh/PERT:

� elastyczna na łukach, co umożliwia bezproblemowe 
wykonywanie zmian kierunku i zakrętów w ogrzewaniu 
podłogowym, 

� idealna w strefach brzegowych, gdzie zagęszczenie rur 
jest największe,

� rozstaw rur nawet do 10 cm bez załamywania się rury  
na zmianie kierunku,

� nie podnosi izolacji na końcach pętli i nie wyrywa  
klipsów na zakrętach.

OGrzewanie ścienne i sufiTOwe ww-10 firmy waVin. 
zamOnTuj, zaTynkuj. TO PrOsTe

WW-10 firmy Wavin 
to system ogrzewania 
ściennego i  sufitowego 
w technologii mokrej, za-
projektowany specjalnie 
do instalacji podtynko-
wych. Niewielka wyso-
kość szyny montażowej 
oraz możliwość nakłada-
nia tynku bezpośrednio 
na system pozwalają za-
oszczędzić miejsce, jak 
i  zużyte materiały, a  po 
zakończeniu prac, całko-
wita grubość tynku wy-
nosi jedynie 20–25 mm. 

Złączki umożliwiają połączenia nie tylko z  rurą polibutyle-
nową Hep2O, ale także bezpośrednio z rurami miedzianymi. 
Złączki Hep2O zostały bowiem zaprojektowane tak, że tworzą 
niezawodne połączenia z  metrycznymi rurami miedzianymi 
zgodnymi z  normą BS EN 1057 – R520. Łączenie z  rurami 
Wavin Tigris lub stalowymi możliwe jest natomiast za pomocą 
kształtek z gwintami. Nowością w ofercie Wavin są kształtki 
mosiężne, które stanowią alternatywę dla kształtek tworzywo-
wych ze względu na indywidualne preferencje wykonawców. 
Oferowane są z  gwintami wewnętrznymi i  zewnętrznymi. 
Rury Hep2O dostępne w zwojach są elastyczne, a ich unikalną 
cechą jest doskonała zdolność do zachowywania prostolinio-
wości po rozwinięciu. Elastyczna rura ułatwia omijanie prze-
szkód, co w rezultacie zmniejsza ilość połączeń. Dzięki temu 
czas instalacji będzie krótszy, a koszt niższy.
Program doboru elementów systemu instalacji sanitarnych 
i grzewczych Hep2O dostępny jest na www.wavin.pl
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zeHnDeR zMaRt 
– ponadczasowy  
i nowoczesny wygląd  
z elastycznymi  
możliwościami wymiany

www.zehnder.pl

Lekki, estetyczny, trwały, a  przede wszystkim bardzo 
wszechstronny. Ten wąski i  płaski grzejnik jest łatwy 
w montażu, a dzięki wymiennikowi z  tworzywa sztucz-
nego jest całkowicie odporny na korozję. Ze względu na 
elastyczne przewody przyłączeniowe doskonale nadaje się 
„na wymianę”, a jego dyskretny i nowoczesny wygląd pasu-
je niemal do każdego otoczenia mieszkalnego lub biurowe-
go. Poza tym Zehnder Zmart przekonuje dodatnim bilan-
sem ekologicznym, który w odniesieniu do całego procesu 
produkcji wypada lepiej o ponad 20% w porównaniu z tra-
dycyjnymi grzejnikami płytowymi.
wersje „Flex” nowego grzejnika płaskiego są łatwe 
w  czyszczeniu, ponieważ można je pochylić do przodu 
bez odłączania od instalacji grzewczej. Elastyczne, dowol-
nie ustawiane przyłącza 360° umożliwiają wymianę starego 
grzejnika niemal w każdej sytuacji montażowej. Można do 
tego wykorzystać istniejące przewody przyłączeniowe i ar-
maturę zewnętrzną. Kolejną zaletą dotyczącą montażu jest 
regulowana konsola ścienna. Dzięki temu instalator może 
już na miejscu uwzględnić różne życzenia klientów odnoś-
nie sposobu montażu, a grzejnik Zehnder Zmart zapewnia 
nie tylko przyjemny, lecz przede wszystkim higieniczny  
klimat wnętrza. Głowica termostatyczna ma niezwykle  
ergonomiczny kształt i  może znajdować się zarówno po 
prawej, jak i po lewej stronie.  
Grzejnik dekoracyjny Zehnder Zmart spełnia najwyższe 
wymagania również w  kwestii wzornictwa, które zostało 
uhonorowane nagrodą iF Design Awards 2016, jak również 
Red Dot Design Award „best of the best”. Natomiast w ka-
tegorii innowacyjność wyróżniony został Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016.
Bardzo szeroki wybór wersji wyposażenia sprawia, że 
grzejnik Zehnder Zmart optymalnie nadaje się zarówno do  
nowych, jak i modernizowanych budynków. 
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Tendencje rynkowe skierowane przede 
wszystkim na komfort i  wygodę, znaj-
dują odzwierciedlenie w  ofercie bram 
garażowych WIŚNIOWSKI, w  której 
znajdują się automatyczne bramy ga-
rażowe. Jesienią w ofercie pojawi się 
ekonomiczna wersja napędu – INTRO 
oraz napęd nowej generacji – METRO. 

Automatyczne bramy garażowe 
WIŚNIOWSKI 
z napędem METRO
Jesteśmy wygodni. Chęć poczucia komfortu często determi-
nuje nas do wyposażania się w coraz to nowe urządzenia  
i rozwiązania ułatwiające życie. Tendencje te przekłada-
ją się na wszystkie dziedziny życia, a szczególnie na strefę 
domu i jego otoczenia. Również dla potencjalnego użytkow-
nika garażu standardem wydaje się być brama sterowana 
pilotem bądź - idąc dalej - smartfonem. Jako użytkownikom 
zależy nam również, by nasze urządzenia były bezpieczne.

Napęd METRO to połączenie spraw-
dzonej technologii Somfy z  wyjąt-
kową obudową, opracowaną zgod- 
nie ze standardami stylistycznymi  
marki wIśNIOwSKI. To produkt o wy-
jątkowych parametrach technicznych, 
zamknięty w  niebanalnej, ponadczaso-
wej obudowie.

Bez względu na zastosowany na- 
pęd automatyczne bramy garażowe  
WIŚNIOWSKI są kompletnymi pro-
duktami. Wszystkie układy napędowe są 
fabrycznie skompletowane z  konstruk-
cją bramy, gwarantując pełną kontrolę, 
komfort oraz bezpieczeństwo. Posiadają 
dokumentacje potwierdzające, że brama 
spełnia wymagania funkcjonalne oraz 
bezpieczeństwa.
Uzyskanie dokumentów wiąże się 
z  przeprowadzeniem szeregu badań 
i testów, wg wymagań oraz metodologii 
badań zawartych w normach. Podstawą 
jest zharmonizowana norma wyrobu 
PN-EN 13241-1, spełniająca wymagania 
dyrektywy 2006/42/WE oraz rozporzą-
dzenia RE 305/2011. Norma wymienia 
zestaw badań niezbędnych dla uzyskania 
znaku CE, które powinny być wykonane 
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w laboratorium mającym status europej- 
skiej jednostki notyfikowanej. Szcze-
gółowe badania obejmują bardzo sze-
roki zakres, a  jest to m.in.: kontrola sił 
wywieranych na krawędzi zamykającej, 
badanie wytrzymałości mechanicznej 
i  stateczności, badanie wodoszczelno-
ści, oporu cieplnego i przepuszczalności 
powietrza, wydzielania substancji nie-
bezpiecznych oraz wiele innych para-
metrów mających wpływ na bezpieczeń-
stwo i funkcjonowanie bramy. Pod lupę 

bierze się także instrukcję obsługi, która 
powinna być jasna i zrozumiała. 
Taki sam proces powinny przechodzić 
bramy sprzedawane jako ręczne, pod-
dawane „automatyzacji”. W  myśl nor-
my EN 12635, dystrybutor dokonujący 
modyfikacji bramy ręcznej, polegającej 
na dołożeniu napędu do bramy, jest od 
tej chwili uważany za wprowadzającego 
bramę na rynek – staje się producentem 
bramy automatycznej i jest zobowiązany 
do skompletowania we własnym zakre-

wisniowski.pl

Od 19 września automatyczna bra-
ma garażowe uniTherm z  napędem  
METRO i wydłużoną 5-letnią gwarancją 
dostępna w ofercie promocyjnej. 

cO-BrandinG: nOwa jakOść
Intensywnie pracujemy nad tym, by na-
sze bramy były coraz bardziej bezpieczne, 
komfortowe i  estetyczne. W naszej ofercie 
już dzisiaj wyróżniamy trzy kategorie bram 
segmentowych: od ekskluzywnej klasy bram 
PRIME, przez bramy UniTherm, po naj-
bardziej popularne bramy UniPro. Każdy 
klient bez względu na swoje potrzeby czy 
zasobność portfela znajdzie rozwiązanie 
idealne dla siebie. Teraz każda z tych bram 
zyskuje nową jakość – wyjątkową auto-
matykę. Łączenie prestiżowych marek jest 
praktykowane na całym świecie, przyno-
sząc wielowymiarowe korzyści wszystkim 
kooperantom. Dzięki co-brandingowi 
z firmą Somfy, będziemy mogli zaoferować 

sie oraz przechowywania dokumentacji. 
Przed wdrożeniem do produkcji bramy 
automatycznej każdorazowo wykonywa-
ne są wyżej wymienione badania, przy-
gotowywana jest dokumentacja produk-
cyjna oraz określane są parametry, które 
brama musi spełniać. Wystawiana jest 
deklaracja właściwości użytkowych i de-
klaracja zgodności. 
Nie trzeba wyższej filozofii, aby wiedzieć, 
że do wygody człowiek szybko się przy-
zwyczaja. Szczęśliwi posiadacze bramy 
z  napędem elektrycznym są o  tym na 
pewno gruntownie przekonani. Wystar-
czy raz zainwestować w  tego typu roz-
wiązanie, aby już nigdy nie wyobrażać 
sobie bez niego życia.

Nadajnik Pulsar umożliwia zdalne sterowanie  
bramą i zaprogramowanie aż 4 różnych urządzeń. 
Jest wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów 
co przekłada się na długoletnią sprawność. 
ergonomiczna podkładka umożliwia zamocowa-
nie pilota w dowolnym miejscu, np.: na ścianie  
czy desce rozdzielczej samochodu.

naszym klientom nową wartość – automa-
tyczne bramy garażowe wyposażone w na-
pęd METRO o  najlepszych parametrach 
technicznych oraz ponadczasowych walo-
rach estetycznych. Dzięki temu nasza oferta 
będzie jeszcze bardziej zsynchronizowana 
z  potrzebami rynku, a  wspólnie z  firmą 
Somfy możemy popularyzować rozwiąza-
nia z  zakresu automatycznych bram gara-
żowych oraz technologii inteligentnych, 
rozszerzając krąg odbiorców, wzbogacając 
wizerunek i budując głębsze relacje odbior-
cy z marką.

Marcin Strzelec
Menedżer Grupy Produktowej

Bramy Garażowe, Przemysłowe,
Stolarka, Automatyka
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akRYL z efekteM WOW  
– akryl natychmiast  
Malowalny firmy Den Braven

Najnowsza propozycja firmy Den Braven to prawdzi-
wa rewolucja w dziedzinie uszczelniania i akrylowa-
nia. Akryl Natychmiast Malowalny to innowacyjny 
uszczelniacz akrylowy i  pierwszy na rynku produkt 
tego typu, który można malować od razu po jego 
aplikacji tzw. metodą „mokre na mokre”. Perfekcyjnie 
sprawdzi się on wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
wykonanie różnego rodzaju uszczelnień i  wypełnień 
rys, szczelin czy połączeń w ścianach i  sufitach. Do-
skonale spisze się również, jako materiał do tworzenia 
precyzyjnych fug pomiędzy materiałami budowlany-
mi, a elementami wykończeniowymi np. wokół drzwi, 
okien, przy listwach itp. Preparat nowej generacji 
tworzy idealnie białą fugę, którą można natychmiast  
pokrywać różnymi rodzajami farb – wodnymi, 
hybrydowymi, czy syntetycznymi przy pomo-
cy wałka, pędzla bądź natrysku. Akryl ten został 
stworzony w technologii UCA® (z ang. Unique Com-
patibility Additives), co oznacza znakomitą kompaty-
bilność pomiędzy uszczelniaczem a  farbą. W efekcie 
daje to możliwie najlepszy efekt końcowego wymalo-
wania, czyli idealne pokrycie fug akrylowych, bez spę-

kań, rys czy odbarwień w powłoce farby. Dodatkowo, 
dzięki bardzo dobrym właściwościom elastycznym, 
bez problemu można stosować go w miejscach pracu-
jących i podlegających odkształceniom, w kombinacji 
z  drewnem, stalą, metalami, betonem, tynkami, gła-
dziami, gipsami czy ceramiką budowlaną. Zadaniem 
Akrylu Natychmiast Malowalnego jest maksymal-
ne skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie prac  
remontowo-budowlanych, tak, aby malowanie ścian 
zajmowało już tylko jeden dzień. Co więcej, akryl 
może być także stosowany jako gotowa do użycia 
szpachla do wypełniania pęknięć, maskowania łbów 
wkrętów czy gwoździ. Warto również podkreślić, że 
dzięki neutralności chemicznej jego zastosowanie nie 
niesie za sobą również niebezpieczeństwa powsta-
nia korozji w kontakcie z innymi tworzywami, a tym  
samym nie ma obaw, że na malowanej powierzch-
ni pojawią się nieestetyczne rdzawe wykwity. Akryl  
Natychmiast Malowalny to prawdziwa rewolucja, 
stworzona wprost dla osób ceniących czas i szybkość 
pracy, a wszystko pod znakiem najwyższej jakości. 

www.denbraven.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
klientów firma Doorpol we współ-
pracy z  Grupą PSB przygotowała na  
początku września 2016 roku specjalną 
akcję promocyjną. W  ofercie znalazły 
się ocieplane drzwi techniczne Uran/
Mars przeznaczone do pomieszczeń 
budynków gospodarczych takich jak 
np. piwnice, magazyny, pomieszczenia 
socjalne czy kotłownie.
Drzwi dostępne są w  standardowych 
rozmiarach: 70, 80, 90 i 100 cm. Kom-
plet drzwi stanowi skrzydło drzwiowe 
oraz ościeżnica wykonana z  blachy 
stalowej, wyposażona w uszczelkę wci-
skaną. Konstrukcją skrzydła jest blacha 
ocynkowana, malowana zanurzeniowo, 
wypełniona spienionym polistyrenem. 
Drzwi wyposażone są w  zamek na 
wkładkę patentową oraz trzy zawiasy. 
Jako uzupełnienie kompletu propo- 
nujemy doposażenie drzwi w  akceso-
ria tj. metalową klamkę z wkładką oraz 
próg aluminiowy z  uszczelką. Na in-
dywidualne potrzeby klientów dajemy 

OCIePLane DRzWI teCHnICzne
firmy doorPoL

możliwość przeszklenia w postaci szyby 
świetlik bądź bulaj. Oprócz drzwi stalo-
wych ocynkowanych Mars przedmiotem 
oferty są również drzwi uran występu-
jące w  kolorze białym, antracytowym 
i brązowym.
Poza przypisaną funkconalnością 
drzwi charakteryzują się estetycznym 
wyglądem, prostą i  solidną konstruk-
cją, odpornością na wpływ warunków 

atmosferycznych oraz możliwością 
montażu skrzydła na istniejących 
ościeżnicach stalowych. Atutem ofe-
rowanych drzwi technicznych jest 
także bardzo atrakcyjna cena. 

Zachęcamy również do zapoznania się 
z ofertą drzwi stalowych zamieszczoną 
na stronie internetowej 
www.doorpol.net.
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Wiecznie poplątane kable od 
komputera i  telewizora, niesta-
bilnie podwiązane rośliny, które 
nie chcą rosnąć tak, jak zaplano-
waliśmy, zwisające w  nieładzie 
akcesoria w przydomowym war-
sztacie – to tylko kilka sytuacji, 
z którymi nie raz próbowaliśmy 
sobie poradzić, ale na ogół bez 
skutku. W  każdej z  nich może 
nam pomóc bardzo ciekawy 
gadżet opracowany przez mar-
kę fischer – elastyczna opaska  
Kable-Fix R. 

Z powodzeniem zastępuje dobrze nam znane opaski zacisko-
we (tzw. trytki), taśmę klejącą, taśmy, sznurki, druty, zaciski 
i wszelkiego rodzaju organizery do przewodów. W kilka chwil 
możemy nią połączyć wszelkiego rodzaju kable (elektryczne, 
antenowe, internetowe), podwiązać rośliny i  krzewy, a  tak-
że spiąć plastikowe torby, worki, narzędzia, węże ogrodowe,  
linki rowerowe oraz wiele innych przedmiotów domowego 
użytku, które wymagają uporządkowania. 

JeDna OPaSka – WIeLe POMYSłóW  
na PORząDek W DOMU I OgRODzIe  

By użyć opaski, nie potrzebu-
jemy dodatkowego sprzętu ani 
specjalistycznych umiejętności. 
Jest to podręczny produkt, który 
może przydać się w  wielu róż-
nych sytuacjach – w domu, war-
sztacie albo na biwaku. Jedyną 
barierą w  zastosowaniu opaski 
jest na dobrą sprawę tylko nasza 
wyobraźnia i pomysłowość. 
Opaska jest dostępna w  3 wa-
riantach: w  kolorze zielonym, 
czarnym oraz bezbarwna. 

Możemy nią łączyć elementy o średnicy od 0,5 do 8,5  cm. 
Dzięki dużej elastyczności materiału, z  którego została wy-
konana, pewnie leży w  dłoni, nie ześlizguje się i  wytrzy-
muje obciążenie nawet do 18 kg. Jest przy tym bezpieczna  
(brak ostrych krawędzi i  zakończeń), a  także ekologiczna 
i ekonomiczna w użyciu – można ją dowolnie dzielić, skracać, 
łączyć i wielokrotnie wykorzystywać. Co więcej, możemy ją 
łączyć na wiele różnych sposobów (w pętle, wielokrotne pętle,  
spiralnie, krzyżowo i łańcuchowo).

www.fischerpolska.pl

System ociepleń to jeden z najistotniej-
szych elementów budynku. Od jego 
wyboru oraz prawidłowego wykonania 
zależy nie tylko trwałość elewacji, jak 
również jakość i komfort życia miesz-
kańców budynku oraz energooszczęd-
ność inwestycji. 
Profesjonalny system ociepleń fir-
my Imprefarb jest systemem ocie-
plania ścian zewnętrznych w skład, 
którego wchodzą klej do styropianu,  
klej do siatki, masa podkładowa  
ceraplast oraz tynki m.in tynk Sisi, 
tynk silikonowy, akrylowy oraz tynk  
mozaikowy (możliwość wyboru). 
Ocieplenie domu pozwala na jedno-
czesny remont elewacji bowiem w skład 
systemu ociepleń wchodzą tynki (wy-
mienione wyżej).
Wchodzące w skład systemu ociepleń 
budynków poszczególne produkty fir-

PoFeSjonaLny SyStem

my Imprefarb są produkowane przede 
wszystkim w oparciu o nowoczesne 
technologie oraz surowce najwyższej 
jakości.
Podstawowymi właściwościami pro-
fesjonalnego systemu ociepleń Im-
prefarb są m.in. duża odporność na 
działanie czynników atmosferycznych, 
odporność na uderzenia, wysoka hy-
drofobowość,  a co za tym idzie przede 
wszystkim przystępna cena produk- 
tów. Kolejnymi zaletami produktów 
Imprefarb jest optymalizacja energe-
tyczna budynku, izolacja cieplna firmy 
Imprefarb sprawdza się o każdej porze 
roku.

System daje możliwość szerokiego 
wyboru rodzajów tynków, ich struk-
tury oraz barwy. Zadbaliśmy również  
o wsparcie techniczne naszych klien-
tów. Przygotowaliśmy instrukcje w jaki  
sposób używać danych produktów na 
stronie internetowej, ponadto na każ-
dym opakowaniu znajduje się opis pro-
duktu.
Systemy ociepleń Imprefarb stanowią 
profesjonalne, niedrogie, a przy tym 
kompletne rozwiązania dostępne na 
polskim rynku. 

www.imprefarb.pl
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Firma McAlpine powstała w pierwszych 
latach XX wieku w Glasgow w Szkocji. 
Od ponad 100 lat wdraża nowe roz- 
wiązania jednocześnie dbając o  naj-
wyższą jakość produktów. Asortyment 
McAlpine trafia na rynek hurtowy,  
detaliczny (do salonów), a  także do 
producentów pod własnymi markami. 
Oferta wyrobów McAlpine, obejmuje 
takie grupy produktów jak: syfony umy-
walkowe, zlewozmywakowe, akceso- 
ria do umywalek i  zlewozmywaków, 
syfony bidetowe i  pisuarowe. Ponad-
to firma proponuje szeroki asortyment 
syfonów wannowych, brodzikowych, 
podłączeń do WC oraz oferuje dozow-
niki płynów, syfony pralkowe, zawory 
napowietrzające, wpusty podłogowe, 
złączki montażowe.

zeStaWY WannOWe McaLPine
zesTaw wannOwy auTOmaTyczny 
mcslim mP31ssf-cBr
zestaw wannowy (automatyczny) 
z  serii McSlim z  pokrętłem okrągłym 
wykonanym z  chromowanego mosią-
dzu. Odejście 40/50 mm. Syfon oferuje 
możliwość wyczyszczenia przez boczną 
rewizję. Korek jest okrągły wykonany 
z  mosiądzu pokrytego chromem. Ze-
staw jest również dostępny w  wersji 
metrowej: MC31SSF-CBR-1M.

www.mcalpine.pl

zesTaw wannOwy auTOmaTyczny 
mcslim mP31ssf-cBsQ
zestaw wannowy (automatyczny) z se-
rii McSlim z  pokrętłem kwadratowym 
wykonanym z  chromowanego mosią-
dzu. Odejście 40/50 mm. Syfon oferuje 
możliwość wyczyszczenia przez boczną 
rewizję. Korek jest kwadratowy wyko-
nany z  mosiądzu pokrytego chromem. 
Zestaw jest również dostępny w  wersji 
metrowej: MP31SSF-CBSQ-1M.

OPis sysTemu
chicago Metallic T24 click 2890, 
w  zależności od  typu krawędzi za-
stosowanych płyt sufitowych, tworzy  
system o  widocznej, ukrytej lub 
częściowo ukrytej konstrukcji. Wy-
korzystuje profile z  ocynkowanej 
stali o  szerokości 24 mm. Profile  
te posiadają gładką, pomalowaną na 
biało powierzchnię. Na zamówienie 
klienta dostępne są również w innych 
kolorach. System składa się z  pro-
fili głównych, profili poprzecznych  
(dostępnych w różnych długościach), 
kątowników przyściennych, wiesza-
ków, uchwytów oraz dodatkowych 
akcesoriów. Profile główne są zwykle 
rozmieszczone osiowo co 1200  mm, 
mogą być podwieszone do stropu  
za pomocą wieszaków lub przymo-
cowane za pomocą uchwytów bez- 
pośredniego montażu.

 

chicago Metallic T24 click 2890 to łatwy w montażu system – wy-
starczy kliknięcie – pozwalający na stworzenie wysokiej jakości konstrukcji sufitu. 
System przeszedł pozytywnie wszystkie testy związane z bezpieczeństwem pożaro-
wym, jak i stabilnością w warunkach użytkowania.

zalety systemu: 
� szybki montaż – wystarczy kliknięcie, 
� łatwy demontaż z opcją ponownego montażu, 
� stabilna konstrukcja, dzięki unikalnej, długiej nakładce profilu poprzecznego, 
� prosty montaż elementów oświetlenia i innych związanych z sufitem instalacji, 

dzięki pełnej i równej 38 mm wysokości wszystkich profili.

SYSteM MOntaŻU CHICagO MetaLLIC t24 CLICk 2890

www.rockfon.pl 
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Skil combisaw 4600AA to wyjątkowe 
narzędzie 2 w 1 łączące wszechstronność 
zastosowań z unikalnym wzornictwem.  
Skil combisaw 4600AA to unikalne po-
łączenie dwóch urządzeń: piły szablastej 
oraz wyrzynarki. Połączenie tych dwóch 
popularnych narzędzi do cięcia daje użyt-
kownikowi kompleksowe rozwiązanie, 
umożliwiające wykonanie różnorodnych 
prac związanych z cięciem w domu i wokół 
niego, takich jak cięcie rur, belek, gałęzi, 
przycinka drzew i krzewów, wykonywanie 
wycięć oraz wielu innych prac.
combisaw jest niezwykle wygodna w uży-
ciu – wystarczy jedno kliknięcie, aby prze-
sunąć rękojeść z  pozycji piły szablastej 
do pozycji wyrzynarki. Przycisk blokady 
i duży włącznik obsługiwany dwoma pal-
cami, a  także niska waga i  kompaktowa 
konstrukcja narzędzia, gwarantują mak-

kompleksowe rozwiązanie  
firmy SkIL – Combisaw 4600aa

Ponadto, piła wyposażona jest w 3-metro-
wy przewód zasilający, który daje możli-
wość swobodnego poruszania się w czasie 
wykonywania pracy. 3 brzeszczoty dołą-
czone do modelu 4600AA – do drewna, do 
cięcia wzdłuż krzywej oraz do przycinania 
gałęzi – można pomieścić w  unikalnym, 
zintegrowanym magazynku,  dzięki czemu 
są one zawsze w zasięgu ręki. 
Przyjazne użytkownikom wzornictwo, 
funkcjonalność oraz wyjątkowy design 
piły Skil Combisaw zostały docenione 
nie tylko przez użytkowników, ale rów-
nież przez światowych ekspertów. Model 
4600AA otrzymał nagrodę prestiżowego 
konkursu iF Design Award 2016 – jedno 
z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego na świecie. 

www.skileurope.com/pl

symalną wygodę użytkowania, 
a  wbudowany wentylator zapew-
nia dobrą widoczność linii cięcia. 

Sklejka elastyczna, znana od kilkunastu lat, znalazła przeznaczenie m.in. w prze-
myśle meblarskim, akustycznym, szkutnictwie, przy produkcji zabawek, a także 
aranżacji i wystroju wnętrz. Dzięki swoim charakterystycznym cechom potrafi 
zastąpić obecne materiały o właściwościach elastycznych.
Sklejka wykonana jest z liściastego drzewa egzotycznego. Są wodoodporne  
w usłojeniu poprzecznym 1220 x 2440 mm jak i wzdłużnym 2440 x 1220 mm.

zalety:
� pozwala na szybką i łatwą jej obróbkę,
� po ostatecznym unieruchomieniu 

zachowuje dużą sztywność,
� można nadawać jej dowolnie  

zaprojektowany kształt,
� jest doskonałym materiałem  

służącym do aranżacji wnętrz,

SkLeJka eLaStYCzna

www.sklejkaeko.pl

� ze względu na swój niewielki ciężar  
i łatwość obróbki doskonale nadaje 
się do obłych konstrukcji sufitów, 
ścian i filarów.

zastosowanie:
� w przemyśle meblarskim,
� wykończenia wnętrz: schody, filary, 

słupy, ściany, sufity, 
� w przemyśle stoczniowym: jachty, 

łodzie,
� w produkcji zabawek,
� w branży akustycznej, nagłośnienio-

wej,
� do produkcji matryc wklęsłych  

i wypukłych,
� obudowy armatury.

Ponadto dążąc do zaspokojenia coraz 
większych potrzeb rynkowych, w za-
kresie dostarczania gotowych elemen-
tów, firma ciągle unowocześnia park 
maszynowy oraz wprowadza nowe 
technologie obróbki. Oferuje nie tylko 
możliwość obróbki mechanicznej jak 
np. cięcie czy frezowanie, ale również 
bogatą ofertę uszlachetniania wyro-
bów.
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skała luBuska [sl] PłyTki ścienne   
to asortyment innowacyjnych elemen-
tów betonowych łupanych z Programu 
SKAŁA LUBUSKA, które wyglądem 
przypominają piękno naturalnych 
skał granitu, wapienia czy piaskow-
ca. Niepowtarzalnie łupane lico daje 
wrażenie doskonałej, naturalnej kom-
pozycji. Idealnie gładkie boki umożli-
wiają znakomite przyleganie do siebie 
płytek bez konieczności wykonywania 
fugi.
SL PłYTKI ścIENNE znajdą za-
stosowanie we wnętrzach na całych 
ścianach lub ich fragmencie, na ko-
minku, na klatce schodowej, na słu-
pach i  wszędzie tam, gdzie chcemy 
uatrakcyjnić wnętrze niebanalnym 
rozwiązaniem. Wyglądają szczególnie 
atrakcyjnie przy punktowym oświet-
leniu, które podkreśli zastosowane 
w płytkach kruszywo odbijające świat-
ło. Płytki można również zastosować 

DekORaCYJne BezSPOInOWe  
eLeMentY łUPane

cechy PrOdukTu:
� materiał niepalny,
� wysokie parametry techniczne:  

wysoka klasa betonu, niska nasią-
kliwość,

� 3 rozmiary – każdy dostępny 
osobno,

� uzyskanie ciekawego efektu 3D 
przy zastosowaniu dwóch grubości 
SL płytek ściennych: 
grubość 20 mm dla 250  x  65 
i 124  x  65 mm oraz grubość  
25 mm dla 380  x  65 mm,

� wzór zastrzeżony w Urzędzie 
Patentowym PL nr 15960 dla SL 
płytki ściennej 380  x  65  x  25 mm,

� wzór zgłoszony do zastrzeżenia 
w Urzędzie Patentowym PL 
dla SL płytki ściennej 
250  x  65  x  20 mm.

www.skalalubuska.pl

na zewnątrz: do położenia na ścianie, by 
podkreślić bryłę budynku, na cokole, ale 
również na słupkach ogrodzeniowych, 
murkach czy innych elementach na ze-
wnątrz. 

REKLAMY
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Optymalny podkład dla każdej podłogi

fermacell 
Elementy jastrychowe

Koniec ze skrzypiącymi deskami i zimną podłogą: dzięki systemowi podłogowemu FERMACELL. 
Nie tylko w przypadku ścian działowych i sufitów ale również jeśli chodzi o podłogi, FERMACELL 
spełni Państwa oczekiwania, dosłownie na każdym kroku, zarówno przy budowie nowego obiektu 
jak i remoncie już istniejącego.

Stabilne podłoże mocnych podłóg

Elementy jastrychowe FERMACELL samodzielne lub z warstwami izolacji z płyt pilśniowych, 
wełny mineralnej lub tworzyw piankowych są odpowiednie do stosowania w różnorakich obszarach 
zastosowań. Spełniają wymagania izolacji termicznej i akustycznej w efektywnej suchej zabudowie 
wnętrz.

Bezsporne zalety systemu 
podłogowego FERMACELL:

■■ Skuteczna izolacja cieplna

■■ Wysoki poziom izolacji 
akustycznej i znaczna 
redukcja dźwięków 
powietrznych oraz odgłosu 
kroków

■■ Wyraźne podwyższenie 
ochrony przeciwpożarowej

■■ Możliwość stosowania z 
systemami ogrzewania 
podłogowego

■■ Wysoka wytrzymałość na 
obciążenia punktowe aż po 
same brzegi

■■ Łatwy w obróbce i nadający 
się do natychmiastowego 
użytkowania

ID 1211 - 13701 - 016

www.fermacell.pl     www.budowaniedoskonale.pl      www.fermacena.pl

Izolex sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy

www . i z o l e x . p l

NAJLEPSZE 
ZABEZPIECZENIE
NA BETON 
I „POLSKIE DROGI”

Chroni przed negatywnym 
działaniem zmiennych 
warunków atmosferycznych 
oraz wnikaniem CO²

MOSTY WIADUKTY KOMINY KONSTRUKCJE

BETOCHRON
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bruk klinkierowy pustaki ceramiczne

METABO_ogloszenie_175x126mm_ 2016.08.25_DRUK

26 sierpnia 2016 12:08:02
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Termo Organika jest jedną z najszybciej rozwijających się firm 
budowlanych w Polsce, to największy w kraju producent wyro-
bów do izolacji ze styropianu oraz jedna z największych firm 
w tym segmencie na rynku w Unii Europejskiej. 

jak TO się rOBi?
Założona ponad 18 lat temu w  Mielcu, od prawie 20 lat do-
starcza odbiorcom najwyższej jakości  płyty styropianowe  do 
ocieplania budynków, a od 2012 roku również Kompletny Sy-
stem Ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS). Dzisiaj firma po-
siada 5 zakładów produkcyjnych, przeszło 200 zatrudnionych 
pracowników i ponad 50 najwyższej jakości produktów. Dzięki 
sukcesywnemu rozwojowi, a  także konsekwentnie prowadzo-
nym inwestycjom w jakość i poprawę właściwości produktów 
pozostaje niekwestionowanym liderem na polskim rynku ocie-
pleń ze styropianu. Innowacyjne produkty Termo Organiki 
wyznaczają kierunki rozwoju oraz oszczędzania energii w bu-
downictwie. We wszystkich fabrykach firmy znajdują się no-
wocześnie wyposażone laboratoria kontrolno-badawcze, kom-
pleksowo kontrolujące jakość produkcji oraz prowadzące prace 
nad nowymi materiałami i  technologiami ociepleń. Owocem 
tej pracy było wprowadzenie na rynek unikatowego styropianu 
w kropki – „Dalmatyńczyka”. Kropki na styropianie to znak fir-
mowy gwarantujący wysoką jakość materiału izolacyjnego, od-
różniający produkt Termo Organiki od innych, dostępnych na 
rynku. Styropian w kropki to również pierwszy materiał w han-
dlu będący pod stałą kontrolą Instytutu Techniki Budowlanej. 

LIDeR BRanŻY ROŚnIe W SIłę

Na uroczystej gali w hotelu Narvil w pod-
warszawskim Serocku pracownicy Termo 
Organiki wspólnie ze swoją ambasadorką 
Omeną Mensah, przyjaciółmi oraz koope-
rantami świętowali hucznie osiemnastolecie 
firmy. Urodziny były świetną okazją do 
podsumowania działalności firmy.  

Warto podkreślić, że Termo Organika posiada na wszystkie 
swoje wyroby Rekomendacje Techniczne i  Jakości RTQ ITB. 
Producent z sukcesem zdobywa rynek ociepleń, jest docenia-
ny przez inwestorów. Nagrodzony został Kompletny System 
Ociepleń, w którego skład wchodzą produkowane przez Termo 
Organikę tynki, kleje, grunty, siatki.

nOwOczesna linia PrOdukcyjna w GłOGOwie
w  kwietniu 2016 r. Termo Organika w  swojej głogowskiej 
fabryce uruchomiła najnowszej generacji linię do produk-
cji bloków styropianowych wiodącego producenta maszyn 
hIRSch Italia. Nowoczesny park maszynowy zwiększa 
moce produkcyjne zakładu oraz udoskonala normy jakości 
produkowanych styropianów.
Hirsch Italia posiada 35-letnie doświadczenie w budowie ma-
szyn do styropianu. Ich produkty są w pełni zautomatyzowane 
i  niezawodne. Nowa linia posiada najnowocześniejszy, ela-
styczny system sterowania programowanych cyklów parowych. 
– Wszystkie boki formy mogą być sterowane niezależnie od sie-
bie, ze względu na stałą kontrolę i  automatyczne dostrajania 
całego procesu blokowania – mówi Mirosław Kwiatkowski, dy-
rektor fabryki Termo Organiki w Głogowie. – Nowa technolo-
gia gwarantuje optymalizację cyklu produkcyjnego oraz bardziej 
szczegółową kontrolę jakości podczas procesu produkcyjnego.

Świętowanie osiemnastki  
z OMeną MenSaH,   
ambasadorką marki  
termo Organika

„Budowlana Marka roku 2016”  
dwukrotnie dla terMo organiki
Styropian Termo Organiki kolejny – już piąty – rok z  rzędu  
został wyróżniony najwyższą nagrodą „Budowlanej Marki 
Roku”. W kategorii kompleksowe systemy ociepleń Kompletny 
System Ociepleń Termo Organika z trzeciego miejsca wspiął się 
zasłużenie na pierwsze, wyprzedzając tym samym konkurencję. 
Nagroda „Budowlana Marka Roku 2016” potwierdza pozycję 
Termo Organiki jako jednej z najlepszych budowlanych marek 
w Polsce. Wyniki konkursu to efekt 2000 wywiadów wśród firm 
wykonawczych sektora budowlanego przeprowadzonych przez 
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. 
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inwestycje
Mrówka w niewodnicy koryckiej

10 września 2016 r. ruszyła Mrówka w Niewodnicy Koryckiej, 
na obrzeżach Białegostoku. Market o  powierzchni 1200  mkw. 

jest własnością pana Wiesława 
Pruszyńskiego. Do dyspozycji 
klientów pozostaje 8-osobowy 
zespół pracowników. 
W  dniu otwarcia na klientów 
czekało wiele atrakcji: promo-
cje i  konkursy z  nagrodami, 
a dla dzieci malowanie buziek 
i  dmuchane zjeżdżalnie. Do-
stawcy służyli radą i prezento-

wali swoje produkty. Dla wszystkich klientów przygotowany był 
poczęstunek.
Pod wspólnym dachem z Mrówką mieszczą się delikatesy spo-
żywcze Arhelan, apteka oraz oddział banku. Przy Mrówce funk-
cjonuje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i stacja paliw. 

Firma Marka uruchomiła market Mrówka w  Bochni, 
10 września 2016 r.  Sklep zlokalizowany jest w  tym sa-
mym miejscu co hurtownia, i  jest uzupełnieniem ofero-
wanego asortymentu m.in. o  materiały wykończeniowe. 

Otwarciu towarzyszyła gazetka promocyjna kolportowana 
w  Bochni i  okolicach. Sklep ma powierzchnię 510 mkw., 
pracuje w nim 7 osób.

  Mrówka w Bochni

PSB-Mrówka w  Suchowoli została otwarta 8 września 
2016  r. Market o powierzchni 800 mkw. jest własnością pana  
Radosława Kalinowskiego, który posiada już Mrówki  
w  Sokółce i  Dąbrowie Białostockiej oraz Profi w  Sokółce.  
Suchowola leży na Podlasiu, w powiecie sokólskim. Zgodnie 
z obliczeniami uznawana jest za geometryczny środek Euro-
py. W dniu otwarcia pogoda dopisała, a na licznie przybyłych 
klientów czekało mnóstwo atrakcji: konkursy z nagrodą głów-
ną w postaci skutera, loty balonem, pokazy i prezentacje pro-
duktowe dostawców, plac zabaw dla dzieci oraz poczęstunek. 
Z  uwagi na rolniczy charakter gminy, rozbudowana została 
oferta produktów dla tej grupy klientów – nawozy, specjali-
styczne środki ochrony roślin oraz części zamienne do maszyn 
rolniczych. Przy Mrówce funkcjonuje Okręgowa Stacja Kon-
troli Pojazdów, stacja LPG i myjnia samochodowa. W Mrówce 
pracuje 12 osób. 

W Suchowoli ruszyła Mrówka

3 września 2016 r. ruszył sklep Mrówki w  Ornecie 
(woj. warmińsko-mazurskie). Inwestorem  jest firma  
Mak-Chemia z Elbląga.
Licznie zgromadzony tłum ludzi świadczył o tym, jak bar-
dzo był potrzebny taki sklep. Dla najmłodszych przygo-
towano liczne atrakcje z  animatorami. Klienci zaś mogli 
wypróbować kawy zaparzonej przez przedstawiciela firmy 
oferującej m.in. zaparzacze, kawiarki i czajniki. Licznie od-
wiedzano stanowiska przedstawicieli producentów narzę-
dzi, chemii budowlanej i  gospodarczej, którzy znajdowali 
się zarówno wewnątrz, jak i z rozbudowanymi stanowiska-
mi na zewnątrz budynku. Pewnym zaskoczeniem dla od-
wiedzających był duży dział ogrodniczy i jego zaopatrzenie.
Na klientów czekały specjalne ceny, konkursy z nagrodami - 
można było wygrać m.in. sprzęt AGD i RTV. Nagrodą głów-
ną był weekendowego pobytu w Domu Wczasowym „Grań” 
w Zakopanem. 

Sklep Mrówka w Ornecie

Firma Polbudrol-Bis ze Starachowic przekształciła swoją placówkę w nowoczes-
ny koncept Profi. Cały proces trwał 8 miesięcy. Pełne zaangażowanie właścicieli 
oraz załogi spowodowało, iż restrukturyzacja została dokonana bardzo spraw-
nie. Firma aktywnie wdrożyła program „Dom Nowoczesny”, skutecznie wpro-
wadza trudny projekt OZE oraz wydzielona została strefa do obsługi klientów dachowych oraz fotowoltaiki.
Zarządzanie w firmie opiera się o zintegrowany system IT, który zastał pozyskany i wdrożony dzięki dotacji z UE.
Infrastruktura firmy to: plac składowy – 18000 mkw, magazyn – 400 mkw., sklep – 350 mkw. oraz zatrudnienie wynosi 25 osób.
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Profi w Pabianicach
Firma Sunbud zakończyła (pod koniec sierpnia 2016 r.) proces 
przekształcenia hurtowni w placówkę PSB Profi. Prace trwały 
ponad półtora roku, w tym czasie powstała nowa hala maga-
zynowa i odremontowana została stara hala magazynowa. Plac 

30 lipca 2016 r. w  niedużej miejscowości Garnek (wo-
jewództwo śląskie) została otwarta Mini-Mrówka. 
Inwestorem jest Zakład Handlowy Mirosław Slęzak. 
Powierzchnia handlowa sklepu wynosi 490 mkw., w na-
stępnym sezonie zostanie uruchomiony ogród zewnętrz-
ny. Klientów obsługuje 10-osobowy zespół pracowników. 
W  dniu otwarcia na klientów czekało wiele atrakcji,   
stoiska producentów, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci 
oraz liczne konkursy. Za najwyższe zakupy klient wygrał 
duży telewizor LCD.

Mini-Mrówka w Garnku

składowy i  drogi zostały utwardzone asfaltem. Przebudowa-
na została strefa obsługi klienta oraz strefa samoobsługowa. 
W toku prac organizacyjnych wprowadzono szereg nowoczes-
nych narzędzi zarządzających firmą oraz dokonano przebudo-
wy struktury organizacyjnej gdzie powstał dział logistyki. 

targi

7 września 2016 r. Grupa PSB zorganizowała wewnętrzne  
II Jesienne Targi PSB dla swoich partnerów z  wybranymi  
dostawcami, tak aby lepiej rozpocząć jesienną część sezo-
nu budowlanego. Do hotelu Ossa, koło Rawy Mazowieckiej, 
przyjechało  ponad 730 osób – przedstawicieli 56 najwięk-
szych dostawców PSB i 167 partnerów Grupy PSB. Na Targach 
partnerzy zawarli łącznie 2800 kontraktów o łącznej wartości 
78,2  mln zł, o 25% więcej niż w 2015 r. 

Targi to nie tylko negocjacje, to okazja do rozmów, zawią-
zywania nowych znajomości, lepszego poznania się. W do-
bie Internetu coraz rzadziej mamy szanse na bezpośredni 
kontakt. Targi jesienne, przypominają swą formą nasze 
targi wiosenne, ale mają znacznie mniejszą skalę. Niemniej 
jednak na ich podstawie można prognozować trendy na 
nadchodzące tygodnie. W rozmowach z przedstawicielami 
hurtowni i  Mrówek także dominował optymizm. Jest on 
wynikiem sytuacji rynkowej – pierwsze tygodnie sierpnia 
i września przynoszą dobre wyniki sprzedażowe – nastą-
piło wyraźne ożywienie popytu na materiały budowlane. 

II Jesienne Targi Grupy PSB – biznes i budowanie relacji

XII Gliwickie Targi EXPOPBUD, odbyły się 10–11 września 
2016 r., są cykliczną imprezą branżową dla klientów indywi-
dualnych skupiającą tematykę budowy, urządzania i wyposa-
żania wnętrz oraz kiermasz roślin. 
Po raz kolejny w  imprezie udział wzięła firma Matbud, 
której oferta wzbudzała duże zainteresowanie zwiedza-
jących. W  swojej ekspozycji firma postawiła głównie na 

aranżację i  wyposażenie łazienek z  hasłem przewodnim 
„Nowe Płytki Ceramiczne Matbud”. Na odwiedzających 
stoisko Matbud oprócz oferty i  fachowej porady czeka-
ły nagrody, które zostały wręczone drugiego dnia targów. 
Firma PSB Matbud została wyróżniona w Panelu Nowoczes-
nych Technologii: Elastolit i farba V33.
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szkolenia

5 sierpnia 2016 r. odbyło się szkolenie Atlasa dla wyko-
nawców w siedzibie firmy Fert-Dach w Stargardzie Gdań-
skim. W  szkoleniu uczestniczyło ponad 20 właścicieli  
lokalnych firm wykonawczych. Tematem spotkania miały 
być hydroizolacje, ale wkrótce okazało się, że pytania i za-
interesowanie słuchaczy wymusiło poszerzenie omawia-
nych zagadnień. Szkolenie składało się z części teoretycznej 
i praktycznej. Na każdym etapie uczestnicy zadawali pytania 
i  opowiadali o  swoich doświadczeniach w  pracy z  danym 
materiałem. 

Atlas szkoli w Fert-Dachu

14 września 2016 r. firma Weber przygotowała  w  Toma-
szowie Lubelskim pokazy nowości: podkłady podłogowe  
i posadzki. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko wykonawcy 
na stałe współpracujący z Mrówką Tomaszów Lubelski, lecz 
również uczniowie dwóch klas III Zespołu Szkół Zawodo-
wych, kierunek: monter systemu suchej zabudowy. Szkole-
nie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

Szkolenie Webera w Mrówce 
tomaszów Lubelski

sport
III Turniej o Puchar Mrówki Serock 

27 sierpnia 2016 r., na boisku spor-
towym w  Jadwisinie, Mrówka Serock 
zorganizowała po raz trzeci turniej 
piłki nożnej o Puchar Mrówki Serock. 
W turnieju wzięło udział 10 zespołów: 
Mrówka Kraśnik, XL-Tape, Mrówka Ja-
nów Lubelski, Trans-Pal Dzwola, Bisk, 
Wadep, Mrówka Warszawa, Mrówka 
Serock, OSP Serock oraz Wykonawcy. 

Otwarcia turnieju dokonał właściciel 
Mrówki Serock Józef Zaremba wraz z ge-
neralnym sponsorem turnieju Xl-Tape 
– panią dyrektor Taisa Bielat. Mecze roz-
grywano w  2 grupach systemem każdy 
z każdym. Każdy mecz trwał 2x12 minut. 
Po zaciętych meczach w grupach, a póź-
niej półfinałach i  finałach zostały wyło-
nione zwycięskie drużyny:

I miejsce – Mrówka Serock, 
II miejsce – Bisk, 
III miejsce – Xl-Tape. 

Zwycięskie drużyny zostały nagro-
dzone pucharami i  medalami. Całość 
turnieju została zakończona integracyj-
nym grillem. 



działania integracyjne

W wakacje i  w  sezonie budowlanym placówki Grupy PSB: 
sklepy Mrówka, hurtownie, aktywnie działają na swoich  
rynkach lokalnych. Integrują się ze społecznością podczas  
organizowanych festynów, imprez, pikników czy też akcji  
charytatywnych skierowanych do dzieci i dorosłych.
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową z przykładowych im-
prez zorganizowanych przez partnerów Grupy PSB w okresie 
od sierpnia do września 2016 r. Łącznie odbyło się ich kilka-
dziesiąt w całej Polsce. 

Z okazji 10 urodziny sklepu Mrówka w Biłgoraju zorganizowano festyn 
rodzinny w formie miasteczka sportowego. Podczas którego odbyły się liczne 
konkursy z nagrodami.

Festyn z okazji 6. urodzin sklepu Mrówka w Myszkowie 
oraz 20-lecia spółki Budulec. Obok licznych atrakcji dla 
dorosłych i dzieci, obyły się loty balonem PSB na uwięzi.

Zajęcia edukacyjna dla dzieci „Mały ogrodnik” w sklepie 
Mrówka w Pile. Dzieci z przedszkola uczyły się jak sadzić 
jesienne cebule by wiosną zakwitły piękne kwiaty.

Z okazji 2. urodzin 
Mrówki w Tczewie odbył 
się festyn z licznymi 
atrakcjami, konkursami 
z nagrodami (np. quada), 
lotami balonem PSB oraz 
odbył się koncert zespołu 
„Piękni i Młodzi”.

Mrówka PSB z Gostynia podczas udziału  
w X Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach.

wYdARzENIA PARTNERÓw PSB
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Największa akcja edukacyjna w kraju 
„Bezpieczna droga do szkoły”
Od wielu lat firmy tworzące Grupę PSB organizują in-
dywidualnie różnego rodzaju działania na rzecz lokal-
nych społeczności, w tym akcje edukacyjne dla uczniów  
i przedszkolaków. W związku z początkiem roku szkol-
nego sieć marketów PSB-Mrówka, przy pomocy Policji,  
po raz kolejny przeprowadza ogólnokrajową kampanię 
dla pierwszoklasistów i przedszkolaków w miejscowoś-
ciach powiatowych i gminnych.

Mrówka Hrubieszów

Mrówka Tomaszów Lubelski

Mrówka Złotów

Mrówka Serock 

Mrówka Chełmża

Mrówka Myślenice

wYdARzENIA PARTNERÓw PSB
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Mrówka Tarnów-Wola Rzędzińska



Podczas tegorocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przedstawiciele  
lokalnych komend Policji przeprowadzili w ok. 100 szkołach podstawo-
wych, przedszkolach zajęcia teoretyczne i praktyczne, które miały na celu 
zapoznanie pierwszoklasistów i przedszkolaków z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego poruszania się po ulicy, zwłaszcza przy przechodzeniu przez 
jezdnię. Po szkoleniu maskotki-Mrówki wręczyły dzieciom ponad 20 tys. 
materiałów odblaskowych: breloczki, specjalne opaski na ramię, kamizelki, 
które będą dobrze służyły im podczas drogi do i ze szkoły. 
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www.domnowoczesny.com

SERwIS INTERNETOwY „dOM NOwOczESNY”
W  artykułach można znaleźć szereg porad 
dotyczących wybranych systemów, filmy  
instruktażowe i informacje techniczne. Zwra-
camy też uwagę na to co czeka cały rynek  
budowlany w  latach 2017–2021 oraz zachę-
camy inwestorów do inwestowania w  droż-
sze, ale bardziej efektywne lub trwalsze pro-
dukty, a także w kompleksowe rozwiązania. 

Zapraszamy do skorzystania z serwisu, kal-
kulatora kosztów budowy domu oraz wypeł- 
nienia ankiety oceniającej stronę „Dom  
Nowoczesny”.

W  ramach programu „dom Nowoczesny” 
Grupa PSB przygotowała komplet 2 porad-
ników dla rozpoczynających budowę domu, 
które można bezpłatnie zamówić przez stro-
nę Internetową 
www.domnowoczesny.com. 

Grupa PSB wiedząc jak trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym 
jest budowa własnego domy, stworzyła dla inwestorów budujących 
bądź remontujących dom nowy serwis internetowy „Dom Nowo- 
czesny” – www.domnowoczesny.com. 
Serwis zawiera kompendium wiedzy jak wygląda budowa domu od strony za-
rządzania wielomiesięcznym procesem budowy domu oraz wyjaśnia jakim wy-
mogom odpowiada dom energooszczędny i pasywny. Zwracamy uwagę na kom-
fort i realne korzyści z podejścia ekologicznego oraz na najważniejsze aspekty 
związane z przyszłym użytkowaniem domu.
Portal „dom Nowoczesny” zawiera:
� artykuły związane z poszczególnymi elementami budowy domu,
� informacje jak zarządzać budową (formalności, organizacja budowy, zatrud-

nienie ekipy wykonawczej, bezpieczeństwo na budowie),
� artykuły dt. budownictwa energooszczędnego (przepisy, standardy, zalety, 

finansowanie),
� produkty i technologie dostawców Grupy PSB, 
� porady budowlane,
� kalkulator budowy domu – narzędzie pozwalające na bieżące monitorowa-

nie kosztów poszczególnych faz budowy i ich porównywanie z pierwotnym 
budżetem inwestycji.

Mrówka Miastko

 Mrówka Tarnów – Łękawka

Mrówka Zduńska Wola
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KĄPIELE SIARczKOwE

Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness  
w Busku-Zdroju 

BudOwNIcTwO  �  choroby zawodowe

Drodzy budowlańcy. To już przedostatni arty-
kuł dedykowany Wam przez Zakład Rehabilita-
cji Medycznej hotelu Słoneczny Zdrój w Busku- 
Zdroju. Chciałbym nieco dokładniej przybli-
żyć informacje o buskich wodach siarczkowych 
będących największą w Europie kopaliną, której 
zasoby szacowane są na około 6 mld m³.

Głównymi składnikami są kationy sodu, potasu, wapnia, 
magnezu oraz aniony chloru, bromu i siarczanów. Wchło-
nięte przez skórę i błony śluzowe jony siarczkowe trafiają 
do naczyń krwionośnych i krwiobiegiem docierają do ser-
ca, a następnie do wszystkich tkanek organizmu. Tak więc 

już po 15 minutach pojawiają się we krwi, a po 20 minutach wykazano ich obecność 
w  chrząstkach stawowych, błonie maziowej stawów, tkance kostnej, ścianie naczyń 
krwionośnych, błonie śluzowej przewodu pokarmowego, wątrobie i  nadnerczach. 
Wody siarczkowe używane są do kąpieli całkowitych, półkąpieli, kąpieli częściowych 
(fasony), płukań jamy ustnej w paradontozie, wziewań i leczenia pitnego (krenotera-
pii).

efekTy TeraPeuTyczne kąPieli siarczkOwych
Siarkowodór oraz produkty jego dysocjacji wywołują odczyny miejscowe i  ogólne, 
zwiększając procesy oksydoredukcyjne i  wydalanie produktów podstawowej prze-
miany materii. Wykazuje również działanie przeciwzapalne, zapobiegając niszczeniu 
tkanek i działa regenerująco na tkankę łączną, co sprzyja leczeniu chorób reumatycz-
nych. Połączenia siarczkowe w zetknięciu z metalami ciężkimi jak np. ołów, arsen, bi-
zmut, rtęć, cjanki, miedź, tal mogą dawać trudno rozpuszczalne połączenia w ustroju 
działając odtruwająco. Wzrasta też istotnie odporność na infekcje. Kąpiele siarczko-
we wykazują działanie odczulające, bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwpasożytni-
cze, karatolityczne, rozmiękczająco i rozpulchniająco na struktury rogowe naskórka. 
Kąpiele w wodach siarczkowych korzystnie działają w miażdżycy naczyń tętniczych 
obniżając poziom cholesterolu, a  u  diabetyków obniżają poziom glukozy we krwi 
i w moczu oraz podnoszą aktywność insuliny. Kąpiele wyraźnie uelastyczniają skórę, 
wzmacniają włosy i paznokcie. Obserwacje kliniczne wskazują na występowanie po 
kilku kąpielach zmniejszenia sztywności mięśni, zminimalizowania bólów stawowych 
oraz na poprawę sprawności ruchowej. Natomiast poprawa kliniczna utrzymuje się do 
minimum 6-ciu miesięcy po kuracji.
Podstawą właściwości leczniczych wód siarczkowych jest wzrost stężenia glutationu, 
chroniącego organizm przed działaniem wolnych rodników tlenowych i azotowych. 
Poza tym glutation pełni wiele innych istotnych funkcji. Obniżenie stężenia glutatio-

Dariusz Klarecki, lek. med. 
w hotelu Słoneczny Zdrój 
Medical SPA&Wellness 
w Busku-Zdroju 

nu stwierdzono u  pacjentów z  chorobą 
Alzheimera i  Parkinsona, w  chorobach 
wątroby, cukrzycy, chorobach wiruso-
wych, mukowiscydozie, przewlekłym 
alkoholizmie, w  chorobach reumatycz-
nych, astmie oskrzelowej, po udarach 
mózgu, zawale serca i sepsie.
Bardzo wyraźną poprawę mogą ocze-
kiwać pacjenci chorzy na: reumatoi-
dalne zapalenie stawów, zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycę 
- postać skórna i  stawowa, dyskopatię 
i  chorobę zwyrodnieniową kręgosłu-
pa, zapalenie tkanek okołostawowych, 
miażdżycę naczyń tętniczych, chorobę 
Bürgera, miażdżycę zarostową kończyn 
dolnych, hiperurikemię i dnę moczano-
wą oraz cukrzycę. 

jak wyGląda kąPiel w wOdzie 
siarczkOwej? 
Pacjent powinien się spokojnie zanurzyć 
w wodzie do linii serca i unikać polewań, 
wcierania i wiercenia w wannie. Tempe-
ratura kąpieli jest zbliżona do temperatu-

ry ciała, ma od 34 do 36ºC. Optymalny 
czas zanurzenia to 8–10 minut. Najlepiej 
skorzystać z kilkunastu zabiegów. Po ką-
pieli wymagany jest odpoczynek – przy-
najmniej pół godziny, a  najlepiej godzi-
nę. Po 3–4 godzinach można już wziąć 
prysznic lub zwykłą kąpiel.
Jak Państwo widzicie jest wiele scho-
rzeń i  tyle samo powodów, żeby osobi-
ście przekonać się, jak niespodziewane 
i  efektywne skutki dla poprawy zdro-
wia i  urody czekają na Was po kąpieli 
w  naszych leczniczych wodach siarcz-
kowych. Podobne działanie ma kuracja 
pitna (krenoterapia) wód siarczkowych 
z ujęcia „Zuzanna” z Lasu Winiarskiego, 
którą można kupić w  naszym ośrodku, 
a  stosować w  domu po ukończonym 
leczeniu. Kuracja pitna polega na wy- 
piciu 3x dziennie po 50 ml solanki, na 
pół godziny przed posiłkiem przez okres 
około 28 dni.

lek. med. dariusz Klarecki 

Kąpiel siarczkowa 



Opis sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego wymaga spojrzenia z co najmniej dwóch perspektyw 
ważnych dla producentów, hurtowni, sklepów oraz wykonawców.

I. Budownictwo indywidualne i deweloperskie. Analitycy budownictwa mieszkaniowego koncentrują 
się głównie na porównaniach zjawisk w obu tych segmentach. Jednym z ważnych prognostyków jest liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu 7 m-cy br. w obu sektorach wskaźnik ten był bardzo zbliżony – 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

49,3 tys. mieszkań w budownictwie indywidualnym 
i 49,1  tys. w deweloperskim. Jednak najistotniejsza 
dla branży jest łączna powierzchnia mieszkań 
– z  nią wiąże się ilość potrzebnych materiałów 
i nakładów pracy wykonawczej. Wykres przedstawia 
wyliczony, łączny metraż budowy rozpoczętych 
mieszkań w  obu segmentach – przyjęliśmy, że 
średnia wielkość mieszkania deweloperskiego 
wynosi 74 mkw., zaś powierzchnia domu 133 mkw. 
Dzięki temu lepiej widać jaką rangę w  sektorze 
mieszkaniowym ma budownictwo indywidualne. 
Natomiast dynamika rozpoczętych budów 
w okresie I–VII 2016/2015 w obu segmentach była 
bardzo podobna – segment indywidualny wzrósł 
o 4,9%, a deweloperski – 4,8%.  

II. Wznoszenie nowych obiektów i remonty. 
W krajach Europy Zachodniej wydatki na remonty 
oraz utrzymanie obiektów są od dawna znacząco 
większe w  stosunku do nakładów na nowe 
budynki. Nasze obserwacje rynku potwierdzają ten 
trend i wskazują na szybko rosnącą rolę remontów 

Trendy w budownictwie mieszkaniowym   
–  w ocenie Grupy PSB rośnie rola remontów

Propozycja na piątkę!

NOWOŚĆ!

Innowacyjna 
pięciowarstwowa
membrana dachowa

Zapewnia najwyższy stopień 
zabezpieczenia przed wilgocią oraz 
sprawne odprowadzenie pary wodnej.

Teraz Twój dach oddycha
swobodnie, a Ty zyskujesz 
zdrowszy mikroklimat.

www.foliarex.com.pl
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2016 mln mkw. 2016 – % 2015 mln mkw. 2015 – %

Indywidualne 6,6 64 6,3 64

Deweloperskie 3,6 36 3,5 36

Razem 10,2 100 9,8 100

Powierzchnia mieszkań, których budowę rozpoczęto  
w 2015 i 2016 r. (I–VII)

– pośrednio świadczą o  tym wyniki Grupy PSB. W  pierwszym półroczu 2016 r. przychody składów PSB, obsługujących przede 
wszystkim budowę domów, wzrosły o 5%, a w sklepach Mrówka (remonty i utrzymanie) były większe o ponad 11%. Dysproporcja 
ta utrzymuje się już od kilku sezonów. 

Mirosław Lubarski
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System ROCKTECT
System ROCKTECT to linia produktów przeznaczonych 
do izolacji poddaszy. Zabezpiecza przed niekontrolowanymi 
przepływami powietrza, zapewniając skuteczność działania 
warstwy ocieplenia z wełny skalnej ROCKWOOL.
Zimą chroni konstrukcję dachu przed przenikaniem wilgoci 
z pomieszczenia, latem natomiast pomaga ją osuszyć. 
Reguluje wilgotność, zapewniając maksymalny komfort 
w pomieszczeniach na poddaszu.

Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.
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