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PSD świętuje 18-stkę
PIKNIK DEKARSKI
29 lipca na Plaży Miejskiej w 
Olsztynie, przy ul. Olimpijskiej 1 
– nad jeziorem Ukiel, odbędzie 
się Piknik Dekarski z okazji 18. 
Ogólnopolskiego Dnia Deka-
rza, zorganizowany przez Pol-
skie Stowarzyszenie Dekarzy. 
PSD świętować będzie 18-stkę.

W programie otwartego pikniku de-
karskiego przewidziano liczne atrakcje 
– począwszy od „wielkiego grillowania”, 
poprzez leżakowanie nad jeziorem, sporty 
wodne i zabawy dla dzieci z animatorką, 
po rejs eko-tramwajem po jeziorze Ukiel. 
Impreza będzie nie tylko okazją do spotka-
nia z dekarzami i najlepszymi producen-
tami z branży dachowej, ale i atrakcyjnym 
rodzinnym „wypadem” na weekend.

Wieczorem odbędzie się Gala Dekarska w 
stylu WIELKIEGO GATSBIEGO – ze strojami w 
klimacie lat 20., z muzyką na żywo i przebojo-
wym prowadzącym oraz wielkimi emocjami 
w strefie Casino Royal. 

Nawiewnik 
antysmogowy  
w oknach dachowych 
FAKRO, światowy wicelider w 
produkcji okien dachowych, 
opracował pierwsze i jak 
dotychczas jedyne na ryn-
ku kompleksowe rozwiązane 
chroniące poddasza przed 
smogiem – filtr antysmogowy 
do okien dachowych.

Filtr antysmogowy do okien dachowych 
to ważne, wręcz przełomowe rozwiązanie, 
zważywszy na fakt, że w ostatnim czasie 
wskaźniki jakości powietrza biły na alarm. 
Większość z nas zmagała się ze smogiem. 
W tej nierównej walce brakowało nam 
jednak narzędzi obronnych. 

Filtr antysmogowy FAKRO został 
zgłoszony do opatentowania jako wzór 
użytkowy. Wykonany z nanowłókniny za-
trzymuje zanieczyszczenia powodowane 
przez dym czy spaliny, ograniczając ich 
stężenie we wnętrzu pomieszczenia. Ol-
brzymią zaletą jest łatwość w czyszczeniu 
z możliwością wielokrotnego użycia.

Nawiewnik gwarantuje ochronę przed 
smogiem, ale także pyłkami, bakteriami, 
grzybami oraz insektami. Dlatego też jest 
doskonałym rozwiązaniem dla alergików.

System dachowy stanowić powinien 
spójną, uzupełniającą się całość. Jakość 
poszczególnych elementów – dachówek 
oraz akcesoriów – powinna iść w parze z ich 
wzajemnym dopasowaniem i prawidłowym 
montażem. Tak jak nie wystarczy powciskać 
puzzle jeden w drugi, by otrzymać obraz, 
tak brak dopasowania elementów dachu 
i ich niewłaściwe ułożenie mogą grozić 
niepożądanymi skutkami. Wielu inwesto-
rów nie zdaje sobie sprawy, jak istotne dla 
trwałości dachu są akcesoria dachowe. Ze 
względu na estetyczne walory dachówek to 
one znajdują się zwykle w centrum zainte-
resowania, podczas gdy akcesoria schodzą 
na dalszy plan. Tymczasem niedługo od 
zakończenia budowy może okazać się, że 
to właśnie te często niewidoczne dla oka 
elementy systemu dachowego odgrywają 
kluczową rolę w zapewnieniu całemu da-
chowi pełnej funkcjonalności. 

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
Gwarancji Systemowej, która jest częścią 
naszej  strategii dostarczania niezawodnych 
produktów najwyższej jakości, aby uchronić 
inwestorów przed nagłymi i niechcianymi 
konsekwencjami pozornej oszczędności  – 
mówi Grzegorz Barycki, prezes Monier 
BRAAS Polska. –  Decydując się na zakup 
poszczególnych elementów z różnych źró-
deł, klienci ryzykują ich niedopasowaniem, 
ale często również otrzymaniem produktu 
bardzo słabej jakości, a co za tym idzie wadli-
wym wykonawstwem i, idąc dalej, kosztow-
nymi naprawami w ciągu kilku lat od ułoże-
nia dachu. Warunki Gwarancji Systemowej, 
a więc kompletny system dachowy Braas i 
wykonawstwo przez Certyfikowanego De-
karza Braas, dają inwestorom pewność, że 
dach będzie prawidłowo spełniał swoją funk-
cję. Co mogłoby być dobitniejszą gwarancją 

niż deklaracja poniesienia kosztów wymian i 
napraw w wypadku, gdyby któryś z elemen-
tów zawiódł? – podkreśla Grzegorz Barycki. 

Dodatkowe korzyści  
dla inwestorów

Oprócz standardowej gwarancji na po-
szczególne produkty, BRAAS gwarantuje 
również prawidłowe funkcjonowanie cało-
ści systemu dachowego przez co najmniej 
15 lat. Dzięki temu inwestor nie musi oba-
wiać się kosztownych remontów dachu 
nowej inwestycji. Gwarancja systemowa 
zatem to nie tylko spokój ducha, ale i pew-
ność bezpieczeństwa mieszkańców. Warto 
również pamiętać, że jeśli już pojawi się 
usterka, wystarczy zwrócić się do jedne-
go producenta kompletnego dachu, niż 
szukać przyczyn po kilku – kilkunastu do-
stawcach elementów systemu dachowego.

Jak zapewnić sobie spokój 
na wiele lat

Warunkiem otrzymania 15-letniej Gwa-
rancji Systemowej na dach są wykorzysta-
nie dachówek i akcesoriów dachowych 
BRAAS oraz poprawne wykonawstwo 
przez Certyfikowanego Dekarza BRAAS. 
Do inwestora należy wybór konkretnych 
produktów objętych Gwarancją Syste-
mową. Wśród nich znajdują się dachówki 
ceramiczne i betonowe, folie wstępnego 
krycia, taśmy kalenicowe, produkty do 
wentylacji okapu, komunikacja aluminio-
wa i stalowa, system obróbki Wakaflex i 
Easy Flash.

Szczegółowe informacje na temat wa-
runków Gwarancji Systemowej dostępne 
są na stronie www.monier.pl.

Braas wprowadza
GWARANCJĘ SYSTEMOWĄ na dach

Gwarancja systemowa BRAAS. Rys. Monier Braas

Firma Monier BRAAS wprowadziła gwarancję systemową na 
dach wykonany z użyciem oryginalnych produktów BRAAS. 
Jest to pierwsza na rynku gwarancja funkcjonalności całego 
systemu dachowego.
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Zleceniodawcy korzystając z usług 
Członków DAFA mają pewność wysokiej 
jakości wykonawstwa oraz dostarczanych 
materiałów. 

Gwarancją tej jakości jest fakt przyna-
leżności do DAFA oraz posiadanie presti-
żowego certyfikatu, przyznawanego przez 
Stowarzyszenie wg określonej procedury.

Katalog Członków DAFA to kompen-
dium sprawdzonych przez inwestorów i 
polecanych przez architektów wykonaw-
ców i producentów, a dodatkowo pakiet 
praktycznych informacji ułatwiający bez-
pośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

Katalog Członków DAFA
Stowarzyszenie DAFA, w związku z zainteresowaniem inwesto-
rów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów 
współpracą z firmami rekomendowanymi i certyfikowanymi 
przez Stowarzyszenie, wydaje Katalog Członków DAFA - na-
rzędzie, które pomoże w wyborze rzetelnych partnerów do 
współpracy. 

Katalog w formie drukowanej i elektro-
nicznej będzie zawierał aktualne oferty 
firm należących do Stowarzyszenia DAFA 
wraz z danymi teleadresowymi w podzia-
le na profile działalności.

Wydawnictwo bezpłatnie trafi do naj-
większych biur GW, pracowni architek-
tonicznych i projektowych, inwestorów 
i deweloperów, biegłych sądowych, rze-
czoznawców, inspektorów, gmin itd. Po-
nadto będzie dystrybuowane przez DAFA 
na wszystkich wydarzeniach branżowych 
z udziałem Stowarzyszenia i będzie je moż-
na pobrać ze strony www.dafa.com.pl. 

Potencjał danych zawartych w Katalogu z 
pewnością ułatwi wybór w procesie oferto-
wania pozwalając na realizację inwestycji z 
wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.

Uszczelniacze – kleje X-POLYMER
Firma Den Braven w tym roku wprowadziła do swojej oferty 
nową odsłonę uszczelniaczy-klejów X-POLYMER. Te same wła-
ściwości, te same kolory, a tylko dwa opakowania i jeszcze 
szerszy zakres zastosowań. A wszystko po to, by prace re-
montowo-budowlane przebiegały szybko i sprawnie, a wybór 
odpowiednich produktów nie stanowił większych trudności.

Linia X-POLYMER firmy Den Braven 
to seria specjalistycznych uszczelniaczy-
-klejów stworzonych na bazie nowocze-
snej technologii silanowej HD Polymer. 
Innowacyjna receptura i wyjątkowy skład 
sprawiają, że produkty te charakteryzu-
ją się ekstremalną elastycznością i mak-
symalną przyczepnością do większości 
podłoży budowlanych, a dzięki temu sta-
nowią bardzo wygodne narzędzie pod-
czas różnorodnych prac remontowo-bu-
dowlanych. Do niedawna dostępne były 
4 rodzaje X-POLYMER, dedykowane do 
różnych zadań. Dla usprawnienia prac i uła-
twienia wyboru odpowiedniego produktu, 
w miejsce 4 wyrobów wprowadzone zostały 
jedynie 2 rodzaje o szerszym przeznaczeniu 
oraz równie bogatej gamie kolorystycznej, 
jak dotychczas. W skład linii wchodzi obec-
nie X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO w kolo-
rze białym, szarym, brązowym i czarnym 
oraz X-POLYMER DO WEWNĄTRZ w wersji 
bezbarwnej i metalizowanej aluminiowej.

X-Polymerowa rewolucja
Uszczelniacze-kleje X-POLYMER firmy 

Den Braven to jednoskładnikowe, trwa-

le elastyczne masy, które wykazują nie-
zwykłą elastyczność w szerokim zakresie 
temperatur od -40°C do +90°C. Wykonane 
przy ich pomocy łączenia skutecznie prze-
noszą znaczne odkształcenia materiałów, 
nie kruszą się i nie pękają. Dodatkowo 
ich ogromną zaletą jest bardzo dobra 
przyczepność do większości podłoży 
budowlanych, w tym gładkich i porowa-
tych, suchych i wilgotnych, chłonnych i 
niechłonnych, zarówno w pionie, jak i w 
poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, bez 
konieczności gruntowania. Dzięki temu 
mamy pewność, że wykonane przy ich 
pomocy łączenie da nam 100% gwarancję 
szczelności. Ponadto, uszczelniacze-kleje 
X-POLYMER firmy Den Braven wykazują 
znikomy skurcz, nie tworząc szkodliwych 
naprężeń i zapewniają równą, niezapada-
jącą się fugę, która po wyschnięciu bardzo 
łatwo poddaje się malowaniu. Wszystkie 
te zalety sprawiają, że produkty z linii X-
-POLYMER zyskują bardzo uniwersalne 
możliwości zastosowania. I tak, X-POLY-
MER DO WEWNĄTRZ wykorzystać można 
do różnorodnych uszczelnień oraz przy-
klejania drobnych elementów wykończe-
niowych wewnątrz pomieszczeń. Z kolei 
X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO to uniwer-
salny niezbędnik nie tylko wewnątrz, ale i 
na zewnątrz budynku.

Przy pomocy dwóch wyrobów X-PO-
LYMER firmy Den Braven wykonamy 
precyzyjne fugowanie, trwałe uszczel-
nienia oraz solidnie przykleimy różne 
materiały budowlane i elementy wy-
kończeniowe. 
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„Kalkulator ilości wełny skalnej ROCK- 
WOOL” umożliwia szybkie obliczenie ilości 
produktów, potrzebnych do wykonania 
ocieplenia poszczególnych elementów 
budynku: ścian zewnętrznych i działo-
wych, poddaszy oraz podłóg. Wystarczy 
wprowadzić dwa wymiary przegrody lub 
wielkość jej powierzchni w m2, a następ-
nie wybrać interesujący nas rodzaj i gru-
bość produktu z wełny skalnej. Dzięki 
temu, kalkulator poda wymaganą ilość 
rolek oraz palet wełny, a nawet oszacuje 
ich cennikowy koszt. 

Dane można następnie eksportować do 
formatu PDF, czy przesłać wygenerowa-
ne podsumowanie mailem lub poprzez 
platformy społecznościowe. Taki gotowy 
dokument można przekazać do dystrybu-
tora celem uzyskania ostatecznej oferty 
dla inwestora. 

- Wiemy jak bardzo cenieni na rynku są 
specjaliści pracujący na materiale, jakim 
jest wełna skalna. Dlatego chcieliśmy spra-
wić, by ich codzienna praca stała się jeszcze 
szybsza i wygodniejsza. Nasza aplikacja to 
narzędzie, które umożliwia dostosowanie 
pracy wykonawców do dzisiejszych potrzeb, 
jak również oczekiwań inwestorów. Do-
datkowo chcieliśmy pokazać, że tego typu 
narzędzia elektroniczne mogą być również 
z powodzeniem wykorzystane w branży bu-
dowlanej. – mówi Łukasz Glapa, Dyrektor 
Marketingu ROCKWOOL Polska.

„Kalkulator" jest dostępny w sklepach 
Google Play i App Store. 

Kalkulator ilości wełny
Nowa aplikacja mobilna Rockwool
dla wykonawców
„Kalkulator ilości wełny skalnej” to nowa aplikacja mobilna dla 
wykonawców, wprowadzona przez firmę ROCKWOOL. Aplikacja 
ta w szybki sposób wyliczy ilość materiału potrzebnego do wy-
konania izolacji ścian zewnętrznych i działowych, poddaszy czy 
podłogi. Dzięki kalkulatorowi ROCKWOOL praca z wełną skalną 
będzie jeszcze łatwiejsza.  

Odświeżona szata graficzna etykiet eks-
ponuje logo firmy oraz wyraźną i czytelną 
nazwę, symbol oraz najważniejsze zalety i 
zastosowanie produktu. Opakowania zyska-
ły nowoczesny wizerunek oraz więcej infor-
macji potrzebnych konsumentowi, w tym 

Nowe etykiety 
uszczelniaczy LAKMA
Produkty z grupy uszczelniaczy 
firmy Lakma SAT zyskały odświe-
żoną szatę graficzną. Wprowa-
dzone zmiany jeszcze lepiej 
podkreślają cechy produktów 
oraz ich przeznaczenie.

Uszczelniacze LAKMA z nowymi etykietami. Fot. LAKMA

zdjęcie wskazujące na jego przeznaczenie 
czy też informacje o kolorze. Na uwagę za-
sługuję również wzmianka o pochodzeniu 
produktu, którą symbolizuje mapka PRO-
DUKT POLSKI. 

Zdaniem producenta nowa szata graficz-
na sprawia, że opakowania stały się bardziej 
czytelne i przejrzyste, co ułatwi odnalezie-
nie najważniejszych informacji o produkcie. 

Opakowania uszczelniaczy LAKMA zy-
skały nowy wygląd, natomiast wysoka 
jakość produktów i niezawodność pozo-
staje niezmienna.

Fot. Rockwool

Izolacje Paroc 
z Aprobatą FM

Izolacje do dachów płaskich 
PAROC ROS i PAROC ROB po-
siadają międzynarodową Apro-
batę FM 4470 – co oznacza, że 
spełniają jedne z najbardziej 
rygorystycznych standardów 
bezpieczeństwa na świecie oraz 
mogą być stosowane w apro-
bowanych przez FM Global sys-
temach dachowych.

FM Global rekomenduje inwestorom z ca-
łego świata dobór sprawdzonych rozwiązań 
pomagających unikać strat wynikających z 
zagrożenia pożarowego i innych czynników 
środowiskowych.

Standard FM oznacza sprawdzony wybór 
wszędzie tam, gdzie odporne na ogień kon-
strukcje są niezbędne, by ograniczyć ryzyko 
powstawania strat materialnych i zagroże-
nia życia. – Nasze produkty wykorzystuje się 
w stoczniach, centrach danych czy halach 
koncertowych – obiektach, gdzie stawia się 
najwyższe możliwe wymagania pod wzglę-
dem ochrony przeciwpożarowej. To właśnie 
dlatego nasze produkty spełniają wszelkie 
standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i re-
dukcję ryzyka związanego z ogniem – mówi 
Claudia Beling z Paroc.

Wszystkie produkty Paroc objęte Aprobatą 
FM 4470 posiadają oznaczenie „FM appro-
ved” wraz z informacją na temat komplet-
nych konstrukcji dachowych, jakie poddano 
badaniu. Aprobata obejmie także dwie fabry-
ki Paroc, produkujące płyty z serii PAROC ROS 
i ROB – w Trzemesznie i w Wilnie.
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Wysoka jakość
FAKRO FTP-V U4 to bogato wyposażone 

okna klasy PROFI. Okna tej klasy na rynku 
wyróżniają się wysoką jakością wykonania 
oraz bardzo dobrymi parametrami dostęp-
nymi w przystępnej cenie. Większa oszczęd-
ność energii cieplnej, podwyższone bez-
pieczeństwo antywłamaniowe i użytkowe 
czy rozwiązania umożliwiające efektywne i 
optymalne przewietrzenie poddasza to tyl-
ko wybrane cechy określające te produkty.

Energooszczędność  
w standardzie
okna dachowe FAKRO FTP-V U4

Zakup i montaż systemu rynno-
wego to zwykle wydatek około 
kilku tysięcy złotych. W konkursie 
firmy Galeco, polskiego produ-
centa systemów rynnowych, na-
grodą główną jest zwrot kosztów 
orynnowania.

II edycja konkursu „Wygrywaj do kwa-
dratu” potrwa do 31 października. Zabawa 
skierowana jest do wszystkich inwestorów 
planujących zakup rynien.

Zadanie konkursowe, podobnie jak w 
ubiegłym roku, polega na zakupie i mon-
tażu jednego z dwóch systemów rynno-
wych o charakterystycznym dla marki, 
kwadratowym profilu – Galeco STAL2   
lub  Galeco BEZOKAPOWY. Po zamonto-
waniu orynnowania i wykonaniu zdjęć 
zamontowanego systemu należy przesłać 
je za pośrednictwem specjalnego formu-
larza zgłoszeniowego, umieszczonego na 
stronie www.galeco.pl. 

Na wszystkie prace można głosować 
do końca listopada 2017 roku. Po tej 
dacie zostanie wybranych 10 projektów 

II edycja konkursu Galeco „Wygrywaj do kwadratu”
konkursowych z najwyższą liczbą gło-
sów. Spośród nich jury wyłoni główne-
go zwycięzcę, który otrzyma całkowity 
zwrot kosztów poniesionych na zakup 
systemu rynnowego. Laureaci drugie-
go i trzeciego miejsca otrzymają sprzęt 

AGD o wartości odpowiednio 1700 i 
1000 zł. Nagrodą gwarantowaną dla 
każdego uczestnika jest bluza softshell 
od Galeco. 

Regulamin konkursu na stronie 
www.galeco.pl

Wygodna obsługa
Okna FTP-V U4 to okna o konstrukcji 

obrotowej z zawiasem umieszczonym 
w połowie wysokości ościeżnicy. Roz-
wiązanie to pozwala na pozostawienie 
skrzydła w pozycji otwartej po obrocie o 
180° co umożliwia wygodne i bezpiecz-
ne mycie zewnętrznej szyby. Produkt 
wyposażony jest w automatyczny na-
wiewnik V40P, który zapewnia optymal-
ną ilość świeżego powietrza na podda-
szu oraz poprawę energooszczędności 
w budynku.

Zwiększona trwałość
Na wysoką trwałość okien wpły-

wa użycie najwyższej jakości drewna 
sosnowego, klejonego warstwowo i 
impregnowanego próżniowo, system 
naprowadzania skrzydła oraz profile 
aluminiowe, które chronią drewniane 
elementy przed wpływem czynników 
atmosferycznych.

Dbałość o detal
W standardzie okna malowane są eko-

logicznym lakierem akrylowym w kolorze 
naturalnym, istnieje również możliwość wy-
konania okna w niestandardowym kolorze. 
Klamka Elegant z dwustopniowym mikro-
uchyleniem umieszczona została w dolnej 
części skrzydła w celu ułatwienia obsługi. 
Okna dedykowane są do dachów o kącie 
nachylenia od 15° do 90° a szeroki wybór 
kołnierzy pozwala na zamontowanie ich 
praktycznie w każdym pokryciu dachowym.

Komfort użytkowania
Nie tylko parametry termoizolacyjności 

czy akustyki decydują o różnicach okien 
dachowych. Bardzo ważną kwestią jest 
konstrukcja okna, różnego rodzaju syste-
my bezpieczeństwa i termoizolacji, rodzaj 
zastosowanego pakietu szybowego czy do-
datkowe wyposażenie. Właśnie te elementy 
decydują o komforcie użytkowania okien 
dachowych na poddaszu.

Okna dachowe FTP-V firmy Farko zostały wzbogacone o superener-
gooszczędny, dwukomorowy pakiet szybowy U4. Dzięki zastosowa-
niu nowego pakietu szybowego uzyskano współczynnik Uw okna o 
wartości 1,1 W/m²K, który spełnia Warunki Techniczne na 2021 rok.

Okna dachowe FTP-V U4. Fot. Fakro
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aktualności

Celem programu jest promocja no-
woczesnych, unikalnych i oryginalnych 
rozwiązań, produktów i usług, nowych 
lub w istotny sposób zmodyfikowanych, 
a także projektów o charakterze inno-
wacyjnym. Ideą konkursu jest pokaza-
nie integracji pomiędzy światem nauki 
a biznesu.

W ocenie zgłoszonych produktów Ko-
misja Konkursowa uwzględniła następu-
jące kryteria: niepowtarzalne właściwości 
innowacyjne produktu, usługi, projektu; 
użyteczność; jakość potwierdzona bada-
niami kompetentnych instytucji; bezpie-
czeństwo użytkownika.

Istotnym elementem mającym wpływ 
na pozytywną ocenę zgłoszonego pro-
duktu jest nowoczesna i innowacyjna 

Markiza pionowa VMZ Solar 
INNOWACJĄ ROKU 2016
Innowacyjne rozwiązanie firmy Fakro – markiza pionowa VMZ Solar 
– otrzymała tytuł „Innowacji Roku 2016”.

technologia w zakresie dostępnych na 
polskim rynku markiz.  Markiza pionowa 
VMZ Solar spełnia najbardziej zaawan-
sowane parametry techniczne, które są 
pod każdym względem korzystne dla 
użytkownika produktu.

– Markiza VMZ to produkt przeznaczony 
do stolarki pionowej. Montaż odbywa się na 
zewnątrz budynku w oknach i drzwiach wy-
konanych z PVC, aluminium i drewna. Mar-
kiza umożliwia ochronę wnętrza pomiesz-
czenia przed nadmiernym nagrzewaniem 
oraz pozwala na równomierny rozkład na-
tężenia światła, poprawiając komfort osób 
przebywających w pomieszczeniu. Markiza 
chroni pomieszczenie przed nagrzewaniem 
do 8 razy lepiej w porównaniu z osłonami 
wewnętrznymi co w praktyce powoduje 
spadek temperatury wnętrza nawet do 10 
stopni C. W chłodne dni markiza typu Solar 
automatycznie przechodzi w tzw. zimowy 
sposób działania. W słoneczną pogodę 
markiza automatycznie zwija się, umoż-
liwiając napływ ciepłych promieni słońca 
pasywnie nagrzewając pomieszczenie. 
Wieczorem markiza jest automatycznie 
rozwijana chroniąc wnętrze przed stratami 
ciepła  – wyjaśnia Wojciech Chronowski, 
manager produktu FAKRO.

Konkurs został zrealizowany pod pa-
tronatem Wydziału Nauk Technicznych 
Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji 
Centrum Innowacji FIRE.

Wysokiej jakości chemia budowlana, 
odpowiednio dobrane elementy uzu-
pełniające oraz przydane akcesoria – to 
istota innowacyjnego i systemowego 
podejścia do tematu uszczelniania, która 
charakteryzuje Hydroset 282. Poszczegól-
ne elementy tego zestawu zostały dobra-
ne tak, by w wygodny sposób zapewnić 
kompleksowe wykonanie uszczelnienia 
naroży prysznicowych, niecek brodziko-
wych oraz zabezpieczenie miejsc instalacji 
wanny oraz stref mokrych i wilgotnych 
w łazienkach i kuchniach.

Za niezawodną ochronę przeciwwilgo-
ciową odpowiada tu wysokoelastyczna, 
jednoskładnikowa, mostkująca rysy fo-
lia w płynie Sopro FDF 525, która chro-
ni przed wodą działającą bez ciśnienia 
w obciążonych wilgocią pomieszczeniach. 

W porównaniu z tradycyjnymi metodami 
wymaga naprawdę znikomego zużycia 
materiału (ok. 0,6 kg/m² na warstwę), 
a mimo, że grubość uszczelnienia jest 
niewielka, konstrukcja pod nim i tak 
pozostaje trwale sucha. Jej niezwykle 
ważną zaletą jest krótki czas gotowości 
do dalszego działania, który wynosi zale-
dwie 3 godziny. W połączeniu z gruntem 
głęboko penetrującym Sopro GP 263, 

doskonałym do redukcji zróżnicowanej 
chłonności podłoża oraz  wzmocnienia 
jego powierzchni, tworzą duet, któremu 
niestraszne nawet duże obciążenia wodą 
i wilgocią. Komplet uzupełniają wysokiej 
jakości uszczelki, narożniki wewnętrzne 
oraz mocna i trwała taśma uszczelniają-
ca. Hydroset 282 to zestaw w pełni kom-
pletny – producent zadbał również o to, 
by zawarte w nim akcesoria – wałek oraz 
rękawice, umożliwiły natychmiastowe 
przystąpienie do prac wykonawczych.

Nowy zestaw w ofercie Sopro to nie tyl-
ko gwarancja wysokiej jakości, ale przede 
wszystkim oszczędność czasu – zarówno 
tego poświęconego na kompletowanie 
poszczególnych elementów, jak i samego 
procesu uszczelniania stref narażonych na 
działanie wilgoci. 

Kompletny system uszczelniający 
z narzędziami aplikacyjnymi – od Sopro
Aby proces zabezpieczenia łazienki przed wilgocią przebiegał jeszcze sprawniej, 
a efekty były jeszcze bardziej zadowalające, Sopro wprowadziło do oferty zestaw 
Hydroset 282 – system uszczelniający z niezbędnymi narzędziami aplikacyjnymi.

Fot. Sopro

Markiza pionowa VMZ Solar. Fot. Fakro

Gąsior PLUS – 
najlepsza ochrona  
i estetyka pokrycia

Z myślą o optymalnej ochronie 
dachu firma Blachotrapez wzbo-
gaciła ofertę o nowy produkt – 
gąsior PLUS. 

Duża zakładka gąsiora to gwarancja 
jeszcze większej szczelności i zabezpie-
czenia pokrycia przed wodą i wiatrem. 
Nowoczesny i estetyczny wygląd pro-
duktu korzystnie wpływa na całokształt 
wizualny dachu.

Innowacyjny wygląd nowego produktu 
to efekt zastosowania systemu głębokie-
go tłoczenia z jednego kawałka blachy, 
bez żadnych łączeń. Gąsior PLUS idealnie 
sprawdza się na dachach o małym kącie 
nachylenia. Jego niekwestionowaną za-
letą jest prostota montażu i doskonałe 
dopasowanie do materiału pokryciowe-
go. Produkt dostępny jest we wszystkich 
kolorach oferowanej przez Blachotrapez 
palety oraz we wszystkich lakierowanych 
powłokach z oferty producenta.

Wymiary: długość 200 cm (krycie efek-
tywne 190 cm), szerokość 31,5 cm.

Cena:  zależna jest od zastosowanej 
powłoki (od 64,- do 98,- zł brutto za szt.)

Gąsior Plus. Fot. Blachotrapez


