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Dlaczego Facebook?
Facebook - jedna z najpopularniej-

szych społeczności internetowych. 
- Jest miejscem gdzie znajomi z całego 
świata mogą utrzymywać ze sobą kon-
takt, zamieszczać zdjęcia, wysyłać wia-
domości, polecać sobie wideo i dzielić 
się artykułami.  Utworzyliśmy stroną 
dla naszego wydawnictwa, licząc na 
to, że stanie się ona ciekawą częścią tej 
różnorodnej społeczności Facebooka. 

Jak to działa?
Jeśli aktywnie korzystasz z ser-

wisu i masz tu swoje konto, możesz 
dołączyć do naszych fanów i stać się 

aktywnym człon-
kiem naszej spo-
łeczności. Dzięki 
temu będziesz 
miał mógł włączyć 
się do dyskusji, 
komentować naj-
ciekawsze teksty i polecać je swoim 
znajomym. Na bieżąco będziesz miał 
dostęp do najnowszych artykułów i 
fachowych informacji. 

Zostań naszym fanem. Zapraszamy 
http://www.facebook.com/
pages/Wydawnictwo-Lakiernik/
155638334466694

Jesteśmy na facebooku!

LAKIERNIK BLIŻEJ CIEBIE

W trakcie XXI Międzynarodowych 
Targów Motoryzacyjnych , które od-
były się w dniach 8-10 października w 
Katowicach miał miejsce finał Turnieju 
Blacharskiego o nagrodę Złotego Her-
kulesa. Nad tym turniejem  zorganizo-
wanym przez bydgoską firmę Herku-
les oraz firmę EZ-dent patronat objęły 
Międzynarodowe Targi Katowice oraz 
portal dla warsztatów samochodo-
wych mamwarsztat.pl.  

W finałowej rozgrywce udział wzię-
li: Marcin Groń z Nowego Targu, Piotr 
Duczyński z Bytomia oraz Michał Widera 

z Bytomia. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem a szerszą relację z 
jego przebiegu oraz  z  odbywającego 
się w trakcie katowickich targów „Ży-
wego warsztatu” zaprezentujemy w 
grudniowym numerze Lakiernika.

ZŁOTY HERKULES

O K Ł A D K A :

Justyna Skorupa z firmy Troton 
w trakcie codziennej pracy.
Redakcja Lakiernika, z okazji urodzin 
składa Pani Justynie życzenia szczę-
ścia i radości.

Firma Troton została wyłącznym dys-
trybutorem produktów niemieckiej firmy 
FACDOS na terenie Polski. FACDOS jest 
producentem wysokiej jakości materia-
łów polerskich używanych w przemyśle, 
motoryzacji oraz szkutnictwie. Informa-
cje na temat szczegółowej oferty han-
dlowej znajdą Państwo u przedstawicieli 
handlowych firmy Troton.

Troton wyłącznym 
dystrybutorem firmy 

Facdos w Polsce
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Najlepsze efekty zapewniają wyłącznie 
materiały najwyższej jakości 

NOWOŚĆ

WYPRÓBUJ JESZCZE DZIŚ 

System FACDOS do napraw powłok lakierniczych 
zapewnia najwyższą skuteczność w najkrótszym czasie.

SZYBKI  SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI        PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA       SZYBKI    SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI       PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
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SZYBKI  SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI        PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA       SZYBKI    SKUTECZNY  CZYSTY  NIEDROGI       PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

PASTA DO 
POLEROWANIA

Uniwersalna pasta polerska bez silikonu. 
Używana  do lakierów  bezbarwnych i do 
kolorów. Bardzo skuteczny  środek polerski 
dający natychmiastowe efekty. Pozwala na 
uzyskanie wysokiego połysku i osiągnięcie 
idealnego wykończenia miejsc przeszlifo-
wanych papierem ściernym 1500/2000 na 
każdym rodzaju powłoki lakierniczej. 

1 l/1,3 kg        

Nadaje  połysk oraz usuwa ewentualne ho-
logramy polerskie powstałe na powierzchni 
lakieru po polerowaniu. Do użytku  maszy-
nowego na każdym rodzaju powierzchni 
lakierniczej.

500 ml.  

Zmywacz kontrolny w sprayu. Preparat 
usuwa resztki pasty i wyświetla ewentualne 
miejsca matowe.

750 ml. 

Nadaje wysoki, „lustrzany” połysk. Używa-
ny ręcznie  na każdym rodzaju powierzchni 
lakierniczej. Nie zostawia śladów na 
uszczelkach i plastikach.

1litr           

Innowacyjny kształt talerza i specjalne dobrana twardość 
gąbki umożliwia polerowanie płaskich powierzchni, za-
okrąglonych  i trudno dostępnych miejsc.

      112 mm     
      156 mm      

Do polerowania lakieru na wysoki połysk, nie powoduje 
zbytniego rozgrzewania.

     133mm, 2 szt     
     180mm, 2 szt 

Przeznaczona do pasty poler-
skiej P1. Specjalna  struktura 
gąbki pozwala na odprowa-

dzenie ciepła podczas polerowania. Urobek nie zapycha 
porów.
     135 mm, 15 mm, 2 szt. 
     175 mm, 15 mm, 2 szt. 

ZMYWAK 
HOLOGRAMU

ZMYWACZ

WYSOKI 
POŁYSK

DYSK 
Z RZEPEM

SYNTETYCZNE 
FUTRO 
(imitacja skóry 
jagnięcia)

NIEBIESKA GĄBKA 
POLERSKA

CZARNA GĄBKA 
POLERSKA

MIĘKKA 
PODKŁADKA 
POLERUJĄCA

ŚCIERECZKA Z 
MICROFIBRY

WIADERKO 
DO MYCIA I 
OSUSZANIA

Ryflowana miękka gąbka o 
specjalnej porowatości. Prze-

znaczona do pasty polerskiej P2 i perfekcyjnego wykończe-
nia polerowania, usuwa efekt hologramu.
     135 mm, 15 mm, 2 szt. 
     175 mm, 15 mm, 2 szt. 

Wykonana z tej samej gąbki polerującej co pianka C1. 
Zapewnia równe nakładanie pasty P4 nie powodując 
uszkodzeń powierzchni. Zmywalna.
     110 mm, 1 el.     

Innowacyjne włókno z microfibry doskonale usuwa 
resztki pasty lub politury. Nie powoduje zadrapań i 
zarysowań.
40x40 cm, 2 sztuki  

Wiaderko do mycia futerek 
i gąbek podczas polerowa-
nia jak i po polerowaniu.  
Nie wymaga zdejmowania 
gąbki z talerza. Doskonale 
i szybko myje i osusza 
gąbkę co znacznie wydłuża 
jej czas pracy.1 element

Teraz FACDOS dostępny jest 
wyłącznie w firmie TROTON

78-120 Ząbrowo 14A 
tel./fax +48 94 35 126 22 

www.troton.com.pl 
e-mail:troton@troton.com.pl

NOWOŚĆ
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Frankfurckie targi AUTOMECHANIKA, to od lat najpopu-
larniejsze miejsce spotkań dla wszystkich uczestników branży 
motoryzacyjnej z całego świata. Skala tego przedsięwzięcia 
nieustannie się zwiększa, czego nie jest w stanie zmienić nawet 
relatywnie słaba sytuacja w branży motoryzacyjnej. O tym jak 
ważnym wydarzeniem są frankfurckie targi AUTOMECHANIKA 
niech świadczy liczba odwiedzających, która tym razem sięgnę-
ła 160 tysięcy.

Patrząc na rozmiary tego przedsięwzięcia można odnieść 
wrażenie, że im gorzej sprzedają się nowe samochody, tym 
lepiej funkcjonuje rynek zaplecza motoryzacyjnego, do któ-
rego kierowane są właśnie targi AUTOMECHANIKA. Jak się 
okazuje organizatorzy zamierzają konsekwentnie korzystać 
z zaistniałej sytuacji i nie zwalniają tempa, bowiem również 
podczas tegorocznej edycji padł kolejny rekord. Przez pięć dni 
targowych (14-19 września) w 12 halach o łącznej powierzch-
ni liczącej 305 tysięcy m2 swoją ofertę przedstawiło 4486 wy-
stawców pochodzących z 76 krajów. Polskę reprezentowało 
110 firm, czyli o 20 więcej niż w 2008 roku. Wśród nich i tym 
razem znalazł się Troton, który zaprezentował swoja ofertę w 
branży wyrobów lakierniczych. Jak powiedziała nam Joanna 
Janiak Joanna Janiak przedstawicielka działu marketingu fir-
my: „Tegoroczna edycja frankfurckich targów była dla nas wy-
jątkowo udana. Nasze stoisko odwiedziło wielu kontrahentów, 

których obecność stanowi dla nas potwierdzenie wzrastającej 
rozpoznawalności naszej marki na rynkach europejskich. Za-
uważyliśmy także obecność wielu gości z Rosji oraz państw 
wchodzących kiedyś w skład byłego ZSRR.”  

Tegoroczne targi podzielono na 5 grup: Parts & Sys-
tems (części i systemy), Repair & Maintenance (naprawa i 
konserwacja), Service Station & Car Wash (serwis i myjnie 
samochodowe), IT & Management (technologia informa-
cyjna i zarządzanie) oraz Accessories & Tuning (akcesoria i 
tuning). Bez wątpienia największe zainteresowanie budziła 
sekcja napraw i konserwacji. Jest to kolejny sygnał, mówiący 
o dobrej kondycji samochodowego rynku wtórnego, któ-
rego uczestnicy nieustannie szukają nowszych i tańszych 
rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie ich firm.

Choć w minionych latach ilość innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych zdecydowanie przewyższała ostatnią 
edycję AUTOMECHANIKI, to i tym razem na brak nowości 
nie należy narzekać. Największym rozczarowaniem pod tym 
względem okazały się jednak propozycje z zakresu techno-
logii informacyjnej. Specjaliści z tej dziedziny nie zachwycili 
swoimi pomysłami. Żadna z firm nie zyskała również uznania 
jury, które w pozostałych kategoriach przyznało 8 presti-
żowych nagród za najbardziej innowacyjne rozwiązania. 

AUTOMECHANIKA swoje...
Kryzys swoje,
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Wyróżniono następujące firmy:

· Power GmbH IQ: Akumulatory samochodowe Eco 
(Kategoria: Części).

 Zasilanie IQ z nowym rodzajem automatycznego sys-
temu mieszania elektrolitu, który prowadzi do obni-
żenia emisji CO2 w całym cyklu „życia” akumulatora.

· Steelmate Co. Ltd.: Steelmate all-in-one safety (Kate-
goria: Systemy).

 Steelmate all-in-one™ safety GPS, to przenośne 
urządzenia do nawigacji satelitarnej z TPMS, czujni-
kiem parkowania, kamerą cofania i funkcjami multi-
medialnymi w jednym. Ekran dotykowy montowany 
jest w desce rozdzielczej i steruje wszystkimi funk-
cjami.

· Osram GmbH: Osram Ultra Life (Kategoria: Tuning).
 Trwałe lampy dla każdego, kto spędza dużo czasu 

prowadząc samochód, używa świateł mijania w ciągu 
dnia oraz często podróżuje w nocy.

· Pewag Schneeketten GmbH: pewag snox pro (Katego-
ria: Akcesoria).

 Łańcuchy śnieżne z w pełni zautomatyzowanym sys-
temem napinania.

· SpA Texa: OBD Matrix: (Kategoria: Naprawa / Diagno-
styka).

 OBD Matrix jest pierwszym na świecie urządzeniem, 
które monitoruje wszystkie układy elektroniczne po-
jazdu podczas jego działania.

· Kristal Coatings BV: Kristal TimeClear (Kategoria: Na-
prawa / Konserwacja).

 KRISTAL TimeClear opiera się na technologii suszenia 
powietrzem. Powłoka całkowicie twardnieje w tem-
peraturze zaledwie 20°C. 

· Birchmeier Sprühtechnik AG: rozrzutnik soli i innych 
granulatów (Kategoria: Serwis/Myjnie). 

 Całkowicie nowy rozrzutnik służący do dystrybucji 
granulatów na małych i średnich obszarach równo-
miernie i w odpowiedniej ilości.

· Robert Bosch GmbH: P2 Parallel Strong Hybrid System 
(Nowa kategoria: Produkty/Usługi).

 Bosch to pierwszy na świecie producent, który z 
powodzeniem rozpoczął produkcję serii P2 Hybrid 
System. Rozwiązanie to umożliwi zastosowanie tech-
nologii hybrydowej, w samochodach VW Touareg i 
Porsche Cayenne.  

wred
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R
ynek profesjonalnych napraw 
powypadkowych w Polsce 
dopiero się rozwija. Rozwój 
ten hamują obowiązujące 

przepisy, dotyczące nie tylko zakła-
dania nowych przedsiębiorstw, lecz 
przede wszystkim działalności firm już 
istniejących. Mam tu na myśli przede 
wszystkim przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska, części zamiennych 
(potocznie GVO) oraz inne, w istotny 
sposób wpływające na funkcjonowanie 
serwisów naprawczych. Swój kamyczek 
albo nawet kamień do naszego ogród-
ka, wrzuca też większość firm ubez-
pieczeniowych. Może nie łamią one 
przepisów, ale prowadząc odpowiedni 
lobbing oraz korzystając z niedosko-
nałego prawa, całkiem nieźle radzą 
sobie z nieskonsolidowanym rynkiem 
zakładów blacharskich i lakierni. 

Działania naszych sąsiadów zza 
Odry są o wiele bardziej komfortowe. 
Nie chodzi jedynie o  wyższą stawkę za 
rbg, gdyż mimo, że jest ona wyższa, to 
i koszty wytworzenia usługi/produktu 
są inne. Chodzi przede wszystkim o 
komfort przy likwidacji szkód komu-
nikacyjnych, np. na rynku Niemieckim. 
Ingerencja i narzucanie (nieformalne) 
zdania przez ubezpieczalnie jest tam 
mocno ograniczone na rzecz niezależ-

nych ekspertów. Tym samym zakład na-
prawczy ma nie tyle większą swobodę 
działania, co większe zaufanie do całe-
go procesu likwidacji szkody i tym sa-
mym do klienta. W takiej sytuacji może 
on również pozwolić sobie na lepszą 
obsługę i przeniesienie sił z wykłócania 
się o technologię naprawy z ubezpie-
czalnią, na rzetelną obsługę szkody. 
Odpowiedni nadzór nad wszystkimi 
graczami takiej rozgrywki jest dodatko-
wym atutem takiego rozwiązania.    

Korzystając z zaproszenia Marka 
Relicha z firmy Colormix z Nowej Soli 
(m.in. dystrybutor firmy Standox) mia-
łem okazję sam sprawdzić, jak zdrowa 
rzeczywistość niemieckiego rynku ubez-
pieczeń, pozwala funkcjonować tam-
tejszym firmom. Postanowiłem opisać 
największą, bowiem daje ona pogląd na 
pewne szanse, które otwierają się przed 
rynkiem w Polsce.  Pokazuje ona cieka-
we rozwiązania i udowadnia, że są one 
uniwersalne, zarówno dla wielkich „kom-
binatów” naprawczych, których już kilka 
mamy w Polsce, jak i dla lokalnych firm. 
Jestem daleki od robienia komukolwiek 
reklamy. Ignorantem będzie jednak oso-
ba, która nie dostrzega ciekawostek na 
rynku. Również na rynku zagranicznym

Dane podstawowe:
Obiekt położony jest 30 km od 

Berlina w miejscowości Ludwigsfelde i 

czyli made in Germany
NAPRAW POWYPADKOWYCH MIESIĘCZNIE

1000
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powstał na początku 1998r. z inicjatywy 
Daimler AG. Jest to więc firmowy serwis 
dla napraw blacharsko-lakierniczych 
firmy Mercedes, o łącznej powierzchni 
ponad 18 tyś m2. Całość inwestycji 
kosztowała wówczas około 16 milionów 
marek niemieckich. Firma pracuje 24h 
na dobę od poniedziałku do piątku, a w 
soboty od godz. 6 do 14.

Średnie zatrudnienie:
Zatrudnienie w tym obiekcie jest 

jednym z ciekawszych motywów jego 
działania. Wynosi ono bowiem 90 osób 
(3 osoby w biurze, reszta to pracownicy 
warsztatowi). Zakład pracuje w systemie 
trzyzmianowym, a więc po około 30 
osób na zmianę. Na jednej zmianie jest 
zawsze jeden mistrz lakiernik i dwóch 
mistrzów blacharskich. 40% zatrudnienia 
to osoby zajmujące się lakiernictwem, 
reszta para się blacharstwem. Warto 
pamiętać, że do obowiązków blacharza 
w tym zakładzie należy m.in. demontaż/
montaż podzespołów do naprawy. 

Zlecenia:
Ta ogromna firma współpracuje z 

siedmioma firmowymi salonami grupy 
Mercedes/Maybach w Berlinie oraz dwo-
ma niezależnymi stacjami dealerskimi. Są 
tu więc głównie naprawiane marki tego 
producenta, ale zdarzają się i obce. 

Proces naprawy:
Uszkodzony pojazd trafia do salonu 

np. w Berlinie. Tam odpowiednio wyszko-
lony doradca serwisowy (co istotne, de-
dykowany przez serwis blacharsko-lakier-
niczy) przyjmuje szkodę, robi kosztorys 
oraz zajmuje się wszelkimi formalnościa-
mi merytoryczno-technicznymi. Pojazd 
następnie trafia wraz z kosztorysem na 
jednej z ośmiu lawet do siedziby firmy,  

30 km od Berlina. Co ciekawe są to lawety 
zakryte a więc chronią pojazd przed za-
brudzeniem, czy też wzrokiem osób cie-
kawskich. Serwis naprawczy zajmuje się 
w takiej sytuacji czystą naprawą i ewen-
tualnie zgłasza do doradcy serwisowego 
dodatkowy zakres uszkodzeń nie ujęty w 
kosztorysie. Doradca po weryfikacji uwag 
decyduje o zakresie naprawy. 

Dostawa towaru i materiałów:
Części zamienne do naprawianych 

samochodów są dostarczane na bieżąco, 
w takiej ilości, jakiej wymaga tego pro-
ces naprawy i opis szkody. Dzięki temu 
warsztat nie potrzebuje powierzchni 
magazynowych na składowanie części. 
Posiada jedynie pomieszczenie do ich 
przyjmowania. Wszystkie one bowiem 
są przekazywane do działu, np. blachar-
sko – lakierniczego lub w odpowiednie 
miejsce, gdzie składowane są części np. 
z demontażu osprzętu.

Organizacja pracy/rbg:
Jest wiele ciekawych rozwiązań, 

jednak uczciwie trzeba przyznać, że nie 
wszystkie są idealne. Przy ponad 1000 
zleceń miesięcznie, brak organizacji 
oznaczałby koniec działalności, przy-
najmniej tej dochodowej. Jak łatwo się 
domyśleć,  wiele procesów jest  skom-
puteryzowanych, tak jak np. pobieranie 
materiałów z magazynu. Dodatkowo 
jest kilka reguł obowiązujących w firmie 
np.: lakiernik/blacharz nie nosi części i 
nie sprząta, bo od tego są pracownicy 
niższego szczebla. Większość receptur 
lakieru jest tworzona przez lakierników 
indywidualnie.

Średni czas naprawy samochodu to 
3,5 dnia. Stawka to 95/98 euro. Gwa-
rancja odpowiada   gwarancji  produ-
centa. Ilość reklamacji – 3,5% rocznie. 
Co ciekawe, rozpatruje się je na koszt 
pracownika i najczęściej dotyczą one 
nierównych szczelin pomiędzy elemen-
tami. Firma prawie wcale nie ma kon-
taktu z klientem. Tylko najważniejsi cza-
sem zaglądają do serwisu naprawczego. 
W ostatnich czasach jednak ulega to 
zmianie. Dobudowano pomieszczenie 
do przyjęcia samochodów, gdzie wy-
konuje się odpowiednią dokumentację 
oraz nawiązuje kontakty bezpośrednio 
ze zleceniodawcą. Przemawia za tym 
(wg. niemieckich gospodarzy) poczucie 
wzrostu wartości wykonawcy naprawy 
w oczach klienta. 

System lakierniczy:
Wszystkie naprawy lakiernicze 

odbywają się z użyciem systemu wod-
nego firmy Standox, nowego systemu, 
który zastąpił obecny jeszcze w Polsce. 
Z pewnością miało to wpływ na  suk-
ces firmy. Biorąc pod uwagę, że jest to 
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system dużo bardziej zaawansowany 
technologicznie i przede wszystkim 
kolorystycznie od stosowanego do tej 
pory, ma on istotny wpływ na funkcjo-
nowanie całej firmy. Obiektywnie trze-
ba przyznać, że wiąże się z łatwiejszą 
aplikacją, skróconym czasem suszenia i 
łatwiejszą niwelacją błędów lakiernika. 
Całość jest dopracowana pod kątem 
barw i ich odcieni oraz ciekawego 
systemu mieszalnikowego i gospodarki 
materiałowej. 

Podsumowanie:

P
rzedstawiona  firma, to 
największa firma tego 
typu w Niemczech. Z sa-

tysfakcją należy stwierdzić, że 
jej zorganizowanie i codzienne 
działanie nie należy do rzeczy 
nie realnych w Polsce, nawet w 
obecnie panujących warunkach. 
Wymaga to jednak na pewno 
zaangażowania wielu doświad-
czonych ludzi. Dodatkowo, 
nowy system Standoxa, który 
niedługo zawita i do Polski, wy-
daje się być ciekawy. Pewne jest 
jednak, że konkurencja również 
nie śpi. Choć wiele osób patrzy 
na takie firmy z dystansem, to 
warto każdemu się przyjrzeć i 
z każdym porozmawiać, a co 
najważniejsze: wyciągać wnioski, 
podnosząc jakość napraw bla-
charsko-lakierniczych w Polsce. 

Łukasz Szarama
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TROTONMARKET 2010

LAKIER AKRYLOWY HS MASTER 2:1

Akrylowy lakier bezbarwny nowej 
generacji.
Tworzy twardą powłokę o dużej 
odporności na zarysowania i 
wysokim połysku. Dostępny w opcji 
z rozcieńczalnikiem ekspresowym, 
MASTER EXPRESS, jako system 
przeznaczony do bardzo szybkich 
napraw małych elementów.

UBS BARANEK STRUKTURA 
-  CZARNY (A), SZARY (B)

Szybkoschnący środek na bazie 
żywic syntetycznych, zapewnia 
długotrwałą ochronę karoserii pojazdu 
przed oddziaływaniem czynników 
mechanicznych i chemicznych, można 
go lakierować wszystkimi systemami 
lakierów. Po natryśnięciu tworzy 
wyraźną strukturę. Pojemność 500 ml.

LAKIER STRUKTURALNY DO 
PLASTIKÓW

Przeznaczony jest do przywracania 
struktury naprawianych powierzchni 
z tworzyw sztucznych; elementy 
zewnętrzne: lusterka, listwy ochronne, 
zderzaki; elementy wewnętrzne 
konsola centralna, deska rozdzielcza, 
wykładziny drzwi i bagażnika i 
inne. Można lakierować wszystkimi 
systemami lakierniczymi. Pojemność 
500 ml.

PODKŁAD 1K - SZARY (A), 
CZERWONY (B), BEŻOWY (C) 

Wysokiej jakości, szybkoschnący 
podkład przeznaczony do  powierzchni 
drewnianych, metalowych, 
aluminiowych, szklanych, kamiennych 
oraz różnego rodzaju plastiku. 
Odpowiedni jako podkład dla 
ponownego zastosowania wszystkich 
systemów lakierniczych. Ma działanie 
antykorozyjne, łatwy do wyszlifowania 
na mokro i sucho. Pojemność 500 ml.

PODKŁAD AKRYLOWY SZARY 2K

Wysokiej jakości, szybkoschnący 
podkład wypełniający. Przeznaczony 
na wszystkie powierzchnie metalowe. 
Doskonale przylega i chroni przed 
rdzą. Odporny na rozpuszczalniki. 
Można szlifować na mokro i na sucho. 
Pojemność 200 ml.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2K

Szybkoschnący dwukomponentowy 
lakier bezbarwny charakteryzujący 
się wysokim połyskiem, idealną 
płynnością oraz łatwym polerowaniem. 
Odporny na zarysowania. Zapewnia 
zabezpieczenie przed spalinami, 
promieniowaniem UV oraz wpływem 
warunków atmosferycznych. 
Pojemność 200 ml.

INTERGUM ŚRODEK DO 
KONSERWACJI SAMOCHODÓW

Środek przeznaczony do trwałego 
zabezpieczania powierzchni
podwoziowych karoserii przed korozją 
oparty na bitumie, charakteryzuje się 
doskonałymi właściwościami tłumienia 
dźwięku. Po wyschnięciu pozostawia 
mocno przywierającą powłokę, dającą
ochronę w zróżnicowanych warunkach 
klimatycznych oraz zabezpieczającą 
przed materiałem żwirowym. 
Dostępne warianty: puszka 1L do 
użytku na pistolet, 1kg pod pędzel 
oraz aerozol - pojemność 500 ml.

SPRAY ŻAROODPORNY

Wysokiej jakości lakier metaliczny 
w aerozolu, kolor - srebrny, czarny, 
szybkoschnący, do pokrywania
powierzchni z metalu, szkła, 
drewna, tworzyw itp., o doskonałej 
przyczepności. Odporny na działanie 
wysokich temperatur (do 650oC), 
benzyny, chemikaliów i czynników 
pogodowych. Pojemność 400 ml.

ROZCIĘCZALNIK DO CIENIOWANIA

Rozcieńczalnik umożliwiający 
wykonanie niewidocznej zaprawki 
w 2-komponentowych akrylowych 
lakierach bezbarwnych. Celem jego jest 
rozpuszczenie odkurzu osiadającego 
wokół powierzchni reperowanej 
oraz niwelowanie optycznych różnic 
połysku w miejscu styku starej powłoki 
lakierowej i nowo nałożonego lakieru 
akrylowego. Dostępne opakowanie: 1L i 
aerozol - pojemność 150 ml.
Gwarantuje łatwe i szybkie cieniowanie, 
także w przypadku użycia lakierów o 
wysokiej zawartości (HS, VHS).

RUST FILLER 

Podkład i odrdzewiacz w jednym. 
RUST FILLER jest organicznym, 
wodnym konwerterem korozji. Produkt 
zatrzymuje i neutralizuje proces 
korozji. Po czasie reakcji tworzy idealną 
powłokę podkładową, o optymalnym 
przyleganiu, dla dalszej obróbki 
szpachlą i lakierem. Przeznaczony 
do użytku w przemyśle metalowym i 
motoryzacyjnym. Pojemność 100 ml.

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
Trzydnik

Marek Muchowski  + 48 692 427 491
Grzegorz Szewczuk  + 48 602 712 435
Tomasz Mężyk  + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki  + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek  + 48 664 435 877
Krzysztof Smoliński  + 48 668 811 122PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

SZPACHLÓWKA AMBER 

Nowoczesna, wielofunkcyjna 
szpachlówka poliestrowa do szybkich 
napraw. Łączy w sobie cechy 
bazowej szpachli lekkiej oraz szpachli 
wykończeniowej. Innowacyjna formuła 
powoduje niezwykłą łatwość mieszania 
i nakładania szpachlówki oraz szybkie 
jej utwardzanie i miękkie szlifowanie. 
Dodatkowym atutem jest niska 
zawartość styrenu.

SZPACHLÓWKA BOLD

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa 
o bardzo krótkim czasie utwardzania 
przeznaczona do szybkich napraw. 
Masłowata konsystencja i wysoka 
tiksotropia czynią ją odpowiednią do 
aplikacji grubowarstwowej i do napraw 
powierzchni o różnych kształtach 
i krawędziach. Aplikuje się bardzo 
łatwo, gdyż zostawia idealnie gładką 
powierzchnię za każdym pociągnięciem 
szpachelki. Szlifuje się miękko bez 
zapychania papieru ściernego.
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Silikonowe ,,oczka”, jak potocznie się 
o nich mówi lub kratery, są zjawiskiem 
z którym chyba każdy  miał,  lub  mie-
wa, od czasu do czasu styczność. 
Przyczyna powstawania tej lakierniczej 
wady wydaje się jakże oczywista, ale 
okoliczności poprzedzające jej powsta-
nie mogą mieć bardzo różną, nawet 
zaskakującą genezę.  Problem z sili-
konami na samochodach jest wynikiem 
wszechobecnej chemii kosmetycznej. 
Wszelkiego rodzaju nabłyszczacze, 
tanie tzw. ,,woski”, rożnego rodzaju 
szampony, piany używane w myjniach 
bezdotykowych i tradycyjnych, środki 
do konserwacji deski rozdzielczej, zde-
rzaków ,uszczelek i  itp. przesączone są 
olbrzymia ilością środków silikonowych, 
które gromadzą się na powierzchni 
lakieru, a niekiedy przenikają w głąb 
struktury lakieru.
Mało kto  zdaje sobie sprawę z tego, że  
lakier nie jest powierzchnią, która  jest 
do końca szczelna. Przez lakier prze-
nika woda(stąd np. zjawisko korozji), a 
cóż dopiero środki chemiczne zawarte 
w różnego rodzaju chemii samochodo-
wej. Najtrudniej wydobyć jest silikon z 
nowych, plastykowych detali typu zde-
rzaki, atrapy, listwy lub spojlery, które 
wykonywane są w formach pokrytych 
warstwą silikonu. Dlatego na rynku 
pojawiły się, obok tradycyjnych  zmy-
waczy do usuwania silikonu ,specjalne 
adresowane do obmywania tworzyw 
sztucznych (np.Spectral  W785 lub 

Spectral Plast 815), które także mają 
za zadanie zmienić elektrostatykę po-
wierzchni lakierowanej, tak aby ziarno 
metalicznej bazy układało się podobnie 
jak na powierzchni z metalu.
Prywatnie polecamy przed przystą-
pieniem do obywania, wygrzać nowy 
element tak aby silikony ,,wypłynęły” na 
powierzchnię - wówczas łatwiej jest je 
usunąć. Dla szybszego przygotowania 
do  naprawy powierzchni metalowych, 
firma NOVOL przygotowała zmywacz 
wstępny Plus 800, który szybko usuwa 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia trudne 
do usunięcia normalnym zmywaczem 
np. smoła, asfalt, żywica z drzewa , klej 
itp .Oczywiście, może on być również 
użyty do wstępnego przygotowania 
powierzchni z tworzyw sztucznych. Jest 
zmywaczem ,,mocniejszym”, bardziej 
agresywnym, ale bezpieczniejszy dla 
lakieru i tworzywa, w przeciwieństwie 
do używanego, często zwykłego roz-
puszczalnika np.:  typu-nitro.
 Pierwszą zatem przyczyną powsta-
wania silikonowych kraterów na po-
lakierowanej powierzchni jest jej nie-
dostateczne oczyszczenie ,usunięcie 
zgromadzonych silikonów.
Prawidłowe zmywanie powierzchni 
powinno odbywać się w taki sposób, 
że jedną ściereczką lub dozatorem 
nanosimy zmywacz antysilikonowy, a 
drugą, czystą  zbieramy to co zmywacz 
uwolnił. Ten sposób jest najbardziej 
efektywny. Ograniczając się do jednej 

ścierki, często rozmazujemy tylko sili-
kony po powierzchni, co może objawić 
się ułożeniem bazy metalicznej na po-
wierzchni lakierowanej pręgami zgod-
nymi z przesuwaniem  szmatki podczas 
obmywania..

Drugą, najczęstszą przyczyną powsta-
wania silikonowych kraterów jest  za-
nieczyszczona instalacja sprężonego 
powietrza, dodatkowo pozbawiona 
filtrów lub posiadająca je w niedosta-
tecznym stanie technicznym. Wówczas 
z kompresora przedostają się cząstecz-
ki  zanieczyszczonej wody lub samego 
oleju-efekt „oczkowanie”.

Ostatnio w swej pracy natknąłem się 
jednak na kilka dość kuriozalnych 
przypadków, o których chciałbym w tym 
momencie wspomnieć. Szczególnie 
jeden zasługuje na  uwagę, gdyż podej-
rzewam, że może być zjawiskiem dość 
powszechnym, a niedostrzeganym. 
Otrzymaliśmy zgłoszenie od klienta o 
problemach z kraterami ,oczkami na 
rożnych lakierach bezbarwnych. Prosił o 
pomoc w wyjaśnieniu przyczyny. Oczy-
wiście jego podejrzenia skierowane były 
na lakier bezbarwny. Zastosował różne 
lakiery i na wszystkich ,w większym lub 
mniejszym stopniu pojawiały się siliko-
nowe kratery.
To od razu eliminowało lakier jako przy-
czynę, gdyż nieprawdopodobne jest aby 
taka ilość lakierów była wadliwa.

Problemy z silikonowymi 
kraterami na lakierach

Pomimo wielu publikacji na tematy wad i błędów lakierniczych. Pomimo olbrzymiej ilości 
szkoleń prowadzonych w różnych profesjonalnych centrach szkoleniowych, ciągle  powraca-
ją niektóre problemy. Dziś chciałbym skupić się na jednym z nich.
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Naszą wizytę rozpoczęliśmy od 
sprawdzenia czystości powietrza 
w instalacji pneumatycznej za po-
mocą urządzenia ,,Air check” firmy 
Sata. Badanie nie wykazało jakiś 
ponadnormatywnych zanieczysz-
czeń. Wykonaliśmy natrysk na 
starannie przygotowanych pane-
lach, lakierów wraz z bazą , które 
uprzednio ,,oczkowały”. Oprócz 
dużej liczby wtrąceń, nic na owych 
panelach się nie pojawiło. Próbowa-
liśmy dalej zobaczyć to zjawisko la-
kierując kolejne elementy  w rożnej 
konfiguracji. A to zmieniając system 
bazowy, lub nakładając bez bazy, 
lakier na lakier. A to użyliśmy  róż-
nych utwardzaczy(szybki, wolny), 
a to podmieniając rozpuszczalniki. 
Sięgnęliśmy nawet po jakieś strasz-
ne Nitro….i nic.
Kolejna beznadziejna, niewyja-
śniona sprawa. Aby lakierowane 
elementy lepiej i szybciej wyschły, 
wykorzystaliśmy upalną pogodę i 
wystawiliśmy je poza komorę la-
kierniczą, pozostawiając na słońcu 
i lekkim wiaterku.
W tym momencie mój wzrok padł 
na lakiernika polerującego nieopo-
dal polakierowany poprzedniego 
dnia samochód. Rozmowa zeszła 
na temat systemów  polerskich. Za-
dałem pytanie o politurę używaną 
przez nich do utrwalania połysku 
–wskazano mi na pół opróżnioną 
butelkę mleczka polerskiego zna-
nej i powszechnie używanej marki. 
Wziąłem butelkę i ostrożnie, z odle-
głości kilkudziesięciu centymetrów  
„dmuchnąłem” powietrzem z butelki 
w kierunku polakierowanych pół go-
dziny wcześniej elementów.
Jakież było nasze zdumienie, kie-
dy na powierzchni podsuszonych 
już elementów (niektóre miały już 
prawie 40 minut) pojawiły się mniej 
lub bardziej widoczne silikonowe 
kratery. Niektóre „wzorcowe”, z wy-
raźną otoczką wokół krawędzi, inne 
pod postacią  delikatnych wklęśnięć 
widocznych na lakierze, których 
wcześniej nie było. Powtórzyliśmy 
całą operację z lakierowaniem 
elementów w komorze , gdzie po 
20 minutach od położenia ostatniej 
warstwy uchyliliśmy drzwi komory 
wpuściliśmy trochę, ”powietrza” z 
butelki politury. Podkreślam fakt, że 
nie był to tani nabłyszczasz ze stacji 
benzynowej, a porządna, markowa 
politura  z napisem „silikon free”. Po 
chwili na polakierowanej powierzch-
ni pojawiły się silikonowe kratery-
problem wyjaśniony.

Podstawowa kwestia to umiesz-
czenie strefy wykańczania aut po 
lakierowaniu zbyt blisko miejsca  
samego lakierowania. Podwyż-
szona temperatura, w tym okresie 
powodowała zwiększone parowa-
nie ,ulatnianie się substancji che-
micznych zawartych w politurze, 
a otwarte drzwi i okna warsztatu, 
oraz przeciągi ułatwiały ich mi-
grację po lakierni. Źle nastawione 
parametry komory(większy wyciąg 
niż nadmuch) dodatkowo ułatwiły 
przedostawanie się silikonów lub 
innych substancji chemicznych 
do pomieszczenia w którym stało 
polakierowane, jeszcze nie utwar-
dzone auto.
Znamienne było to, że kratery, 
oczka nie pojawiały się natych-
miast, a dopiero po jakimś czasie. 
Po prostu  lakiernik poszedł umyć 
pistolet, a  umywszy go zabrał 
się za wykończenie samochodu 
polakierowanego wcześniej ,za-
glądając przy okazji  do komory 
,aby sprawdzić, czy wszystko w 
porządku i wpuszczając przy tym 
do środka silikony.
Nie raz widziałem olbrzymią nie-
frasobliwość lakierników, którzy 
są chyba nieświadomi niebez-
pieczeństw, które niosą ze sobą 
samochodowe kosmetyki, nawet 
te ,,firmowe”. I zastanawiam się 
ile z tych problemów z kraterami, 
oczkami było spowodowane po-
dobną do opisanej sytuacją.
Jeśli zaś chodzi o inne kuriozal-
ne, ale potwierdzone przypadki 
powstawania oczek na lakierach, 
to niektóre są doprawdy niepraw-
dopodobne: np. kwitnące drzewo 
rosnące przy komorze, które wy-
dzielało za dnia eteryczne olejki, 
i powodowało oczkowanie-lakie-
rowane wieczorem auta –nie było 
problemów.
Komuś tam zdarzyło się zakupić 
partię kubków do urabiania la-
kierów zdjętych świeżo z formy 
i pełnych silikonów - trochę się 
namęczył nim doszedł przyczyny. 
Każdy z nas, praktyków, zapewne 
mógłby dodać od siebie nie jeden 
jeszcze przykład.
Bądźmy zatem ostrożni i podczas 
pracy, jak i podczas ferowania zbyt 
pochopnych wyroków i opinii np. na 
temat jakości lakieru.

Życzę powodzenia w pracy 
Rafał Mania - lakiernik

Dział Szkoleń firmy NOVOL
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Stan dróg oraz sytuacje, jakie mogą się zdarzyć podczas 
eksploatacji samochodu, powodują niekiedy  uszkodzenia 
felg. Na uszkodzenia podatne są szczególnie felgi alumi-
niowe, których materiał jest często bardziej wrażliwy, np. na 
najechanie na krawężnik. Gdy dojdzie do defektu, użytkownik 
pojazdu - głównie ze względów ekonomicznych - decyduje 
się na naprawę. Nie chciałbym rozpatrywać zasadności i 
skuteczności, a przede wszystkim konsekwencji np. spawa-
nia felg aluminiowych. Sądze, że niekiedy można się tego 
podjąć, lecz pamiętajmy, że naprawa felgi to nie tylko nadanie 
jej pierwotnego kształtu. Aluminiowe obręcze kół, podczas 
uszkodzenia tracą też właściwości materiałowe, których nie 
można  dostrzec „gołym okiem”, takie jak prawidłowa mikro-
struktura, której odtworzenie w warunkach warsztatowych 
jest prawie niemożliwe. Tym samym o możliwości wykonania 
naprawy/spawania felg aluminiowych, powinien decydować 
zakres ich uszkodzenia i wpływ naprawy na bezpieczeństwo 
użytkownika. 

Zakładając, że otrzymaliśmy felgę aluminiową po spa-
waniu, musimy przystąpić do odtworzenia jej pierwotnego 
wyglądu w zakresie samej powierzchni. W pierwszej ko-
lejności należy ją całą umyć odpowiednim zmywaczem. 
Potem należy przystąpić do oczyszczenia jej ze skutków 
spawania, takich jak osmolenie, zanieczyszczenia itd. 
Możemy to zrobić używając odpowiednich narzędzi. Do 

zakamarków felg świetnie nadają się urządzenia, które 
pod ciśnieniem czyszczą piaskiem kwarcowym. Jako 
uzupełnienie nie zastąpiony jest papier ścierny, o gra-

dacji 80-120-180 lub inne narzędzia. Trzeba uważać, by 
nie uszkodzić podczas czyszczenia miękkiego materiału 
ze stopu lekkiego. Po dokładnym oczyszczeniu, felgę 

taką odtłuszczamy i w miarę potrzeby szpachlujemy. 
Ważne, aby wszystkie materiały używane do renowacji 
felgi, współpracowały z powierzchnią aluminiową. Felga 
powinna do nas trafić w takim stanie, by warstwa apli-
kowanej szpachli była minimalna. Po szpachlowaniu i 
wysuszeniu, należy powierzchnie wyrównać korzystając z 
odpowiednich papierów. Wykończenie szpachli proponuje 
wykonać papierem o minimalnej gradacji – 240, tak aby 
uniknąć powstania rys po lakierowaniu. Kolejnym krokiem 
jest oczyszczenie felgi, odtłuszczenie i jej polakierowanie 
odpowiednim podkładem. 

Po wysuszeniu warstwy podkładu, możemy przystą-
pić do jego szlifowania. W miejscach trudno dostępnych 
wskazane jest użycie włókniny matującej. Na pozostałych 
obszarach szlifujemy papierem na mokro 800/1200. Po 
wyszlifowaniu felga musi zostać ponownie dokładnie umy-

Lakierowanie felgi
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, e-mail:troton@troton.com.pl www.troton.com.pl

0,5L + 0,25L
pojemnościnowe

ta i odtłuszczona. Pamiętajmy, że przed każdym etapem 
lakierowania powinno się okleić elementy, które nieko-
niecznie powinny być „srebrne”. W naszym przypadku jest 
to imitacja śrub, łączących felgę, które są chromowane. 

Przed lakierowaniem, sporym problemem jest dobór 
odpowiedniego koloru do lakierowania felgi. Szczegól-
nie jeśli jest lakierowana tylko jedna felga. Trzeba wiec 
dobrze się przyłożyć, aby po lakierowaniu nasza jedna, 
naprawiana obręcz, nie różniła się od pozostałych. Sama 
aplikacja lakieru bazowego, a potem bezbarwnego, jest 
standardowa i nie odbiega od innych elementów karoserii. 
Nietypowe jest jedynie to, że felga może mieć wiele trudno 
dostępnych miejsc i umieścić ją musimy na odpowiednim 
stojaku. Po lakierowaniu i wysuszeniu felgi przystępujemy 
do jej zmontowania z oponą. Istotne, by używać materiałów 
lakierniczych dobrej klasy. Felgi jak wiemy są narażone na 
ciągłe oddziaływanie niekorzystnych warunków na drodze. 

Począwszy od zanieczyszczeń, po sól w trakcie akcji zimo-
wych. Zła jakość aplikowanych materiałów doprowadzi do 
szybkiego łuszczenia się lakieru i innych uszkodzeń.

inż. Łukasz Szarama 

www.troton.com.pl
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M
ożna pokusić się o twierdzenie, 
że skoro świat tak uparcie po-
dąża ku miniaturyzacji różnych 

rozwiązań technicznych, także lakiernie 
powinny dostosowywać się do tego 
trendu. W rzeczywistości,  koncepcja 
MINI LAKIERNI, to techniczna i formal-
na możliwość dopasowania tej branży 
usług do zmieniających się warunków 
ekonomicznych i technologicznych. 
Jeszcze niedawno, każda operacja tech-
nologiczna związana z wykonaniem po-
krycia ochronno-dekoracyjnego, miała 
własne miejsce w obiekcie, rozpychając 
powierzchnie tego działu. Odrębne 
stanowisko do szlifowania, odrębne do 
poładowania, lakierowania, często też 
odrębne do suszenia i oczywiście wy-
dzielone stanowisko polerowania. Nie-
zależnie od strefy roboczej, wydzielane 
są pomieszczenia dla mieszalni lakierów, 
destylatora i myjni pistoletów, sprężarki 
i pieca grzewczego do ogólnego ogrze-
wania hali. Gdy planuje się prowadzenie 
kilku operacji przygotowujących do 
lakierowania, mnoży się stanowiska. 
Efektem takiego działania jest 300, 400, 
500 m kw.  hali  lakierni, uzasadnionych 
procesem technologicznym i systemem 
organizacji pracy. Dlaczego nie 50 - 100 
m kwadratowych? Bo kto to słyszał 
żeby „upchnąć” zadania kilku odręb-
nych stanowisk do jednej stref małego 

pomieszczenia, zlikwidować kotłownie, 
mieszalnię, czy sprężarkownię, formując 
przy tym nowoczesną  lakiernię,  zgod-
nie z przepisami i wymogami technolo-
gicznymi. A  jednak...   

G
dy planowana jest lakiernia w au-
toryzowanym serwisie samocho-
dowym lub w dużym zakładzie 

(produkującym np. meble, czy sprzęt 
AGD), duży metraż hali i nowoczesne, 
drogie wyposażenie znajduje oczywiście 
swoje ekonomiczne uzasadnienie. W ta-
kich miejscach 100 m kw. to z pewnością 
za mało na organizację działu lakierni. 
Gdy jednak jest ona planowana jako dział 
małego, rozwijającego się, rodzinnego 
warsztatu samochodowego albo jako 
jednoosobowa firma o wąskim zakresie 
specjalizacji, to wymogi związane z me-
trażem radykalnie się zmieniają.  Tu już 
koszt budowy wzorcowego technicznie 
obiektu, trudno jest zbilansować pla-
nowanymi dochodami. Powstaje zawiła 
sytuacja, zmuszająca do trudnych de-
cyzji i kompromisów, bo z jednej strony 
wymogi technologiczne wymagają du-
żych powierzchni i poważnych nakładów 
inwestycyjnych, a z drugiej, ich poziom 
jest tak wysoki, że czyni inwestycję 
nieopłacalną. Wydaje się, że mała po-
wierzchnia lakierni i ograniczone nakłady 
finansowe na jej budowę, nie dadzą się 

pogodzić z wymogami technologicznymi 
w tej branży usług. Wydaje się, że jest  
to także niezgodne z zakresem formal-
no-prawnym dla niebezpiecznych poża-
rowo i ekologicznie procesów w lakierni, 
z czego zdaje sobie przecież sprawę 
każdy kto planuje taką działalność. 

C
zy jednak na pewno każdy wie, 
co jest konieczne technicznie 
i wymagane formalnie, a co w 

projektowanej lakierni jest tylko mitem?  
Które z tych wymogów to tylko plotki 
przekazywane przez dostawców wyposa-
żenia i materiałów, a które opierają się o 
formalno-prawne, wynikające z obowią-
zujących w Polsce ustaw i rozporządzeń? 
Czy lakiernia bez kabiny, lakierów wodo-
rozcieńczalnych, rekuperacji, filtrów wę-
glowych, oczyszczalni ścieków i instalacji 
elektrycznych w standardzie EX, może 
legalnie funkcjonować?  Jaka jest fak-
tycznie minimalna powierzchnia obiektu, 
w którym wykonać można wszystkie 
operacje przygotowania do lakierowania, 
przeprowadzić aplikację lakieru, wysuszyć 
go i w razie konieczności także wypolero-
wać?  Jakie wymiary i instalacje posiadać 
powinno pomieszczenie, w którym moż-
na to legalnie zrobić,  zachowując jedno-
cześnie wysoki poziom efektu dekoracyj-
nego?  Czy w ogóle jest to możliwe w 
jednym małym pomieszczeniu?

MINI LAKIERNIA 

Lakiernia jednostanowiskowa stanowiąca uzupełnienie istniejącego obiektu handlowego, lub usługowego.
Obiekt wyposażony w zintegrowany zespół grzewczo wentylacyjny i skanalizowany otwór podłogi. 
Możliwość realizacji wszystkich operacji przygotowania do lakierowania, aplikacji materiałów suszenia i końcowego  polerowania powłoki. 
Powierzchnia obiektu ok. 80 m/kw.
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T
ak. Dowodzą tego codziennie 
legalne i nielegalne malarnie w 
„szopach”, „budach” „stodołach” 

i „przydomowych garażach”, jak nazy-
wają je właściciele i pracownicy dużych 
i profesjonalnie wyposażonych lakier-
ni. Te obraźliwe epitety mają  jednak 
swoje uzasadnienie właśnie z powodu 
warunków lokalowych, w jakich wykony-
wane są tu powłoki lakiernicze. W tych 
pomieszczeniach brakuje w zasadzie 
wszystkiego.   Jest co prawda pisto-
let, sprężarka i polerka, a do wnętrza 
wchodzi cały samochód, ale z lakiernią 
obiekt taki ma niewiele wspólnego. Jed-
nocześnie jednak, zaprzeczając wszelkim 
zasadom technologicznym, wytycznym 

bezpieczeństwa i zdrowemu rozsądkowi, 
w wielu takich „szopach”  lakierowane są 
drogie samochody, fronty meblowe i 
detale konstrukcyjne o wysokich wymo-
gach jakościowych powłoki dekoracyjnej. 
Co więcej, lakierowanie to odbywa się na 
zadawalającym poziomie jakościowym.

M
ożna oczywiście krytykować 
takie lakiernie, można się z 
nich śmiać, można obrzucać 

epitetami, ale nie można zaprzeczyć 
ich istnieniu i niestety skuteczności 
wykonywanych w nich zadań.  Trudno 
to zrobić, gdy za realizacją pokrycia de-
koracyjnego stoi lakiernik z wieloletnim 
doświadczeniem. W zasadzie, aspekt 

poziomu jakości wykonania pokryć de-
koracyjnych w lakiernictwie, związany 
jest mocno z fachowością i rzetelnością 
wykonawcy. Mniej z samymi warunkami 
lub wyposażeniem obiektu. Znacznie 
łatwiej jest oczywiście wykonywać wy-
sokiej jakości pokrycia dekoracyjne, gdy 
sprzęt, warunki i materiały to ułatwiają. 
Trudniej, gdy braki techniczne pokrywać 
trzeba większym wysiłkiem i nadkładem 
pracy. Nie da się jednak stanowczo 
postawić tezy, że przy dużym wysiłku i 
nakładzie pracy, uzyskanie estetycznej 
powłoki dekoracyjnej jest absolutnie 
niemożliwe. Przyjmując więc do wiado-
mości fakt, że wykonanie wszystkich 
operacji technologicznych, związanych 

Dwustanowiskowa lakiernia klasy MODULR Economi  2.  Obiekt wolnostojący 
mogący pełnić funkcję całkowicie samodzielnego warsztatu samochodowe-
go, zaplecza komisu pojazdów, stolarni mebli lub zakładu produkcji elemen-
tów stalowych. Obiekt stanowić może także rozbudowę istniejącej firmy o sa-
modzielny dział malarni. Istnieje możliwość powiększenia strefy roboczej do 
długości 10 metrów, oraz rozbudowy budynku o kolejne stanowiska robocze.
Obiekt wyposażony jest w zintegrowany zespół grzewczo wentylacyjny klasy 

MODULAR INTEGRA i skanalizowany otwór podłogi. Możliwość realizacji w 
obrębie lakierni wszystkich operacji przygotowawczych, lakierowania susze-
nia i polerowania powłok dekoracyjnych.
Zaplecze biurowe i socjalne umożliwia  bezpośrednią obsługę klientów,  oraz 
pozwala na zatrudnienie sześciu pracowników w komfortowych warunkach 
socjalnych.
Powierzchnia obiektu ok. 195 m/kw.



st
r.2

2
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.23

z wykonaniem powłoki lakierniczej o 
wysokich wymogach dekoracyjnych, 
możliwe jest w małym pomieszczeniu, 
trzeba radykalnie zmienić też sposób 
planowania i myślenia o samej lakierni. 
Jeżeli osiągniecie finalnego efektu, na 
zadawalającym poziomie jakościowym, 
możliwe jest w obiekcie o powierzchni 
50 –100 mkw.,  oznacza to, że organi-
zacja lakierni możliwa jest w tak małym 
budynku, a nie jak wcześniej zakładano 
na minimum 300 czy 500 m kwadrato-
wych. Jest to możliwe, ale żeby uznać 
to za pomieszczenie profesjonalne, 
konieczne jest wprowadzenie do niego 
wielu nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych. Mała powierzchnia obiektu 
zmusza do bardzo rozważnego gospo-
darowania każdym metrem, a oprócz 
samej lakierni, tj. głównego stanowiska 
pracy, konieczne jest także, minimalne 
zaplecze techniczne.

P
lanując organizację „mini lakierni” 
o profesjonalnym standardzie 
wyposażenia, zdolną do realizacji 

wszystkich operacji, związanych z wyko-
naniem powłoki dekoracyjnej na wyso-
kim poziomie, konieczne jest określenie 

dla niej warunków brzegowych,  czy 
tego, co konieczne i niezbędne:

WYMAGANA  POWIERZCHNIA   

W 
przypadku lakierni samochodo-
wej dla pojazdów osobowych, 
powierzchnia stanowiska wy-

nosić powinna  400 cm szerokości i 600 
cm długości. Wysokość  pomieszczenia 
nie może być mniejsza niż 400 cm. Ta-
kie parametry to absolutne minimum, 
gdy zakładamy oczywiście organizację 
legalnie działającej i w miarę profesjo-
nalnej lakierni usługowej. W przypadku 
lakierni detali lub malarni samochodów 
ciężarowych, wymiary te będą się zmie-
niać, ale zgodnie z opisaną dalej zasadą. 
Wskazana powierzchnia stanowiska to 
jednak minimum z minimum tego, co 
konieczne. Do zachowania ergonomicz-
ności „mini lakierni” wskazane jest, aby 
z każdej strony stanowiska roboczego, 
pozostawał obszar komunikacyjny lub 
strefa, w której oprócz samego pojazdu 
ustawić można dodatkowe elementy. 
Pamiętając jednak, że organizujemy 
mini lakiernię, nie będziemy jej znacząco 
powiększać. Optymalna strefa robocza, 

powinna zamykać się w rozmiarach 500 
cm szerokości i 800 cm długości, co 
umożliwi już obsługę praktycznie każde-
go samochodu osobowego. Wysokość 
400 cm umożliwi montaż systemu wen-
tylacyjnego nad stanowiskiem, formując 
przestrzeń roboczą o wysokości ok. 300 
cm.  8 x 5 x 4 m, to optymalna wielkość 
podstawowej mini lakierni. Jednak do jej 
prawidłowego funkcjonowania koniecz-
ne jest dołączenie pomieszczeń tech-
nicznych. Zachowując regularny kształt 
planowanego obiektu, można to zrobić 
z boku, na całej długości ośmiu metrów,  
lub z tyłu, na szerokości pięciu metrów. 
Przyjmijmy, że w pierwszej koncepcji 
„mini lakierni”, rozbudowa o wymagane 
zaplecze nastąpi z tyłu, umożliwiając do-
świetlenie oknami, z obu bocznych ścian 
strefy stanowiska oraz jego frontu przez 
przeszkloną bramę wjazdową.

D
ysponując szerokością po-
mieszczenia równą 5 m, należy 
zastanowić się ile powierzchni 

potrzeba na zlokalizowanie w lakierni 
tego, co jest jeszcze w niej konieczne, 
np. zaplecza. Z pewnością konieczny jest 
stół lakierniczy, regał na materiały, miej-

Samodzielny wolnostojący budynek lakiernia klasy Modular ekonomi 2+1  z docelowym przeznaczeniem dla potrzeb obiektu usług motoryzacyjnych.
Obiekt posiada zaplecze biurowe i socjalne pozwalające na zatrudnienie czterech pracowników.  Lakiernia wyposażona w standardowy system wentylacyjny. 
Ogrzewanie nadmuchowe. Do lakierowania i suszenia powłok lakierniczych przeznaczona jest klasyczna kabina lakierniczo suszarnicza ulokowana w częścio-
wo otwartym module obiektu.  Powierzchnia zabudowy  ok 185 m/kw.
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sce na sprężarkę, piec grzewczy, centralę 
wentylacyjną, a w przypadku ogrzewania 
olejowego, także na zbiornik paliwa. Gdy 
projektowana lakiernia to całkowicie 
samodzielny budynek, konieczne bę-
dzie także sformowanie w niej małego 
zaplecza socjalnego, tj. minimum WC z 
umywalką i pomieszczenie z szafką na 
ubrania. Gdy formowana jednostano-
wiskowa lakiernia przyłączana jest do 
istniejącego budynku lub wydzielana z 
większej powierzchni hali, wymagane za-
plecze może się zmniejszyć o posiadane 
już w budynku elementy. 

WYMAGANE  INSTALACJE 

D
o realizacji powłoki lakierniczej 
(przyjmując że obejmie ona 
wszystkie operacje przygotowa-

nia, lakierowania, suszenia i polerowania) 
konieczne jest zapewnienie w budynku 
instalacji medialnych na określonym po-
ziomie technicznym. 

O
grzewanie w planowanym po-
mieszczeniu wykonać należy 
tak, aby gwarantowało ono 

utrzymanie  temperatury na pozio-
mie minimum 16 st. C , uwzględniając 
średnie temperatury okresu zimowego 
oraz wydajność wentylacji wyciągowej 
naszej lakierni. Mając do dyspozycji 
ograniczoną powierzchnię obiektu, naj-
lepszym rozwiązaniem będzie rezygna-
cja ze standardowej kotłowni. Znacznie 
lepszym, wydajniejszym i tańszym 
rozwiązaniem jest tu zastosowanie 
nagrzewnicy gazowej lub olejowej, z su-
chym wymiennikiem ciepła ( powietrze 
– powietrze ). Tego typu piec monto-
wany jest na ścianie, lub pod stropem 
obiektu, co wpływa na wielkość projek-
towanego zaplecza obiektu, znacząco 
ograniczając jego minimalną wielkość. 
Można także zintegrować ogrzewanie 
i wentylację wykorzystując tu techno-
logiczną jednostkę termo-wentylacyj-
ną, opisaną  w akapicie poświęconym  
wentylacji.

R
ozwiązania typu ekogroszek, czy 
pieców z paleniskami na drewno, 
pozostawmy tym obiektom, któ-

re nie aspirują do miana profesjonalnej 
lakierni, czy lakierni w ogóle, a ich wła-
ściciel postanowił pozostać na poziomie 
obrzucanej epitetami „szopy”. Tu,  w 
obiekcie, którego poziom techniczny 
pozwalać musi na sprawne wykony-
wanie lakierniczych powłok dekoracyj-
nych,  pomimo szeroko wdrożonego 
planu cięcia kosztów inwestycyjnych i 
ograniczania wydatków,  jest granica, 
poniżej której absolutnie nie można 

już schodzić. Wskazane jest także aby 
system grzewczy współpracował ściśle 
z układem wentylacyjnym tego małego 
obiektu.

W
entylacja w „mini lakierni”, 
to jedno z ciekawszych tech-
nicznie wyzwań, przy realizacji 

takiego obiektu. Rozpatrując ten aspekt 
z punktu widzenia stanowiska pracy, na 
którym nie występują szkodliwe sub-
stancje lotne, wystarczy,  gdy ilość wy-
mian powietrza ograniczona zostanie do 
1 - 2 na godzinę. Zapewne zaskakującym 
będzie tu stwierdzenie, że „substancje 
szkodliwe nie występują”. Jaka to? Prze-
cież to śmierdząca chemią  lakiernia! 
- pomyślimy. Oczywiście tak, tylko że 
to lakiernia w jednym pomieszczeniu, 
co oznacza, że wiele z wykonywanych 
operacji technologicznych, nie generu-
je  szkodliwych dla zdrowia substancji 
lotnych. Tak jest w przypadku czynności 
maskowania, oklejania, czy polerowa-
nia powłoki lakieru. Tak jest w trakcie 
prac demontażowych i montażowych, 
a operacje te trwają często dłużej niż 
samo lakierowanie czy suszenie. Wen-
tylacja to pobieranie z zewnątrz czy-
stego powietrza i wypompowywanie 
do wnętrza tego zabrudzonego. Przy 
dwóch wymianach na godzinę, system 
grzewczy musi skutecznie uzupełniać 
spadek temperatury, szczególnie że 
zasysane powietrze może mieć nawet 
minus 20 st. Celsjusza!  Po za „czystymi” 
operacjami technologicznymi, w lakierni 
odbywają się także operacje szlifowania 
i oczywiście samej aplikacji materiałów 
malarskich, które należy zaliczyć już do 
szczególnie „brudnych”. Tu wentylacja ( 
nazwijmy ją technologiczną ) musi być 
znacznie bardzie wydajna i skuteczna, 
niż w przypadku operacji „czystych”.

K
ierując się wyłącznie wymogami 
formalnymi, wentylacja lakierni 
zapewnić musi taką ilość wymian 

powietrza, żeby stężenia lotnych sub-
stancji chemicznych w powietrzu, były 
mniejsze niż  ich wyznaczone poziomy. 
Standardy takie, określające ile każdej 
substancji chemicznej może się znaleźć 
w metrze sześciennym powietrza, znaj-
dują się w załącznikach do odpowiednich 
rozporządzeń. Gdy w lakierni zapewniona 
zostanie odpowiednia ilość wymian po-
wietrza, uniemożliwiająca przekroczenie 
poziomu NDSch na stanowisku pracy, to 
automatycznie nie powstaną tu stężenia 
palnych substancji lotnych, na poziomie 
ich dolnej granicy wybuchowości. Gra-
nice te wyznaczone są dużo wyżej niż 
poziom, który  ustawodawca dopuszcza 
jako bezpieczny dla pracowników .

K
ierując się jednak wymogami tech-
nologicznymi, lakiernia posiadać 
powinna wentylację ze zdolnością 

do szybkiego usuwania z wnętrza po-
mieszczenia mgły malarskiej. Nie może 
ona osiadać na świeżej powłoce lakier-
niczej, podsychając wcześniej w powie-
trzu, bo zniszczy to efekt dekoracyjny.

T
u znaczenie ma nie tyle ilość 
przepływającego przez lakiernię 
powietrza, co prędkość jego opa-

du. Te czynniki są ze sobą powiązane, 
ale precyzyjniej jest rozpatrywać to 
zjawisko przez pryzmat prędkości opa-
du. W profesjonalnej kabinie lakierniczej, 
prędkość ta oscyluje w granicach 0,3 
m/s i w pomieszczeniu o wymiarach 8 x 
5 x 4, wymaga zastosowania naprawdę 
dużych i wydajnych wentylatorów. Czy 
jednak taka wydajność jest konieczna? 
W prostych kabinach oraz starszych 
modelach, używanych do dziś w wielu 
lakierniach, prędkość opadu oscyluje w 
granicach 0,18 m/s, spełniając zadanie 
szybkiego oczyszczania wnętrza ko-
mory. Na stanowiskach malarskich oraz 
tam, gdzie lakierowanie wykonywane 
jest przy tzw. ścianach lakierniczych, 
wartość ta to 0,10 – 12 m/s. 

J
ak widać standard 0,3 m/s na-
rzucony dla kabin normą PN-EN 
13355, nie jest tu wymagany ani 

formalnie, ani technicznie. Należy jednak 
pamiętać, że zmniejszanie prędkości 
opadu powietrza w lakierni, wpływa 
na pogorszenie warunków, szczególnie 
w przypadku prowadzenia lakiero-
wania dużych elementów, czy całego 
samochodu osobowego. Lakierowanie 
elementów o powierzchni ok. 1 m kw,. 
nie powinno sprawiać problemów nawet 

ZAREKLAMUJ SIĘ

tel. 662 035 011
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przy prędkości opadu powietrza na 
poziomie 0,12 m/s. Mniejsza prędkość 
przepływu powietrza przez wnętrze 
pomieszczenia, to także mniejsze zapo-
trzebowanie na energię elektryczną, olej 
opałowy i mniejsze gabarytowo zespoły 
wentylacyjne. 

G
dy wentylacja lakierni ma już 
odpowiednią moc, pozostaje się 
tylko zastanowić, jak ogrzać to 

powietrze, które jest szybko zasysa-
ne, przepychane i usuwane z lakierni. 
Idealna jest do tego prosta jednostka 
termo-wentylacyjna, taka jak w małej 
kabinie lakierniczej. Może to jednak być 
także drugi piec grzewczy, z suchym wy-
miennikiem ciepła, identyczny z tym  do 
ogrzewania ogólnego. Tu już wszystko 
zależy od projektanta systemu i upodo-
bań inwestora. Zdecydowanie zintegro-
wany z ogrzewaniem system grzewczy, 
oparty o jednostkę termo-wentylacyjną, 
jest prostszy w wykonaniu i obsłudze 
oraz nieznacznie tańszy, choć tu różnice 
mogą się zacierać.

W 
obu rozwiązaniach pamiętać 
jednak należy, że system wen-
tylacji i ogrzewania realizuje 

różne zadania.  Raz  systemy te pracują 
z pełną mocą wentylacyjną bez wsparcia 

palnika (w okresie letnim), innym razem 
tylko w 10 % swojej mocy przesyłowej, 
ale przy wsparciu palnika, gdy zimą 
prowadzone są operacje „czyste”. Tu 
konieczny jest mądry system automa-
tyki sterowania wydajnością tego sys-
temu i przesłonami otwierającymi lub 
zamykającymi kanały zasysu i wyrzutu 
powietrza. 

E
nergia elektryczna w mini lakierni, 
to medium, którego nie trzeba tu 
specjalnie opisywać. Standardowo 

zasilić ona musi system wentylacyjny, 
oświetlenie i wprowadzone do obiektu 
urządzenia. Zaznaczyć jedynie można 
że wbrew powszechnej obiegowej opi-
nii, nie ma bezwzględnie konieczności 
stosowania w lakierni opraw przeciwwy-
buchowych gniazd  i tym bardzie wen-
tylatorów, w standardzie EX. To zależy 
już od przyjętej klasyfikacji wybuchowej 
projektowanej lakierni.

S
prężone powietrze, to instalacja o 
oczywistym przeznaczeniu. Jest 
krótka i nieskomplikowana, od 

zbiornika sprężarki do ujęć na stanowi-
sku lakierni. To skuteczny filtr zapew-
niający odpowiedni standard czystości 
powietrza i manometry do regulacji 
ciśnienia. Wybierając jednak sprężarkę 

dla małej  lakierni, należy raczej kon-
centrować się na tradycyjnej sprężarce 
tłokowej. Idealnym rozwiązaniem jest 
tu urządzenie, które dzięki wprowadzo-
nym rozwiązaniom technicznym, może 
pracować w sposób ciągły. Dzięki temu 
może być ono mniejsze i wyposażone w 
mniejszy zbiornik powietrza. Wskazane 
jest, także z powodu wielkości zaplecza, 
aby zbiornik ustawiony był pionowo, a 
na nim zamocowany był agregat urzą-
dzenia. To rozwiązanie wynika jedynie 
z wielkości projektowanego obiektu i 
jego małej powierzchni, w której każdy 
skrawek powinien być mądrze wykorzy-
stany.

W
oda i kanalizacja w projekto-
wanym obiekcie małej lakierni, 
związana jest z funkcją sta-

nowiska polerskiego i myjni końcowej, 
którą obiekt przyjmuje po zakończeniu 
każdego cyklu suszenia powłoki. Za-
trzymując się chwilę przy tym aspekcie, 
wspomnieć należy, że suszenie powłok 
lakierniczych odbywać się może przez 
podniesienie w pomieszczeniu tempe-
ratury, uruchamiając system grzewczy 
w obiegu zamkniętym. Można także 
szybko, wydajnie i tanio suszyć pola-
kierowane elementy promiennikami 
podczerwieni. Wszystko zależy wyłącz-



st
r.2

4
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.25
W

ar
sz

aw
a:

P
o

zn
ań

:
G

liw
ic

e:
 

G
d

ań
sk

:
K

ra
kó

w
:

Tr
zy

dn
ik

M
ar

ek
 M

uc
ho

w
sk

i +
 4

8 
69

2 
42

7 
49

1
G

rz
eg

or
z 

Sz
ew

cz
uk

 +
 4

8 
60

2 
71

2 
43

5
To

m
as

z 
M

ęż
yk

 +
 4

8 
66

4 
43

4 
88

5
To

m
as

z 
G

rz
en

dz
ic

ki
 +

 4
8 

66
4 

43
4 

98
8

G
rz

eg
or

z 
B

ie
ni

ek
 +

 4
8 

66
4 

43
5 

87
7

Kr
zy

sz
to

f 
Sm

ol
iń

sk
i +

48
 6

68
 8

11
 1

22

PRZEDSTAWICIELE

HANDLOWI

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

nie od tego, jakie zadania realizować 
ma projektowana lakiernia. Wykonując 
w niej instalację wodną, pamiętać na-
leży o tym, że obiekt nie ma stałego 
ogrzewania, więc w przypadku zimowej, 
świątecznej przerwy, pojawia się groźba 
zamarznięcia wody i kosztownej awarii. 
Lokalizacja ujęcia powinna znaleźć się 
w małym pomieszczeniu technicznym, 
gdzie utrzymanie temperatury „dyżur-
nej” grzejnikiem elektrycznym małej 
mocy, nie będzie ani problematyczne, 
ani kosztowne.

W 
przypadku kanalizacji mini 
lakierni, tzn. stanowiska, na 
którym prowadzone jest 

najpierw lakierowanie, a potem mycie, 
największym problemem technicz-
nym jest filtr podłogowy klasy Paint 
Stop, a dokładniej jego lokalizacja. 
Standardowo maty takie układane są 
bezpośrednio pod kratownicą na pod-
łodze, ale w tym przypadku, otwór w 
podłodze to także spust kanalizacyjny. 
Tu rozwiązaniem jest umieszczenie 
zasysu powietrza na jednej ze ścian 
lakierni, zachowując układ kanalizacji 
w podłodze ub wykonanie specjalnego 
otworu w posadzce, poniżej poziomu 
0, w którym obie funkcje stanowiska 
zostaną pogodzone.

K
oszt budowy i wyposażenia mini 
lakierni jest zdecydowanie mniej-
szy, niż budowa i wyposażenie 

lakierni, w której każde stanowisko ma 
odrębną funkcję. O ile mniejszy ? Trudno 
to stwierdzić, gdy nie można porównać 
konkretnych obiektów, czy ich planów. 
W niektórych przypadkach jednak, może 
okazać się nawet, że koszt budowy i 
wyposażenia jednostanowiskowej zin-
tegrowanej lakierni, równy jest kosztowi 
zakupu i instalacji nowoczesnej komory 
lakierniczej w dużej malarni. Oczywiście 
oznacza to mini lakiernię o podstawo-
wym standardzie i taniej technologii 
budowy oraz renomowaną kabinę, o 
wysokich parametrach technicznych. 
Pamiętać jednak należy, że pomimo 
podstawowego standardu, mini obiekt 
spełnia wszystkie wymogi formalno-
prawne i oferuje warunki, w których 
realizacja prac lakierniczych, może być 
prowadzona zgodnie ze wskazaniami 
dostawców materiałów lakierniczych. 
Efekt dekoracyjny i trwałość wyko-
nywanych tu pokryć lakierniczych, w 
minimalnym stopniu zależna jest od 
wprowadzonych rozwiązań. Zarówno 
w obiekcie klasy mini, jak i wzorcowej 
dużej lakierni, decydującym czynnikiem 
postaje fachowość wykonawcy i poziom 
wiedzy zawodowej oraz rzetelność 

pracowników. Wydajność mini obiektu 
jest oczywiście o wiele mniejsza niż 
znacznie większej lakierni, ale rozwią-
zanie to nie jest przecież adresowane 
do dużych zakładów produkcyjnych i 
autoryzowanych warsztatów samocho-
dowych, mających duże ilość zleceń. W 
projektowaniu i organizacji obiektów 
tego typu, obowiązują inne standardy 
i zupełnie inny poziom oceny tego co 
konieczne, opłacalne i profesjonalne. 
Mini lakiernia to jednak szansa dla wielu 
osób, na wykonie poważnego ruchu, w 
kierunku możliwej legalizacji własnych 
poczyna. Dla małych firm to szansa na 
rozszerzenie prowadzonej działalności 
lub uczynienie „milowego kroku”, w kie-
runki profesjonalizacji funkcjonującego 
już działu lakierni.

W 
razie konieczności szczegól-
nego przybliżenia zagadnień 
technicznych czy formalno 

prawnych związanych z organizacją, 
budową,  projektowaniem i funkcjono-
waniem lakierni proszę o kontakt pod 
nr. telefonu 601 221 760,  lub adresem 
e-mail: projekter@projekter.pl

Robert Grzywaczewski 
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Wzrost importu używanych aut po 
wejściu do Unii Europejskiej, jak rów-
nież poprawa koniunktury w sprzedaży 
nowych pojazdów, zwiększyły zapotrze-
bowanie na usługi lakiernicze. Rozwój 
nowych form w lakiernictwie, takich jak 
np. Airbrush (lakierowanie artystyczne), 
dodatkowo powiększa ilość klientów, szu-
kających „dobrego lakiernika”. To dobry 
okres dla osób aktywnych w branży, aby 
zastanowić się nad rozszerzeniem działal-
ności. Uzupełnienie zakresu prac mecha-
nicznych o prace lakiernicze, przyczyni 
się niewątpliwie do wzrostu opłacalności 
ekonomicznej, przez naturalne pozyski-
wanie nowych klientów, preferujących 
kompleksową likwidację szkody komu-
nikacyjnej. W chwili, gdy zastanawiamy 
się nad poszerzeniem usług o naprawy 
lakiernicze musimy pamiętać, że jest to 
bardzo skomplikowany temat. Zanim zde-
cydujemy się na pełne zanurzenie w pro-
blematyce projektowania lakierni, musimy 
pamiętać o sprawach podstawowych, 
dających ogólny pogląd na czekające nas 
decyzje:

1. Na wstępie należy założyć so-
bie potencjalną liczbę klientów. Średniej 
wielkości lakiernia obsługuje ich około 
20-30 miesięcznie. Wówczas minimalna 
ilość stanowisk będących w naszej lakierni 
wynosi cztery. Na każde z nich należy 
przeznaczyć ok. 30m2 (nie licząc ciągów 
komunikacyjnych oraz miejsc do prze-
chowywania naprawianych elementów). 
Każde stanowisko winno być niezależne, 
co między innymi oznacza swobodne  
prowadzenie prac lakierniczych (np. szli-
fowanie szpachli bez szkody dla jakości 
lakierowania w komorze). Wielkość kabiny 
lakierniczo-suszącej jest bardzo istotna. 
Optymalna kabina dla większego zakładu 
to: długość 6-7 m, szerokość 4 m, wyso-

kość 3 m. Taka wielkość, to kompromis 
pomiędzy wygodą lakierowania, a jej 
kosztami.  

2. Należy tak zaplanować pomiesz-
czenia, by najlepiej stworzyć ciąg tech-
nologiczny. W pierwszym pomieszczeniu 
samochód ma demontowane elementy, 
przeznaczone do napraw lakierniczych. 
W kolejnym będą się odbywać naprawy 
blacharskie. Po nich nastąpią prace la-
kiernicze. Zaleca się by prace lakiernicze 
dzielić na dwa pomieszczenia. W drugim 
pomieszczeniu pojazd lub jego elementy 
są tylko lakierowane na gotowo (ewen-
tualnie jeszcze polerowane). Pozwoli to 
m.in. zachować wyższą jakość lakierowa-
nych elementów oraz podnieść komfort 
pracy. Ostatnim, optymalnym pomiesz-
czeniem mogło by być miejsce, w którym 
samochód jest montowany. Jak wiemy, 
nie zawsze możliwe jest posiadanie tylu 
pomieszczeń. Część ich funkcji można 
połączyć (np. prace demontażowe oraz 
drobne prace blacharskie).

3. Podczas umiejscawiania lakierni 
należy mieć na uwadze jej położenie, 
także względem istniejących obiektów, 
innych działek, posesji sąsiadów. Należy 
także pamiętać, że lakiernia wymaga do-
datkowych mediów w postaci kanalizacji, 
wody, gazu czy energii (wymagany prąd 
to około 15-25 kW). Samo posadowie-
nie kabiny lakierniczej jest także bardzo 
ważne. Najlepsza jest tzw. fosa betonowa, 
dzięki której w kabinie zachodzić będzie 
równomierny, swobodny przepływ po-
wietrza. Innym rozwiązaniem, niestety 
gorszym, jest podstawa metalowa.

Poza ewentualną zgodą budowlaną, 
trzeba zdobyć akceptację odpowiednich 
instytucji, zajmujących się ochroną śro-
dowiska, energetyką, BHP. Musimy uzy-

skać pozwolenie na działalność od straży 
pożarnej. Powiadamiamy także właściwe 
urzędy o rozpoczęciu nowej działalności 
lub też o rozszerzeniu obecnej. Wyko-
nujemy badanie zagrożeń występujących 
na nowych stanowiskach pracy, badania 
lekarskie, szkolenia, czy też poszerzamy 
uprawnienia pracowników. . Zaleca się by 
zakres szkoleń obejmował także stosowa-
nie technologii niskoemisyjnej, zgodnie z 
dyrektywami LZO. Technologia lakierowa-
nia w systemie wodnym różni się i wielu 
lakierników nadal nie prezentuje odpo-
wiedniego poziomu wiedzy na jej temat. 

4. Należy zorganizować pieniądze 
na prace budowlane oraz zakup komory 
lakierniczej (w przypadku nowej to wyda-
tek od 120 tys. zł.;  używanej – od 50 tys. 
zł) lub też adaptację istniejących pomiesz-
czeń do potrzeb napraw lakierniczych. 
Jeśli rezygnujemy z zakupu komory la-
kierniczej na korzyść przystosowania po-
mieszczenia do tego typu prac,  musimy 
pamiętać o:

- zapewnieniu ciągłości dostaw cie-
płego powietrza, szczególnie jeśli korzy-
stamy z lakierów wodnych. Potrzebujemy 
do tego odpowiedniej mocy palnika (min. 
250 KW), najczęściej zużywającego gaz 
lub olej opałowy (panująca temperatura 
lakierowania/suszenia: 200C/700C; przy-
rost ciepła to minimum 300C). Im krótszy 
czas suszenia pojazdu po lakierowaniu, 

Podstawowe wskazówki przy 
projektowaniu lakierni
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tym lepsza wydajność lakierni (nowe pal-
niki  firmy Blowtherm to koszt od 5 tys. 
zł. brutto).  

- filtrze górnym ciepłego powietrza 
oraz filtrze dolnym wyciągowym, wraz z 
odpowiednimi wentylatorami (wydatek 
powietrza od 22 do 24m3/h)

- prawidłowej modernizacji sufitu 
oraz ścian lakierni (np. z wykorzystaniem 
paneli), wraz z podłogą (np. płytki wraz z 
odpowiednimi kratkami). Bardzo ważne 
by ściany posiadały bardzo dobrą izolację 
cieplną, aby system grzewczy mógł pora-
dzić sobie ze stworzeniem odpowiedniej 
temperatury, szczególnie w okresie zimo-
wym. Zaleca się, by kraty podłogowe były 
duże, co pozwoli na sprawne działanie 
filtrów podłogowych (tzw. paint stop), 
uniemożliwi ich zatykanie i będzie sprzy-
jało prawidłowemu obiegowi powietrza. 
Byłoby idealnie, gdyby krata zajmowała 
całą podłogę, lecz ze względu na koszt 
takiego przedsięwzięcia, rozwiązaniem 
optymalnym jest okratowanie około 2/3 
powierzchni.

- drzwiach do kabiny lakierniczej, któ-
re powinny się otwierać szeroko,  by ła-
two mógł przez nie przejechać samochód 
(np. trzy- lub czteroskrzydłowy). Drzwi 
powinny być też szczelne, aby ograniczyć 
zasysanie niepożądanego oraz zanie-
czyszczonego powietrza w obie strony.

- natężeniu oświetlenia w kabinie 
lakierniczej (minimum 1000 LUX). Oświe-
tlenie musi być skonstruowane w ten 
sposób, by lakiernik nie rzucał cienia na 
lakierowaną płaszczyznę. Dobre miejsce 
do instalacji lamp, to styki ścian z sufitem.  
Po to, by nie zakłócać obiegu powietrza 
oraz pozostawić sufit wolny dla  systemu 
filtrów, można zamontować oświetlenie 
w ścianach, w systemie dwurzędowym 

(wymaga to jednak większej liczby lamp). 
Pamiętajmy, że barwa światła powinna 
być maksymalnie zbliżona do światła 
dziennego (tzw. „day light”), co pozwoli 
na dobre oświetlenie całego auta, bez 
przekłamywania  odcieni kolorów.  

5. Odpowiednie fundusze muszą 
być zabezpieczone na cele budowy/
adaptacji w taki sposób, aby przeprowa-
dzona inwestycja została zakończona w 
możliwie najkrótszym czasie. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że każdy dzień - licząc od 
momentu wydania pierwszych pieniędzy 
- bez działającej lakierni, to czysta strata 
dla naszej firmy. Przedłużająca się budo-
wa to najgorsze co może nas spotkać, a 
inwestycja zamiast się zwracać generuje 
dodatkowe straty poprzez zamrożenie 
pieniędzy. Proponuje korzystanie z róż-
nych metod dofinansowania, oczywiście 
po uprzednim ich przeanalizowaniu. 
Optymalnym wydaje się wykorzystanie 
środków własnych firmy na opracowanie 
projektu i ewentualne uzbrojenie terenu. 
Kredyt bankowy może nam pomóc w sa-
mej budowie/adaptacji obiektu.  Umowy 
leasingowe pozwolą wyposażyć lakiernię, 
a inne formy „kontraktów’ finansowych, 
np. z dostawcami lakierów, pomogą do-

posażyć półki naszego magazynu. Musi-
my pamiętać, że pieniądze, to podstawa 
naszego projektu. W ich zdobyciu mogą 
nam pomóc różnego typu dofinansowa-
nia, a wiedzę na ich temat powinni nam 
przekazać pracownicy urzędów miast, 
gmin czy starostw, odpowiedzialni za 
wspieranie drobnej przedsiębiorczości. 

6. Musimy zadbać o kompresor za-
pewniający powietrze o odpowiednich pa-
rametrach, których spełnienie jest bardzo 
ważne, szczególnie w erze lakierów wod-
nych, wymuszających zwiększoną dbałość 
o czystość (np. zawartość oleju – max 
0,01 mg/m3). Jego moc musi zapewniać 
optymalne ciśnienie podczas lakierowania 
oraz przy jednoczesnych pracach w in-
nych pomieszczeniach. Sieć sprężonego 
powierza powinna wytrzymać ciśnienie 
10-15 barów. Pamiętajmy także o odpo-
wiednim usytuowaniu poszczególnych 
elementów instalacji powietrznej, zarów-
no jeśli chodzi o sytuowanie np. zbiorni-
ka sprężonego powietrza, jak i poboru 
powietrza. (cena nowego kompresora z 
firmy Airpress to około 30 tys. zł. brutto)

7. Instalacja musi spełniać warunki 
przeciwwybuchowe także w pomieszcze-
niach przygotowawczych. Należy tam 
także zainstalować system wyciągów, 
przydatny np. podczas lakierowania 
podkładami. System wentylacyjny w ka-
binie powinien zapewniać pionowy ruch 
powietrza (w dół), z prędkością min. 0,25 
m na sekundę.. Dopływ świeżego powie-
trza w kabinie podczas suszenia w trybie 
zamkniętym, powinien być dozowany w 
ilości około 10% ogólnej objętości prze-
pływającego go przez komorę. 

8. Należy przewidzieć wydzielenie 
pewnej powierzchni na zewnątrz zakładu 
do składowania odpadów oraz dodat-
kowe miejsca parkingowe. Warto także 
zapoznać się ze sposobami utylizacji róż-
nego typu substancji, zużytych podczas 
napraw lakierniczych (np. rozpuszczalniki)
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9. Dodatkowym i istotnym 
kosztem tworzonej lakierni jest szereg 
urządzeń i sprzętu dodatkowego, nie-
zbędnego do normalnej pracy. Warto 
pomyśleć nad promiennikami podczer-
wieni. Pozwolą one na skrócenie czasu 
suszenia, przede wszystkim w pomiesz-
czeniach przygotowawczych. Wówczas 
czas schnięcia np. podkładu, skraca się 
do około 15 minut. Innym ciekawym urzą-
dzeniem jest destylarka do rozpuszczalni-
ków, która w dużym stopniu wyeliminuje 
problem zużytych rozpuszczalników, jak i 
pozwoli je częściowo odzyskać, co obniża 
koszty funkcjonowania lakierni (cena z fir-
my Pro-West od 17 tys. zł brutto). Dobra 
lakiernia powinna też posiadać m.in. wła-
sny mieszalnik, który niestety zajmować 
będzie kolejne pomieszczenie. Najczę-
ściej na zasadzie różnego typu umów o 
wzajemnej współpracy, otrzymamy go 
do użytkowania za darmo.   Nie jest on 
konieczny,  ale bardzo ułatwia funkcjono-
wanie (cena niewielkich trójżarowych pro-
mienników w firmie PTL K.JANAS, zaczyna 
się od 2 tys. zł, a dziewięciożarowych od 
5 tys. zł brutto). Komfort i jakość pracy 
podnosi urządzenie do mycia pistoletów 
lakierniczych, które przy lakierowaniu 
wodnym jest wskazane (koszt w firmie 
Pro-west od 8 tys. zł brutto) 

10. Pożądanym jest zamykany ma-
gazyn, w którym możemy przechowywać 
materiały lakiernicze, wraz z niezbędnymi 
maszynami. 

Odstępstwa od powyższych założeń 
spowodują nie tylko problemy z instytu-
cjami kontrolującymi działalność (Sane-
pid, WUOŚ, WIOŚ), lecz także obniżenie 
opłacalności. Należy zsumować wszystkie 
przewidziane koszty, sprawdzić (najlepiej 
na przestrzeni przynajmniej kilkunastu 
miesięcy) zapotrzebowanie rynku na na-
prawy lakiernicze, zsumować przewidziany 
przerób oraz zysk z perspektywy miesiąca, 
półrocza i  roku. Dobrze jest wypisać sobie 

wszystkie plusy oraz minusy, by móc lepiej 
zanalizować planowaną inwestycje. Pamię-
tajmy, że co najmniej kilka pierwszych mie-
sięcy będzie się wiązać z  podwyższonymi 
kosztami działalności (chodzi o np. popraw-
ki lakiernicze, stworzenie stanów magazy-
nowych, zakup sprzętu) oraz mniejszym 
przerobem, z powodu zakorzeniania się 
„nowej” działalności na wybranym rynku. 
Mimo wizji czekających nas wielu pro-
blemów oraz kosztów, tendencja rynku 
wskazuje, że lakiernia samochodowa to 
inwestycja godna zainteresowania, szcze-
gólnie, że jej koszt może się zwrócić już po 
kilkunastu latach. Czas jej budowy od pod-
staw, nie wliczając oczywiście oczekiwania 
na różnego rodzaju decyzje oraz plany, to 
kwestia kilkunastu miesięcy. Koszt minimal-
ny przedsięwzięcia biorąc po uwagę zakup 
używanej (sprawnej) komory lakierniczej, 
podstawowych urządzeń potrzebnych do 
pracy oraz wyposażenia lakierni z magazy-
nem włącznie,  to około 150 tys. zł brutto. 
Gdy weźmiemy pod uwagę, że średnio ob-
służymy 30 klientów w miesiącu, a średnia 
wartość pojedynczej naprawy lakierniczej 
wraz z materiałami to? 1700 zł brutto, to 
zysk miesięczny wynoszący około 15% ob-
rotu pozwoli nam, by inwestycja w sprzęt 
zwróciła się po około 2 latach. Biorąc pod 
uwagę także koszt wymurowania pomiesz-
czeń, nasza inwestycja powinna zarobić na 
siebie po około 4 latach. 

Oczywiście musimy mieć świadomość, 
że sam proces projektowania oraz ilość 
zagadnień, z jakimi będziemy mieli do 
czynienia, będą dużo bardziej  skom-
plikowane,  nawet gdy skorzystamy z 
usług profesjonalnej firmy. Wiele zależy 
od tego, czy nasza nowa inwestycja po-
wstanie w terenie, na którym już działa 
warsztat naprawczy,  posiadający odpo-
wiednie regulacje urzędniczo-prawne, 
czy będzie to całkowicie nowe miejsce. 
Jednak powyższe punkty zalecam wziąć 
pod rozwagę osobom,  zastanawiającym 
się nad tego typu inwestycją.

Pan Remigiusz Tułacz z firmy ASD 
Forda Germaz we Wrocławiu. Posia-
da wieloletnie doświadczenie, (od 
1994r.) w branży motoryzacyjnej. 
Kierownik działu blacharsko-lakier-
niczego.

Na co zwróciłby Pan uwagę, mając 
za sobą wieloletnie doświadczenie w 
pracy na dziale lakierniczym?

Warto zapoznać się  z przytoczoną 
powyżej dyrektywą Unii Europejskiej nr 
2004/42/CE z 21.04.2004, która weszła 
w życie w Polsce z dniem 1.01.2007. 
Zaostrza ona normy emisyjne  VOC 
czyli lotnych związków organicznych  w 
produktach do : 
- zmywacze, odtłuszczacze 
  (np. do mycia pistoletów) - 850 g/l
- grunty wytrawiające - 780 g/l
- grunty wypełniające - 540 g/l
- lakiery nawierzchniowe - 420 g/l
Jeśli chodzi o ostatnią grupę lakierów 
nawierzchniowych, to normy te są 
spełniane tylko przez lakiery wodoroz-
cieńczalne, czyli produkty w których 
tradycyjny rozpuszczalnik został za-
stąpiony wodą. Obecnie na rynku nie 
ma już lakierów konwencjonalnych, 
a wszyscy ich producenci włączyli do 
swoich ofert lakiery wodorozcieńczalne. 
Lakierowanie nimi wiąże się z pewnymi 
wymogami, jakie musi spełniać kabina 
lakiernicza. Powinna ona zapewniać 
przepływ powietrza na poziomie min. 
0,25 m/s, aby spowodować właściwe 
odparowanie kolejnych warstw lakieru. 
O ile przy lakierowaniu lakierami kon-
wencjonalnymi, dużą rolę odgrywała 
temperatura w kabinie podczas lakie-
rowania, o tyle przy lakierach wodoroz-
cieńczalnych musi zostać zapewniona 
właściwa wymiana mas powietrza, co 
spowoduje właściwe „osuszanie” kolej-
nych warstw lakieru. Mniejszy przepływ 
powietrza w kabinie, spowodowany np. 
małą wydajnością turbiny lub zabrudzo-
nymi filtrami, będzie powodował wydłu-
żenie procesu odparowania rozcień-
czalnika, a co za tym idzie wydłużenie 
całego procesu lakierowania. To może 
narazić kolejne warstwy na intensyw-
niejsze osiadanie drobnych pyłków, a 
w efekcie wystąpienie wady lakierni-
czej nazywanej wtrąceniami. Do kabin 
nie przystosowanych do lakierowania 
lakierami wodorozcieńczalnymi, zaleca 
się stosowanie tzw. „suszarek”, czyli 
dysz Veturiego. Jednak jest to rozwią-
zanie stosunkowo drogie i nie do końca 
sprawdzające się przy dużej intensyw-
nej pracy lakierniczej. Nowe zaostrzone 
normy emisyjne spowodowały również 
rewolucję w dziedzinie pistoletów 
lakierniczych. Obecnie coraz szerzej 
stosowane są pistolety niskociśnienio-
we w technologii HVLP (high volume, 
low pressure czyli duża wydajność przy 
stosunkowo niskim ciśnieniu). Pistolety 
te charakteryzują się duża efektywno-
ścią wykorzystania lakieru, bo nawet do 
80%, podczas gdy dawniej stosowane 
pistolety wysokociśnieniowe uzyskiwały 
efektywność wykorzystania lakieru na 
poziomie 40%. Pozostały materiał szedł 
„ w powietrze”. Pozwala to oczywiście 
lepiej wykorzystywać materiały, a co 
za tym idzie generować większe zyski 
dla firmy.
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Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
Trzydnik

Marek Muchowski  + 48 692 427 491
Grzegorz Szewczuk  + 48 602 712 435
Tomasz Mężyk  + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki  + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek  + 48 664 435 877
Krzysztof Smoliński  + 48 668 811 122

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
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MODULARNY  

Zamieszczony poniżej tekst stanowi rozwinięcie opublikowanego wcześniej artykułu pt. „Własny  warsz-
tat w zasięgu ręki”, w którym opisane zostały dostępne rozwiązania obiektów systemowych oraz wady 
i zalety tego typu serwisów. W tym tekście skoncentrujemy się nad szczegółami programu MODULAR, a 
w kolejnej, nad opisem obiektów systemu CAR SATELLITE.

WARSZTAT
PRIORYTETY INWESTYCYJNE 

Każdy kto planuje budowę obiektu usługowego, zakładając 
rozsądnie, że ma to być dochodowy interes, chciałby z pewno-
ścią wybudować go szybko - nie tracąc cennego czasu,  tanio 
- ograniczając nakłady inwestycyjne do niezbędnego minimum, 
eliminując błędy i poślizgi oraz solidnie - aby nie remontować 
go, zanim kapitał inwestycji się nie zwróci. Powinien być też 
nowoczesny – aby jego wyposażenie nie zestarzało się tech-
nologicznie zanim się nie spłaci – oraz prosty, bez czasochłon-
nych i kosztownych rozwiązań projektowych, wykonawczych i 
formalnych, uzyskując przy tym wsparcie finansowe w formie 
kredytu, leasingu lub dotacji w łatwy sposób. To rozsądna i 
krótka lista priorytetów inwestycyjnych. Czy jednak łatwa do 
zrealizowania ? W dużej mierze zależne jest to od wybranej 
technologii budynku. 

Z CZEGO BUDOWAĆ

Systemy budowy z ceramiki ( cegieł, pustaków i bloczków 
betonowych ), choć od lat cenione i stosowane z tradycyjnego 
rozpędu,  nie stanowią z pewnością materiałów na szybką bu-
dowę obiektu. Nie są to materiały proste w realizacji obiektu, a 
biorąc pod uwagę wszystkie elementy konieczne do uzyskania 
ostatecznego wyglądu budynku, z pewnością nie są też tanie. 
Tu zdecydowanie przewagę mają technologie oparte o stalową 
konstrukcję nośną i estetyczne płyty warstwowe, z rdzeniem 
poliuretanowym lub wełną mineralną. Szybko, tanio, solidnie 
i nowocześnie. Jednak bywa, że budowa warsztatu samocho-
dowego w takiej technologii, nie zyskuje akceptacji konser-
watywnych inwestorów, którzy planują budowę malutkiego 
obiektu, tuż przy budynku mieszkalnym. Także w przypadkach, 
w których szybkie zyski wynikające z uruchomienia obiektu nie 
są elementem najważniejszym, a planowana działalność może 
być traktowana filantropijnie, budowa obiektu z ceramiki wy-
daje się wskazanym rozwiązaniem. Do obu tych wyjątkowych 
przypadków pozostaje odnieść się ze zrozumieniem, bo każdy 
sam decyduje o przyszłych losach własnej inwestycji. Kiedy 
jednak obiekt budowany i wyposażany jest z obciążeniem kre-
dytowym, realizowany z pożyczonych pieniędzy z określonym 
terminem ich spłaty, tradycyjne technologie stają się ekono-
micznie  niebezpieczne. W tym trybie budowy, pojawia się 
ogromna ilość elementów mogących wpływać na przesuwanie 
daty zakończenia inwestycji, do nikomu nieznanego terminu. 
Wpływ na to mogą mieć warunki atmosferyczne, nierzetelność 
dostawcy jednego tylko materiału czy choćby „czynnik ludzki”. 
Groźna staje się nawet zwykła awaria betoniarki czy „gorszy 
dzień” murarza i jego pomocników. Traktując warsztat samo-

chodowy jak biznes, nie można już niestety opierać go o wieko-
wą tradycję budowlaną i trzymać kurczowo pustaków, cegieł, 
cementu, papy i prefabrykatów betonowych. Tu potrzebna 
jest szybka realizacja i szybkie zyski, bo niektóre specjalizacje 
tej branży mają charakter sezonowy. W zakresie technicznym 
i użytkowym, obiekt z lekkiej płyty warstwowej ma większe 
możliwości adaptacyjne, niż taki z ceramicznymi ścianami i 
betonowym ciężkim stropem. Jednocześnie parametry ter-
miczne i akustyczne obu tych technologii, są do siebie bardzo 
zbliżone, a koszty znacznie się różnią.

WYMIARY STANOWISK 

Obiekty serwisowe branży samochodowej, to budynki w 
których zmieścić się musi w całości naprawiany lub obsługiwa-
ny samochód. Dla pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony, 
odpowiednimi wymiarami stanowiska jest 7 m długości i 4 m 
szerokości. Zapewniając jednak pracownikom obsługi większy 
komfort, stanowisko o optymalnej powierzchnia powinno być 
nieco większe od wymaganego minimum, tj. ok. 4,5 m szeroko-
ści i 8 m długości. Pamiętając także o tym, że każda branża ser-
wisowa wymaga jednak minimalnej powierzchni pomocniczej 
na regał, stół, wózek narzędziowy czy urządzenie pomocnicze, 
to do 8 metrów optymalnej długości stanowiska, dodać należy 
od 1,5 do 2,0 m, zyskując niewielką przestrzeń przed napra-
wianym samochodem. Przy wymiarach 10 x 4,5 m, stanowisko 
takie pozwoli także na ustawienie w jego obrębie samochodu 
dostawczego lub auta klasy van, jeżeli oczywiście wysokość po-
mieszczenie lub bramy wjazdowej w tym nie przeszkodzi. Wy-
sokość stanowiska do napraw pojazdów osobowych wynosić 
powinna tyle, ile wynosi najwyższy z obsługiwanych pojazdów 
i … wysokość podnoszenia zastosowanego dźwignika. Łącznie, 
wysokość taka nie powinna być mniejsza od 4,5 m i wyższa od 
5,5 metrów. Jeżeli do obsługi serwisowej przewidziane będą 
także pojazdy dostawcze, to wysokość obiektu powinna się 
zamykać w 6 metrach. Brama wjazdowa na stanowiska nie 
powinna być węższa niż 3 m, a jej wysokość niższa niż 3 me-
try. Takie parametry każdego stanowiska dobrane zostały dla 
obiektu systemu MODULAR.

BUDYNEK SYSTEMOWY 

Tworząc koncepcje modułowego obiektu serwisowego 
przyjęto, że stanowisko spełniające wymogi powierzchniowe 
( 45 m/kw ) stanowić będzie jednocześnie samodzielny moduł 
konstrukcyjny. Moduły takie zestawiane ze sobą dziesięciome-
trowym bokiem, formować będą cały budynek serwisu. Dwa 
stanowiska, to wymiary obiektu równe ( 2 x 4,5 ) x 10 m, a 5 
takich stanowisk to ( 5 x 4,5 ) x 10 m i tak aż do 15 modułów, 
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w zależności od potrzeb i oczekiwań przyszłego użytkownika. 
Pewnym ograniczeniem systemu jest długość formowanego 
obiektu, która przy piętnastu modułach wynosi już siedem-
dziesiąt metrów. Stanowi to sporą odległość pomiędzy pierw-
szym i ostatnim modułem obiektu, a codzienna komunikacja w 
tak długim serwisie, może być wyczerpująca fizycznie. Opty-
malnym układem dla systemu ”MODULAR” są serwisy zamyka-
jące się w układzie - minimum dwóch i maksimum dziesięciu 
stanowisk roboczych. Tu należy jeszcze pamiętać, że każdy 
samodzielny obiekt usługowy, wymaga także zaplecza socjalne-
go i technicznego. W przypadku systemu „MODULAR”, zaplecze 
takie zajmować może jeden moduł konstrukcyjny 4,5 x 10 w 
małych stacjach serwisowych lub ( 2 x 4,5 ) x 10 m w obiek-
tach większych, tj. takich, w których ilość zatrudnionej załogi 
przekroczy sześć osób, a ilość stanowisk roboczych – cztery 
moduły serwisowe. 

KONSTRUKCJA OBIEKTU 

Konstrukcja i osłona obiektu zaprojektowana została w taki 
sposób, aby prace montażowe na terenie inwestycji trwały 
maksymalnie 21 dni. Ultra lekka, stalowa konstrukcja nośna, 
skręcana jest przez kilku pracowników, bez pomocy ciężkiego 
sprzętu, zgodnie z ustaloną w projekcie procedurą. Estetyczny 
wygląd obiektu, uzyskiwany jest przez zastosowanie obu-
stronnie lakierowanych płyt elewacyjnych, w wybranym przez 
inwestora kolorze RAL. Wielkość obiektu, to wielokrotność 
wybranych przez inwestora modułów, a każde dodane stano-
wisko wydłuża obiekt o kolejne 4,5 metra. Wspomniana tu ul-
tralekka konstrukcja, to elementy z profilu klasy „Z”, wykonane 
z grubej blachy ocynkowanej, nie wymagającej zabezpieczenia 
ogniowego, czy antykorozyjnego - uzyskiwanego przy stali 
konstrukcyjnej, przez malowanie specjalną farbą ochronną. 
Technologia budowy tego typu budynków jest więc tania, 
solidna, prosta, szybka i co najciekawsze, zachowuje formalnie 
- możliwość objęcia takiego rozbieralnego obiektu leasingiem 
operacyjnym. Przyjęta forma konstrukcji pozwala na szybki 
montaż, ale jednocześnie umożliwia szybki demontaż tego bu-
dynku i przeniesienie go do innej lokalizacji. Takie rozwiązanie 
konstrukcyjne zapewnia inwestorowi możliwość zlokalizowania 
obiektu w atrakcyjnym miejscu, na określony, dopuszczalny 
czas oraz na terenie, który nie stanowi obecnie jego formalnej 
własności. Demontowany układ konstrukcyjny systemu umożli-
wia również ewentualną sprzedaż serwisu wraz z jego wyposa-
żeniem, ale już bez gruntu, na którym został on zmontowany. 
Po usunięciu budynku, jedynym śladem po jego obecności 
będzie tylko ława fundamentowa i przyłącza instalacji medial-
nych. W zależności od koniunktury i rozwoju różnych branż w 
przyszłości, każdy inwestor zachowuje w systemie „MODULAR” 
możliwość swobodnej rozbudowy obiektu o kolejne moduły, w 
dowolnym momencie jego użytkowania. 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Wszystkie instalacje medialne w obiekcie, przygotowane 
zostały w taki sposób, aby dały się szybko zmontować i równie 
szybko oraz bezkonfliktowo zdemontować. W częściach ser-
wisowych zrezygnowano z lokalizacji ujęcia wody i ogrzewania 
z użyciem płynnego czynnika. Takie rozwiązanie nie wymaga 
bezwzględnego utrzymywania wewnątrz części serwisowej 
temperatury powyżej 0 stopni  Celsjusza. Pozwala to osiągnąć 
duże oszczędności na paliwie przeznaczonym do ogrzewania 
obiektu. Samo ogrzewanie rozwiązane jest przy pomocy apa-
ratów wentylacyjno grzewczych, zapewniających latem nawiew 
powietrza dla systemu wentylacyjnego. Podwieszane aparaty 

grzewcze umożliwiają szybkie ogrzanie stanowisk i części biuro-
wo socjalnej, a jednocześnie w obiekcie nie ma skomplikowanej 
sieci kanałów czy rur grzewczych. Również sieć instalacyjna 
sprężonego powietrza zbudowana jest z systemu rur i złączek, 
powalających na szybki, wielokrotny montaż i demontaż każde-
go elementu. Instalacja elektryczna ułożona jest w korytkach, 
co pozwala na jej rozłączenie. Wszystkie instalacje wewnętrzne, 
poza stałym układem kanalizacji, podporządkowane są rozwią-
zaniom systemowym, umożliwiającym prowadzenie budowy 
obiektu prostym systemem montażowym. Każdy moduł ser-
wisowy obiektu wyposażony jest w identyczny zestaw instalacji 
technicznych i medialnych. Na każdym stanowisku zgaduje się 
ujęcie sprężonego powietrza, instalacja elektryczna z zespołem 
czterech gniazd 230 V i dwóch gniazd 400 V. W każdym modu-
le znajdują się dwie górne linie oświetlenia jarzeniowego, wen-
tylacja wyciągowa i nawiew ogrzanego powietrza. W posadzce 
stanowiska umieszczona jest linia kanalizacji porządkowej.

BRAMY I DRZWI 

Na każde stanowisko naprawcze, wjazd samochodem odby-
wa się przez segmentową bramę uchylną, z napędem ręcznym 
i sprężynowym mechanizmem przeciwstawnym, ułatwiającym 
płynne otwieranie i zamykanie. Brama wjazdowa, przeszklona 
jest w trzech z czterech segmentów poziomych. W module 
biurowym, w miejscu bramy umieszczone jest duże okno w 
ramie PCV, z jednymi drzwiami wejściowymi, dla klientów i 
personelu serwisu.

FORMOWANIE OBIEKTU 

Każdy inwestor rozważający budowę obiektu w syste-
mie MODULAR, może dobrać do jego sformowania jeden z 
dwóch dostępnych modułów socjalno-biurowych. ECONOMI 
dla obiektów serwisowych z maksymalnie czterema stano-
wiskami serwisowymi oraz CLASSIC dla obiektów większych, 
do dziesięciu stanowisk naprawczych. W skład standardowej 
wyceny obu wariantów socjalnych, wchodzi część socjalna z 
sanitariatami umywalnią, szatnią i jadalnią dla pracowników 
serwisu oraz mniejsza i większa powierzchnia biurowa. Moduły 
socjalne nie posiadają podpiwniczenia, ani piętra, ale dokonując 
nieznacznych zmian w ich układzie, elementy te, możliwe są 
do wprowadzenia w każdym obiekcie systemu MODULAR. Do 
wybranej części socjalnej dołączyć można moduł handlowo 
– magazynowy, ekspozycyjny oraz wybrane z systemu stanowi-
ska naprawcze. Stanowiska te stanowiące sposób zagospoda-
rowania przestrzeni modułu, opisane są w katalogu systemu, 
który pobrać można ze strony www.modularny-warszta.pl. Na 
stronie programu jest także zamieszczony katalog w formacie 
PDF, zatytułowany PROJEKT I FORMALNOŚCI.  Na jego końcu 
umieszczone zostały przykładowe obiekty, złożone z modułów 
stanowiskowych i części socjalnych. Podstawowym elementem 
systemu jest tzw. „stanowisko płaskie”, czyli przestrzeń modułu 
o wymiarach 4,5 x 10 m, z wydzielonym zapleczem o szero-
kości 2 metrów. W skład specyfikacji kosztorysowej wchodzi 
część konstrukcji wspornej i osłony obiektu. Betonowo kom-
pozytowa posadzka z ujęciem kanalizacji porządkowej, ścianka 
działowa zaplecza i opisane wcześniej instalacje wewnętrzne. 
Do modułu podstawowego dodawane są prace adaptacyjne 
oraz wymagane instalacje specjalne i wyposażenie technolo-
giczne, formując z płaskiego stanowiska, moduł podnośnika, 
ramy naprawczej myjni lub inny opisany katalogu systemu 
MODULAR. Na końcu każdego obiektu umieszczany jest moduł 
wiaty, czyli otwartego stanowiska bez ściany tylnej i frontowej. 
Może on być zaadoptowany pod funkcję zewnętrznej myjni sa-
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mochodowej, garażu dla samochodu dostawczego lub lawety, 
osłony dla komory lakierniczej, lub zadaszenia dla śmietników i 
pojemników na odpady czy złom. 

WYCENA ZESTAWU 

Gdy inwestor jest już w stanie określić wielkość obiektu, 
standard części socjalno biurowej oraz przeznaczenie docelo-
we wybranych modułów, może skierować zapytanie o wycenę 
skompletowanego zestawu do konsultantów technicznych 
programu MODULAR. Wycena obiektu złożona jest z trzech 
elementów. Pierwszym z nich jest koszt dostawy i montażu 
hali, wraz z wszystkimi pracami adaptacyjnymi w wybranych 
modułach, pozwalającymi na montaż urządzeń technolo-
gicznych. Formując obiekt należy pamiętać, że tanie moduły 
podstawowe nie zawierają koszów wykonania płyty betonowej, 
pozwalającej na montaż podnośnika ani instalacji elektrycznej 
dla tego urządzenia. W cenie modułu podstawowego nie ma 
kosztów wykonania fundamentów pod kabinę, myjnię czy sta-
nowisko lakiernicze oraz odrębnych obwodów do ich zasilania. 
Nawet w przypadku, gdy z przyczyn ekonomicznych dane 
urządzenie nie będzie zakupione do dnia otwarcia warsztatu, 
należy uwzględnić je w koncepcji projektowej, wprowadzając 
do obiektu odpowiednio dobrany moduł stanowiskowy. Z 
powodu różnic w wymogach technicznych poszczególnych 
modułów, koszt każdego z powtarzalnych modułów będzie 
znacząco od siebie odbiegał. Obiekt złożony z pięciu stanowisk, 
przygotowanych pod montaż podnośników dwu kolumnowych 
czy nożycowych, będzie w innej cenie, niż obiekt z pięcioma 
podstawowymi płaskimi stanowiskami serwisowymi i to nie 
uwzględniając jeszcze kosztów wyposażenia technologicznego 
serwisu. Drugą częścią wyceny obiektu są właśnie urządzenia 
technologiczne, wchodzące w skład wybranych modułów. W 
systemie znajdują się urządzenia i maszyny programu Modular, 
ale tu każdy z inwestorów wskazać może inne alternatywne 
elementy wyposażenia. Mogą to być urządzenia innych firm czy 
dostawców lub posiadany wcześniej, używany sprzęt. Ostatnim 
elementem wyceny jest koszt prac projektowych, prowadzą-
cych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zestaw wszyst-
kich procedur odbiorczych i wymaganych pozwoleń. Niestety 
na wstępnym etapie wyceny obiektu nie ma możliwości precy-
zyjnego określenia wszystkich kosztów realizacji projektu bu-
dowlanego i wymaganych przez urzędy procedur, ponieważ nie 
są tu jeszcze znane wymogi formalno-prawne, jakie postawią 
przed projektantami urzędnicy terenowi i gestorzy sieci insta-
lacyjnych. Na tym etapie nie można także określić precyzyjnie 
kosztów prac ziemnych i przyłączeniowych, ponieważ nie są 
znane warunki terenowe i techniczne. Brakujące elementy wy-
ceny, uzupełnione zostają zaraz po wykonaniu projektu przyłą-
czy medialnych i rozpoznaniu wymogów formalnych ze strony 
władz terenowych. Przed rozpoczęciem montażu i zawarciem 
umowy z wykonawcą, inwestor dysponuje już pełnym zesta-
wieniem kosztowym wszystkich wymaganych elementów. 

FINASOWANIE MODUŁOWEGO OBIEKTU 

Gdy na wstępnym etapie planowanego warsztatu dys-
ponujemy już kosztem jego budowy i wyposażenia, można 
przystąpić do pozyskania odpowiednich środków finansowych 
na jego realizację. Przewagą rozwiązania systemowego nad 
indywidualnie prowadzoną budową jest to, że kredytodawca 
otrzymuje kompletne zestawienie wartości kosztorysowej pla-
nowanej inwestycji, w której żadna pozycja nie może ulec już 
zmianie. Nie jest to tak oczywiste przy budowie prowadzonej 
systemem gospodarczym. W takich przypadkach koszty budo-

wy nie są znane, aż do ostatniego dnia budowy, a i wtedy mogą 
ulec zmianie, gdy konieczne są jakieś zmiany lub poprawki. 
W systemie „MODULAR” nie ma takiego niebezpieczeństwa. 
To także bardzo istotne w opcji wsparcia inwestycji dotacją 
z UE, gdzie w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie, a wystąpieniem o wypłatę tych środków, koszty 
żadnego elementu nie mogą ulec zmianie. Nie mogą się także 
zmienić typy i rodzaje poszczególnych urządzeń czy systemów 
wyspecyfikowanych we wniosku o dotację. W programie inwe-
stycyjnym, modularny-warsztat jest to o tyle bezpieczne, że 
większość stacjonarnych urządzeń pomimo, że pochodzą od 
renomowanych producentów, posiada nazwę własną i kolo-
rystykę systemu „Modular” i utrata dofinansowania na skutek 
zmiany dostawcy nie jest tu zagrożeniem. Płynne i proste 
przeprowadzenie inwestycji budowy i wyposażenia średniej 
wielkości warsztatu, wymaga od inwestora posiadania terenu 
przeznaczonego pod budowę oraz wkładu własnego w wyso-
kości ok. 25 % wartości inwestycji. Środki własne przeznaczone 
zostać muszą na opracowanie dokumentacji projektowej i zała-
twienie wszystkich formalności, uzbrojenie terenu w instalacje 
medialne oraz wykonanie prac fundamentowych i ziemnych. 
Trzeba także liczyć się z koniecznością wpłaty kwot startowych, 
ale te pochodzić już mogą z pozyskanego kredytu inwestycyj-
nego, hipotecznego lub leasingu operacyjnego. Znaczącym 
wsparciem dla inwestorów nieposiadających wystarczającej 
zdolności kredytowej, może być oferta refinansowania zaku-
pów wyposażenia ze strony partnerów programu MODULAR, 
zaopatrujących lakiernie w systemy mieszalni lub serwisy me-
chaniczne w płyny eksploatacyjne i oleje silnikowe.

DOM czy WARSZTAT?

Dostępne w programie moduły warsztatowe, powiększone 
zostały niedawno o nowy segment. Jest to moduł biurowo 
- mieszkalny zaprojektowany w taki sposób, że nad częścią 
biurowo-socjalną warsztatu, umieszczone zostało mieszkanie 
z odrębną klatką schodową, całkowicie oddzieloną od warszta-
tu. Można oczywiście analizować poziom komfortu mieszkania 
nad własnym warsztatem i łatwo oceniać to rozwiązanie jako 
niekorzystne. Nie można jednak zapominać, że opracowano je 
pod sporym naciskiem inwestorów, którzy w wielu przypadkach 
mogą pozwolić sobie tylko na jedną inwestycję - we własny 
warsztat lub własny dom. Pomimo tego, że rozwiązanie to jest 
kontrowersyjne i mało komfortowe, rozwiązuje ono na kilka lat 
problem wielu osób o bardzo ograniczonych możliwościach 
finansowania takich inwestycji. W tym przypadku nie dość, że 
do inwestycji firmowej włączona jest cześć o charakterze pry-
watnym, to jeszcze koszt budowy i późniejszego utrzymania 
takiego mieszkania jest niższy o niektóre płatności pomniej-
szające zobowiązania podatkowe. To oczywiście rozwiązanie 
tymczasowe, ale standard wykonania i wykończenia tej części 
obiektu może być utrzymany na wysokim poziomie, czyniąc je 
przyjaznym dla inwestora i jego rodziny. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Na stronie internetowej programu www.modularny-warsz-
ta.pl umieszczona została zakładka z ciekawymi pytaniami i 
wypowiedziami anonimowych użytkowników sieci. Osoby za-
interesowane systemem MODULAR zachęcam do zapoznania 
się z odpowiedziami udzielanymi przez konsultantów programu 
na kontrowersyjne często pytania. W przypadku konieczności 
szybkiego przybliżenia technicznych i kosztorysowych aspek-
tów tego systemowego rozwiązania proszę o kontakt pod nr 
tel. 601 221 760 lub e-mail pod adrs: projekter@projekter.pl 
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NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA NAPRAW PANELOWYCH

Podstawowym narzędziem do przeprowadzenia napraw 
panelowych jest nowoczesny spoter blacharski, pozwalający 
nie tylko na wyciąganie wgnieceń za pomocą młotka bez-
władnościowego, ale również na przygrzewanie różnego typu 
końcówek oraz obkurczanie blachy. Przykładem takiego inno-

wacyjnego urządzenia 
jest spoter blacharski 
EZSPOT 3500A (fot.1)  
niemieckiej firmy EZ-
DENT, oferującej rów-
nież dodatkowy osprzęt 
w postaci małych wycią-
garek punktowych oraz 
dużych wyciągarek słu-
żących do napraw śred-
nich i dużych uszkodzeń 
liniowych. Nowy model 
tego spotera został 
wyposażony w synergię 
mającą na celu zwięk-
szenie skuteczności 
urządzenia oraz obni-
żenie zużycia prądu, co 

jest nie bez znaczenia w przypadku zwrotu kosztów poniesio-
nych na jego zakup. Projektanci spotera zadbali dodatkowo o 
wyeliminowanie  podzespołów, które najczęściej powodowały 
uszkodzenie narzędzia. Chodzi tu przede wszystkim o spust w 
pistolecie, który poprzez zbyt długie przyciskanie powodował 
usterki spotera. Przygrzanie elementu (gwiazdy itp.) następuje 
teraz automatycznie po zetknięciu z blachą, sterowane mikro-
procesorowo. Na plus zaliczyć można również prostą, wręcz 
intuicyjną obsługę sprowadzającą się tylko do jednego z 7 
trybów pracy oraz 11 poziomów mocy (fot.2). 

Nowoczesny spoter blacharski musi również posiadać 
funkcję obkurczania blachy. 

W przypadku spotera EZSPOT 3500A użytkownik ma do 
wyboru tryb obkurczania punktowego za pomocą elektrody 
miedzianej oraz tryb obkurczania dużych powierzchni przy 

użyciu elektrody węglowej (fot.3). Ta druga funkcja pozwala na 
wyeliminowanie przestarzałej metody obkurczania przy użyciu 
palnika gazowego, którego działanie niekorzystnie wpływa na 
strukturę blachy również poza miejscem prowadzonej napra-
wy. Dodatkowym atutem elektrody węglowej jest brak potrze-
by studzenia blachy po jej pracy. 

Spoter EZSPOT pozwala również na przygrzewanie różne-
go rodzaju elementów:

- mocujących nadkola i listwy ozdobne,
- bolców gwintowanych M4,
- drutów falistych (fot.4).
oraz podkładek, które mogą służyć do mocowania prze-

wodu masowego spotera.

Spoter blacharski można 
dodatkowo wyposażyć w dodat-
kowy osprzęt, pozwalający na 
precyzyjne wyciąganie wgnieceń. 
Urządzeniami tego typu, wyko-
rzystującymi możliwości spotera 
blacharskiego są: Easy i Strong 
Puller (fot.5, fot.6). Pierwsze z 
wymienionych urządzeń pozwala 
na wyciąganie wgnieceń punkto-
wych (np. po gradobiciu) z bardzo 
dużą dokładnością. Pomocnym 
udogodnieniem jest wbudowa-
nie w urządzenie dodatkowej 

USZKODZENIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH

Obecna sytuacja na rynku napraw blacharskich uwarunkowana jest strukturą cenowo-wiekową pojazdów poruszają-
cych się po naszych drogach. Fakt ten warunkuje wysoką opłacalność naprawy małych i średnich uszkodzeń, głównie 

drogich elementów karoserii. Spełnieniem marzeń w tym wypadku wydaje się wprowadzenie metody naprawy, która po-
zwoliłaby na „regenerację” uszkodzonych części karoserii przy zachowaniu ich pierwotnych właściwości mechanicznych. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego typu technologie stworzono system narzędzi i metodyk, określonych mia-
nem napraw panelowych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano urządzenia i technologie niemieckiej firmy EZ-DENT. 

Fot.1. Nowoczesny spoter blacharski 

EZSPOT 3500A.

Fot.2. Panel sterowania EZSPOT 3500A.

Fot.3. Elektroda węglowa do obkurczania blachy, zastępująca niebezpieczny 
palnik gazowy.

Fot.4. Naprawa panelowa przy użyciu drutów falistych i młotka bezwładno-
ściowego.

Fot.5. EASY PULLER pozwala na 
precyzyjne wyciąganie wgnieceń.
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Fot.9. Profesjonalny zestaw do 
napraw panelowych EZ-DENT 
SYSTEM.

Fot.6. STRONG PULLER to niezawodne narzędzie do likwidacji średnich i 
dużych uszkodzeń.

Fot.7. EASY PULLER w akcji.

Fot.8. Przygrzewanie tzw. bitów w celu naprawy wgniecenia STRONG PULLEREM. 

elektrody miedzianej do obkurczania punktowego. Easy Puller 
jest nieocenionym narzędziem podczas prac blacharskich pro-
wadzonych na dużych elastycznych płaszczyznach jak dachy, 
maski lub drzwi samochodu (fot.7).

W przypadku średnich i dużych uszkodzeń przydatna 
jest technologia wyciągania liniowego przy użyciu tzw. bitów 
przygrzewanych do blachy za pomocą spotera wyposażonego 
w specjalna elektrodę. Przez otwory w bitach przewleka się 
cięgno wykonane z  wysokogatunkowej stali, które staje się 
miejscem zaczepienia dla dużej wyciągarki liniowej typu Strong 
Puller. Technologia ta doskonale sprawdza się podczas likwi-
dacji uszkodzeń progów i pozwala na uniknięcie żmudnego 
procesu jego wymiany (fot.8).

Ciekawa propozycją dla warsztatów jest zestaw urządzeń do 
prowadzenia napraw panelowych EZ-DENT SYSTEM (fot.9), w 
skład którego wchodzą m.in.:

- spoter blacharski EZSPOT 3500A (serce zestawu),
- mała wyciągarka punktowa 

(Easy Puller fot.5),
- duża wyciągarka liniowa 

(Strong Puller fot.6),
- zestaw szlifierek do usuwa-

nia powłoki lakierniczej,
- zestaw młotków aluminio-

wych,
- zestaw adapterów i końcó-

wek eksploatacyjnych,
- narzędzia ręczne (morsy, 

tarniki itp.),
- wózek systemowy z tablicą 

narzędziową.  

ZALETY NAPRAW PANELOWYCH   

Tak jak we wszystkich dziedzinach naszego życia, również 
w przypadku napraw blacharskich dąży się do jak najlepszych 
efektów przy minimalnym nakładzie środków finansowych. 
Nie bez znaczenia jest również czas likwidacji uszkodzenia, 
zwłaszcza w dobie ograniczeń czasowych narzucanych likwi-
datorom szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jedyną 
drogą osiągnięcia powyższych celów jest wprowadzenie na 
pole bitwy nowoczesnych technologii i zaprzężenie ich do 
pracy.

Głównymi zaletami prowadzenia napraw panelowych są:
- skrócenie czasu wykonania naprawy małych i średnich 

uszkodzeń karoserii (wyeliminowanie etapu rozbiórki 
elementu np. drzwi oraz problemu związanego z naprawą 
profili zamkniętych jak progi samochodu),

- wyeliminowanie potrzeby wymiany drogich elementów 
karoserii na nowe,

- przywrócenie parametrów technicznych uszkodzonym 
blachom, bez nadmiernej ingerencji w naprawiany pojazd,

-  niskie koszty materiałowe,

Należy zaznaczyć, iż nie silnik, a karoseria 
jest najdroższym elementem składowym 

współczesnego samochodu. Najsilniej 
proporcja ta zaznacza się w przypad-
ku samochodów ciężarowych, gdzie 
silnik stanowi tylko ok.10% wartości 
składowej ceny pojazdu. Dysproporcję 
tą znacząco wzmocniło zastosowanie 
blach wysokogatunkowych, zwłaszcza 
w technologii tailored blanks (blachy o 
zmiennej grubości). Fakt ten utrudnił 
naprawy powypadkowe elementów 
poprzez klasyczne „klepanie” z 

racji tendencji tych blach do 
utrudnionego kształtowa-
nia i ich częstego powrotu 
do poprzedniego kształtu. 
Odpowiedzią na takie pro-
blemy są naprawy panelo-
we, będące odpowiedzią 
na trendy konstrukcyjne 
nowoczesnych karoserii 
samochodowych.   

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl
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Już 2 października na torze „Poznań” w Przeźmie-

rowie odbędzie się finały Driftingowych Mistrzostw 
Polski, czyli V runda Toyo Drift Cup 2010. Będzie to 
ostatnia w tym roku okazja do zobaczenia na żywo 
czołówki polskich drifterów i ich spektakularnych aut. 
Sytuacja w klasyfikacji generalnej sezonu jest bardzo 
ciekawa, nadal nie wiadomo kto zdobędzie tytuł Mi-
strza Polski, szansę ma nadal kilku kierowców! Oprócz 
najlepszych polskich zawodników na największym torze 
wyścigowym w kraju będzie można zobaczyć czołowych 
drifterów z Europy. Polskę odwiedzą najlepsi zawodnicy 
partnerskiej ligi JDM Allstars z Wielkiej Brytanii, repre-
zentanci Scandinavian Drift Series oraz znani i lubiani 
drifterzy z krajów Beneluksu. Szesnastu najlepszych 
reprezentantów Polski zmierzy się z czołową szesnastką 
Europy w ramach „Drift of Champions”, czyli pojedynku 
PFD vs. reszta Europy! Sportowych emocji z pewnością 
nie zabraknie, do tego imprezę uatrakcyjnią pokazy 
motocyklowe, na terenie toru znajdować się będą liczne 
stoiska sponsorów oraz duża ekspozycja zmodyfikowa-
nych aut z największych polskich klubów. Będą więc 
długie poślizgi na szybkim torze, zacięta walka wśród 
najlepszych drifterów Polski i Europy oraz przejazdy 
drift taxi, a więc będzie się działo!

Drift to jazda bokiem. Polega na pokonaniu za-
krętu lub ich sekwencji w kontrolowanym poślizgu. 
Jest obecnie najmłodszym (choć jego korzenie się-
gają lat 60. XX wieku), najbardziej widowiskowym, 
najdynamiczniej rozwijającym się 
i najmodniejszym sportem mo-
torowym na świecie. Kolebką 
„jazdy poślizgowej” jest Japo-
nia, ale fala jej popularności za-
lała cały glob, ze szczególnym 
uwzględnieniem USA, Austra-
lii i Europy. Nie ominęła rów-
nież Polski i choć pierwsze 
zawody odbyły się dopiero 
w 2004 roku, obecnie ze 
względu na ogromną po-
pularność musiały zostać 
podzielone na dwie ligi 
– Driftingowy Puchar 
Polski  i Driftingowe 
Mistrzostwa Polski (dla 
licencjonowanych za-
wodników).
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           Trzydnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122

Elektryczne – może niekoniecznie
Felieton 

W ubiegłym roku w Warszawie ruszyła budowa ponad stu 
punktów, w których można doładować akumulatory samocho-
dów elektrycznych. Jak dotychczas powstał jeden. Kolejne będą 
(albo i nie) za czas jakiś. Po stolicy jeździ też jeden samochód 
elektryczny – przekazany policji na Starym Mieście Fiat Panda. 
Gdyby ktoś się uparł, to mógłby kupić sobie zasilany z gniazdka 
samochód. Tyle, że ten upór powinien graniczyć z desperacją.

Samochody elektryczne powoli wchodzą do produkcji u 
każdego liczącego się koncernu. Z założenia i w prospektach 
reklamowych są ekologiczne, bo nie emitują zanieczyszczeń. O 
tym jakie koszty środowiskowe generuje ich produkcja nikt się 
nie chwali. Jako zalety podkreślane są brak rury wydechowej, 
niewielkie koszty „paliwa” oraz maksymalne moc i moment ob-
rotowy dostępne niezależnie od obrotów silnika. I to praktycznie 
wszystkie zalety takich aut. To, że pracują cichutko okazuje się 
już zaletą jedynie dla kierowcy i pasażerów, dla pieszych są nie-
słyszalne i dlatego mogą być niebezpieczne. Reszta – to wady. 
Ciężkie i nie bardzo wiadomo jak trwałe akumulatory. Niewielki 
zasięg. Wygórowana cena niewspółmierna do możliwości i 
dużo wyższa niż zapewniających podobny komfort jazdy samo-
chodów z napędem spalinowym. Brak sieci ładowania akumu-
latorów (lub ich szybkiej wymiany). W naszych polskich realiach 
tych wad jest więcej niż w innych krajach. Polska energetyka 
węglem stoi, a więc wyprodukowanie prądu niezbędnego do 
naładowania akumulatorów sprawia, że auta przestają być tak 
bardzo ekologiczne. Sieci przesyłowe, stacje transformatorowe 

i praktycznie cała infrastruktura wymaga modernizacji, specjali-
ści od kilku lat alarmują, że bez znacznej podwyżki cen energii i 
szybkich inwestycji może energii elektrycznej zabraknąć. Cena 
więc wzrośnie, energia potrzeba do poruszania się takim sa-
mochodami wcale nie jest tak czysta, jak w krajach gdzie elek-
trownie wodne, jądrowe czy wiatrowe dostarczają jej znacznie 
więcej niż w Polsce. Koszty jeżdżenia w ciągu trzech lat zrów-
noważą różnicę ceny zakupu jedynie przy przebiegu rocznym 
grubo powyżej 50 tys. km, a jak to zrobić, jeśli energii starczy 
(albo i nie) na przejazd z Warszawy do Łodzi?

Wprowadzanie do produkcji i na drogi samochodów 
elektrycznych wymusza konieczność ratowania Ziemi. Unia 
Europejska nakłada na producentów obowiązek podawania 
wielkości emisji dwutlenku węgla przez wprowadzane na rynek 
samochody. Im więcej CO2, tym większa danina obciąża budżet 
producenta. Ropa naftowa drożeje a i tak jej zasoby kiedyś się 
skończą. Konstruuje się więc auta z coraz mniejszymi, zużywa-
jącymi mniej benzyny czy oleju napędowego, jednak za emisję 
dwutlenku węgla trzeba płacić. Samochody elektryczne go nie 
emitują. Co prawda ich produkcja jest (na razie) kosztowniejsza, 
ale obciąży to klienta.

Może więc i dobrze, że w Warszawie budowa stacji dołado-
wania aut elektrycznych idzie jak po grudzie? Bo chociaż dziś 
się wydaje, że samochody elektryczne są jedyną alternatywą 
dla aut spalinowych, to przecież nie można wykluczyć, że okażą 
się ślepą uliczką światowej motoryzacji.

Mirosław Rutkowski



st
r.4

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.41

Na przedstawionym rysunku widoczne są dwie pary punk-
tów płyty podłogowej, które w wyniku symulacji pokrywają 
się z punktami wskazanymi przez urządzenie pomiarowe. W 
prawej części rysunku widoczne są punkty płyty podłogowej, 
które nie pokrywają się z ustawionymi końcówkami pomia-
rowymi. Metoda symulacji kształtu stanowi bardzo duże uła-
twienie podczas naprawy powypadkowej. W trakcie wstępnej 
diagnozy i naprawy nie ma większego znaczenia dokładna 
wartość odchylenia uszkodzonych elementów karoserii, lecz 
najważniejszy jest stwierdzony kierunek tych uszkodzeń 
oraz ich orientacyjny zakres. Aby dokonać symulacji kształtu 
należy ustawić urządzenie pomiarowe bazując na minimum 
trzech  punktach w nieuszkodzonej strefie płyty podłogowej. 

W praktyce dokonuje się tego wybierając dwie pary punktów 
kontrolnych, co do których zachodzi duże prawdopodo-
bieństwo, iż nie są uszkodzone i znajdują się w miejscach 
określonych przez dane porównawcze. Jeżeli wstępnie wyty-
powane punkty, a ściślej mówiąc ich położenie jest niezgodne 
z danymi określonymi w karcie pomiarowej, to należy wybrać 
inne punkty. Gdy i te punkty nie spełniają oczekiwań to może 
sugerować, że:

1 Uszkodzenie obejmuje praktycznie całą płytę 
         podłogową,
2 Wybrano kartę pomiarową innej płyty podłogowej,
3 Urządzenie jest rozkalibrowane.

POMIAR I SYMULACJA 
KSZTAŁTU KAROSERII

Przy wykorzystaniu danych porównawczych zawartych w karcie pomiarowej możliwa jest kontrola kształtu płyty podłogo-
wej poprzez tzw. symulację. Symulacja kształtu polega na takim ustawieniu końcówek pomiarowych urządzenia według 
parametrów porównawczych z karty, aby  uzyskać wzorzec kształtu płyty podłogowej. Do tak ustawionego urządzenia 

pomiarowego dopasowuje się lub porównuje rzeczywistą (kontrolowaną) płytę podłogową. Poza tym, że wyraźnie widoczne są  
wszelkie odchylenia punktów kontrolnych to również końcówki pomiarowe wskazują gdzie punkty odchylone powinny się znaj-
dować. Jest to bardzo dobra i praktyczna metoda pracy podczas naprawy blacharskiej, gdyż dla przeprowadzanej naprawy, 
w jej wstępnej fazie, nie jest tak naprawdę ważna dokładna wartość odchyłki, czy na przykład wynosi ona 25 czy też 26mm. 
Dokładna wartość położenia punktów kontrolnych staje się istotna pod koniec procesu naprawczego oraz podczas pomiaru 
końcowego lub pomiaru diagnostycznego.

Rys. Symulacja położenia punktów pomiarowych w strefie mocowania kolumn Mc Pherson’a. (BR)

Rys. Symulacja położenia punktów pomiarowych na podłużnicach pojazdu. (BR)
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W przypadku gdy stwierdzono znaczny zakres uszkodze-
nia, należy nadmienić, że może to być na przykład wynikiem 
poprzedniej źle wykonanej powypadkowej naprawy blachar-
skiej. W tym przypadku należy rozpocząć naprawę blachar-
ską, aby uzyskać minimum trzy punkty bazowe zgodne z 
danymi porównawczymi, co umożliwi dokonywanie dalszych 
pomiarów. Jest to warunek konieczny. Poniżej opisany został 
w sposób schematyczny przykładowy cykl pomiarowy. Po-
miaru z zastosowaniem mechanicznego urządzenia pomiaro-
wego „COMPACT+” dokonuje się w następującej kolejności:

Proces pomiaru mechanicznego
· pod płytą podłogową umieszcza się prowadnicę pomia-

rową (1),
· w nieuszkodzonej strefie płyty umieszcza się pierwszy 

wózek pomiarowy, 
· końcówki pomiarowe pierwszego wózka ustawia się 

wg karty pomiarowej i umieszcza w punktach karoserii 
(2-6),

· w dalszej części (zaleca się odległość od pierwsze-
go wózka min. 1000 mm) nieuszkodzonej karoserii 
umieszcza się drugi wózek pomiarowy (7),

· końcówki pomiarowe ustawia się jak w przypadku wóz-
ka pierwszego,

· trzecim wózkiem pomiarowym można już dokonywać 
pomiarów,

· po ustawieniu w punktach pomiarowych trzeciego wóz-
ka ustawia się bramkę pomiarową McPherson’a (8),

· po zmierzeniu punktów mocowania kolumn McPherso-
n’a można dokonać pomiaru innych punktów komory 
silnika lub bagażnika (9-12).

W przypadku jeżeli uzyska się położenie końcówek pomiaro-
wych zgodne z położeniem punktów kontrolnych, można uznać, 
że urządzenie pomiarowe jest ustawione do dalszej pracy. 

WAŻNE: Aby ustalić właściwe położenie urządzenia 
pomiarowego względem karoserii należy znaleźć minimum 
trzy punkty kontrolne zgodne z danymi fabrycznymi. Punk-
ty powinny znajdować się minimum 1200mm względem 
siebie. Gwarantuje to odpowiednia dokładność pomiaru.

Możliwe jest dokonywanie dalszych pomiarów (symulacji) 
dolnej części płyty podłogowej oraz górnych punktów moco-
wania kolumn Mc Pherson’a. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż podczas ewentualnych czynności związanych z naprawą 
karoserii, a szczególnie ustawiania karoserii poprzez jej 
odkształcanie, może zajść konieczność skorygowania usta-
wienia urządzenia pomiarowego. Pamiętać należy również o 
tym, aby przed dokonywaniem ciągnięcia sprawdzić czy nie 
ulegną uszkodzeniu elementy urządzenia pomiarowego. 

Bogusław Raatz 
br@herkules-sc.pl

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Dwa dachowania, dwa koła 
pędzące obok zatrzymujących się 
na poboczu aut, jeden żelazny 
deszcz i szereg piruetów, nieza-
mierzonych wycieczek w żwirowe 
pułapki, spotkań z autami rywa-
li i barierami a przede wszystkim 
mnóstwo sportowej ale twardej 
walki, to bilans wyścigów fina-
łowych tegorocznych mistrzostw 
Europy.

Niemal osiemdziesięciu kierowców zgło-
siło się do startu w przedostatniej rundzie 
tegorocznych mistrzostw Europy w rally-
crossie. Dla miłośników sportów samocho-
dowych jest to szczególne wydarzenie, w 
Polsce mamy okazję obserwować rywaliza-
cję najlepszych kierowców tej dyscypliny na 
świecie. Podobnie jak w rajdach do początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku naj-
bardziej prestiżowym sukcesem było wy-
granie mistrzostw Starego Kontynentu, tak 
obecnie w rallycrossie mistrzostwa Europy 
są rywalizacją najwyższej rangi.

Na torze w Somczynie pojawili się wszy-
scy liczący się w tej arcywidowiskowej dys-
cyplinie sportowej. Widowiskowej, bo jest 
to sport „kontaktowy”; w czasie każdego 
biegu zdarzają się pojedynki, w których auta 
tracą lusterka lub nieco modyfikują kształt 
karoserii, a bywa, że wybierając wolność 
podążają w kierunku absolutnie niezgod-
nym z wolą kierowcy. W czasie wyścigów 
dwukrotnie widzowie oglądali bardzo 
groźnie wyglądające dachowania (jak zwykle 
kierowcy chronieni klatką bezpieczeństwa, 
pasami, kombinezonem i kaskiem wycho-
dzili z opresji bez szwanku), dwukrotnie też 
na poboczu zatrzymywały się wyścigówki na 
trzech kołach. Sceny wzbudzające głośne 
Oooooo! na trybunach zdarzały się w każ-
dym wyścigu, po każdym biegu kierowcy 
walczący od startu do ostatniego zakrętu 
byli witani owacjami. Właśnie zacięta i nie-
ustępliwa walka, twarda, męska, ale czysta 
i pozbawiona złośliwego wyrzucania rywala 
poza tor sprawiała, że każdy wyścig niósł 
duże sportowe emocje. Nieoczekiwane roz-

strzygnięcia kolejnych wyścigów sprawiły, że 
podobnie jak rok temu dziewiąta runda mi-
strzostw Europy w rallycrossie rozgrywana 
w Słomczynie było największym świętem 
sportów samochodowych w tym roku.

Mistrzostwa Starego Kontynentu roz-
grywane są w trzech klasach – Dywizjach. 
Kierowcy w najmocniejszych samochodach 
rywalizują w Dywizji 1. Silniki o pojemności 
2 l z turbodoładowaniem uzyskują imponu-
jące moce powyżej 500 KM, napęd na czte-
ry koła, specjalne konstrukcje zawieszeń 
pozwalająca niewiarygodnie szybki start i 
sprawne pokonywanie zakrętów. Podobne 
osiągi spreparowanych do sportu potworów 
powodują, że w pierwszy zakręt wjeżdża 
dwóch, trzech kierowców bok w bok. Cu-
dów nie ma, optymalny tor jazdy jest tylko 
jeden, więc kontaktowa walka o jak najlep-
szą pozycję trwa od startu. Wyprzedzeni 
zaciekle atakują prowadzącego na kolejnych 
zakrętach, ataki i obrony trwają od startu do 
mety. A wszystko to w ogromnym tempie i z 
wielką dynamiką.

Niewiele wolniejsze są samochody Dy-
wizji 1A i Dywizji 2. W tej pierwszej jeżdżą 
samochody wyposażone w silniki o pojem-
ności 1600 cm. Moce około 250 KM przy 
stosunkowo lekkiej konstrukcji auta pozwa-
lają na znakomite przyspieszenia i uzyski-
wanie porównywalnych prędkości jak auta 
Dywizji 1, jednak napęd jedynie na przednią 
oś wymusza zwolnienie przed zakrętami. 
Za najbardziej widowiskową uważana jest 
Dywizja 2. Dwulitrowe silniki i napęd na 
tylne koła powoduje, że kierowcy na torze 
rallycrossowym niemal przez cały dystans 

poruszają się, niczym drifterzy, bocznymi 
poślizgami. Tu też jest bardzo szybko.

Finały w Dywizji 1 były rozstrzygające 
o tytule mistrzowskim w 2010 roku. Zdo-
był go Norweg Sverre Isachsen, który w 
wyścigu finałowym już na drugim zakręcie 
wyleciał z toru i ukończył rywalizację na 
piątym miejscu. Zdobyte punkty, wobec 
trzeciej lokaty najgroźniejszego rywala, 
Kennetha Hansena, wystarczyły na obronę 
tytułu najszybszego na świecie kierowcy ral-
lycrossowego. W wyścigu prowadzenie objął 
Norweg Frode Holte. Dopiero na ostatnim 
zakręcie atak na pozycję lidera skończył 
się powodzeniem i Brytyjczyk Liam Doran, 
ku uciesze licznie zgromadzonych kibiców, 
wyprzedził rywala, zwyciężając w słomczyń-
skiej rundzie mistrzostw Europy. Polacy, 
Marcin Wicik w Fordzie Fokusie znalazł się 
na 14. zaś Bohdan Ludwiczak 
na 15. miejscu 
w klasyfikacji 
końcowej.

Jedność miejsca, 

czasu i akcji
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Jedność miejsca, 

Również i w Dywizji 1A sprawę tytułu 
rozstrzygnięto w Słomczynie. Mistrzowską 
koronę wywalczył Timur Timerzyanov. Dru-
gie miejsce zajął Norweg Andreas Bakkerud, 
a trzecie Duńczyk Ulrik Linnemann. W kwali-
fikacjach startowali Tomasz Nowak w Fabii i 
Zygmunt Stanek w Peugeocie 106. Obaj nie 
zakwalifikowali się do wyścigów finałowych.

W Dywizji 2 zwycięzcą został Norweg 
Oivind Lars Enerberg , który objął prowa-
dzenie po pierwszym zakręcie i nie oddał 
go do mety. . Drugi linię mety minął Irland-
czyk Derek Tohill, który przez cały dystans 
bezskutecznie starał się ograć rywala. Na 
trzecim miejscu uplasował się Norweg Ole 
Habjorg. Lider klasyfikacji generalnej, Ove 
Knut Borseth, zajął piąte miejsce o tytuł 
mistrzowski  będzie walczył w ostatniej 
rundzie na torze w Sosnovej (Czechy). 
Poniżej oczekiwań wypadli Polacy. Łukasz 
Zoll startujący w BMW po eksplozji amor-
tyzatora i zamontowaniu seryjnego (!) bez 
powodzenia i bez szans walczył o awans do 
Finału A. Skończyło się na 10. miejscu w kla-
syfikacji końcowej. Andrzej Grigorjew został 
wyeliminowany przez widowiskową awarię 
z walki w Finale C. Tuż po starcie przez 
maskę jego Ibizy wystrzeliły fragmenty koła 
zamachowego, obudowy sprzęgła i czegoś 
tam jeszcze. Spadając żelaznym deszczem 
kawałki metalu obsypały zdefektowany 
samochód i tak skończyła się tegoroczna 
przygoda w mistrzostwach Europy tego 
wielce utytułowanego kierowcy. 

Podsumowując IX rundę Mistrzostw Eu-
ropy na torze w Słomczynie moż-
na powiedzieć jedno: 
emocji i zaska-
kujących 

rozstrzygnięć nie brakowało. Zawody były 
pełne dramatycznych wydarzeń i zabawnych 
sytuacji. W niedzielę kibice byli świadkami 
dwóch niebezpiecznych dachowań, gdzie je-
den z samochodów dosłownie „latał” na torze. 
Ogromną atrakcją była możliwość zobaczenia 
jednego z najlepszych kierowców rallycros-
sowych - Kennetha Hansena - w nietypowej 
roli. Norweg zamienił swojego Citroena C4 
o mocy prawie 600 koni mechanicznych na 
szayowóz - pojazd o konstrukcji rurowej na 
podzespołach Fiata 126p! Stanął do wyścigu 
szayowozów i był trzeci na mecie! 

Runda mistrzostw Europy rozgrywana 
jest na słomczyńskim torze od roku 2000. 
Wcześniej, w 1995 roku warszawscy zawod-
nicy i działacze Automobilklubu Rzemieślnik 
zbudowali tor i stworzyli nieznaną wcześniej 
w Polsce dyscyplinę sportu. Bez przesady 
można stwierdzić, że rallycross jest war-
szawską dyscypliną sportu samochodowego. 
Znakomite wyniki polskich kierowców na to-
rach zagranicznych i odpowiednia promocja 
słomczyńskiego obiektu sprawiły, że od 2000 
roku władze międzynarodowe postanowiły 
rozegrać jedną z dziesięciu rund kontynen-
talnego championatu. Warto przy okazji 
przypomnieć, że od początku Automobilklub 
Rzemieślnik za poziom organizacyjny imprezy 
i sposób przygotowania obiektu otrzymuje 
nagrody i wygrywa w rankingach międzyna-
rodowych. Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
pracujący przy organizacji zawodów ludzie 
spisali się na medal. W tym roku mieli szcze-
gólnie trudny kłopot 

– po obfitych opadach deszczu teren parku 
serwisowego był rozmokły i grząski. W trybie 
awaryjnym ściągano ciężki sprzęt i utwardza-
no nawierzchnię. Ciężkie TIR-y zawodników ze 
sprzętem, warsztatami i częścią mieszkalną 
mogły wjechać bez ryzyka ugrzęźnięcia. A 
jeszcze w czwartek atmosfera była dość ner-
wowa. W czasie zawodów nikt już nie pamię-
tał o kłopotach, tłumy kibiców przemierzały 
park serwisowy wzdłuż i wszerz, wyczynowe 
auta bez przeszkód dojeżdżały na start, 
pogoda łaskawie odpuściła i w rallycrossowi 
weekend deszcz nie padał. Wypada teraz 
czekać na kolejną rundę rallycrossowych mi-
strzostw Europy do następnego roku.

Mirosław Rutkowski
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ULinia 
Ultra

Lakiernicy samochodowi coraz większą uwagę 
zwracają na czas wykonania naprawy - a w 
związku z tym - również na czasy schnięcia 
i utwardzania wyrobów lakierowych. Od-
powiedzią na te wymagania jest nowa linia 
wyrobów firmy Novol - nazwana Ultra. Naj-
ważniejszym wyrobem, decydującym o czasie 
remontu jest lakier, dlatego w linii Ultra ma 
on bardzo krótkie czasy schnięcia. Pyłosu-
chość osiąga juz po 15 minutach w temperatu-
rze 200C, a twardość użytkową po zaledwie 15 
minutach wygrzewania w temperaturze 600C, 
lub 8 godzinach w 200C. Dodatkowym atutem 
lakieru Ultra są ceramiczne dodatki, zwiększa-
jące jego odporność na zarysowania, a tym 
samym podwyższające trwałość powłoki i wy-
soki połysk nawet po bardzo wielu wizytach 
na myjniach automatycznych. 

Linię Ultra uzupełnia podkład akrylowy, również szybkosch-
nący, nadający się do pracy zarówno w systemie tradycyjnym 
– ze szlifowaniem, jak i w wersji mokro na mokro. Tradycyjnie 
już w Novolu, podkład zapewnia znakomitą przyczepność do 
wszystkich popularnych podłoży spotykanych w renowacji 
samochodów – łącznie ze stalą ocynkowana, oraz ochronę 
antykorozyjną zwykłej stali węglowej. 
Oczywiście, w ofercie jednego z największych w Europie 
producenta szpachlówek poliestrowych także w nowej linii 
nie może zabraknąć dobrej szpachlówki. Doskonała przy-
czepność, możliwość aplikacji zarówno cienkich, jak i gru-
bych warstw, krótki czas schnięcia i znakomita szlifowalność 
szpachlówki Ultra to kolejna możliwość na skrócenie czasu 
naprawy lakierniczej. 

Wyroby linii Ultra właśnie trafiają do sprzedaży. Mamy na-
dzieję, że dzięki swoim właściwościom oraz korzystnym ce-
nom, szybko zyskają dużą popularność na polskim rynku. 
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U
Tak jak w innych dziedzinach życia, 

tak i w blacharstwie samochodowym naj-
cenniejszym ogniwem jest człowiek. Jego 
indywidualne predyspozycje, doświadcze-
nie oraz chęć zgłębiania wiedzy w postaci 
szkoleń zawodowych jest podstawą do 
osiągnięcia sukcesów zawodowych. Nieste-
ty na polu napraw powypadkowych poziom 
kształcenia ustawicznego jest znikomy i 
nie obejmuje nawet obowiązkowego kursu 
spawalniczego. Szkoły ponadgimnazjalne 
kładą większy nacisk na kształcenie przy-
szłych mechaników, niż blacharzy i lakierni-
ków samochodowych. W tych dziedzinach 
największą wiedzę przyszli blacharze 
otrzymują dopiero podczas praktyk zawo-
dowych. Nie należy więc ich też winić za 
często błędny dobór najlepszej technologii 
naprawy uszkodzonego pojazdu. Często 
osoby takie powielają nieodpowiednie za-
chowania od osób, od których przyjmują 
wiedzę tzn. przełożonych majstrów lub 
mistrzów. Obecnie w epoce nowoczesnych 
karoserii wykonanych często w technologii 
„tailored blanks” oraz z wykorzystaniem ul-
tra twardych blach borowych technika młota 
i przecinaka staje się niewystarczająca do 
dokonania właściwej naprawy. Nagminnym 
uchybieniem jest również zaniechanie 
podstawowych pomiarów diagnostycznych 
płyty podłogowej pojazdu oraz innych 
ważnych elementów wpływających na 
zachowanie samochodu takich jak np. 
kolumny McPherson’a. Profesjonalnie wy-
konana naprawa blacharska powinna być 
poprzedzona choćby szybkim pomiarem za 
pomocą przymiaru blacharskiego (Rys.1). 
Taki nawyk wyrobiony u blacharza może 
zaprocentować skróceniem czasu naprawy, 
czynnika najsilniej rzutującego na wysokość 
osiągniętego dochodu. 

Co więc ma zrobić blacharz samochodo-
wy, który nie chce „wypaść z obiegu” i dalej 
wykonywać swój zawód, będąc pożądanym 
na rynku pracy? Osoba taka musi się szkolić, 
szkolić i jeszcze raz szkolić (Rys.2). Nie moż-
na zamykać się na wiedzę w czterech kątach 
warsztatu i liczyć, że ominie nas ewolucja 
jaka dokonała się w budowie karoserii współ-
czesnych aut. Trzeba ciągle podnosić poziom 
wiedzy i kwalifikacje, które w połączeniu z 
praktyką pozwolą na przyśpieszenie naprawy 
oraz wykonanie jej poprawnie, zgodnie z tech-
nologią zalecaną przez producenta. Działania 
takie pozwolą na utrzymaniu wysokiej jakości, 
co jest nie bez znaczenia dla oceny dokona-
nej przez osoby odbierające auto (osoba pry-
watna, rzeczoznawca ubezpieczeniowy).

Należy zwrócić uwagę na powiew nowej 
wiedzy dotyczącej napraw blacharskich przy-
niesiony przez osoby pracujące przez pewien 
okres w warsztatach zagranicznych. Warsz-
tatowcy tacy wprowadzają na grunt rodzimy 
takie technologie i urządzenia jak: spotery 
blacharskie do napraw panelowych, syste-
my PDR (do napraw bez usuwania powłoki 
lakierniczej), lutospawarki, urządzenia do cię-
cia plazmą i wiele innych nowinek (Rys.3). 

Największą barierą rozwoju w przypadku 
szkoleń zawodowych oraz procesu wprowa-
dzania do warsztatu nowoczesnych urządzeń 
są problemy finansowe. Receptą na tego typu 
niedogodności mogą być  różnego typu dofi-
nansowania zarówno dla osób pragnących 
rozpocząć działalność gospodarczą, jak i już 
prowadzących takową. Priorytetowo w takich 
przypadkach obsługiwane są osoby tworzące 
nowe miejsca pracy na terenach wiejskich 
oraz petenci, którzy wprowadzają do swoich 
warsztatów urządzenia wykorzystujące tech-
nologie uznane za innowacyjne.

Reasumując zawód blacharza uznać 
można za zawód z dużym potencjałem, 
który gwarantuje dobre zarobki i pewne 
zajęcie osobom wykwalifikowanym. Tak 
ogromna liczba pojazdów poruszających 
się po Polskich drogach naturalnie generuje 
mniejsze i większe kolizje drogowe, które 
są w znakomitej większości usuwane. Usłu-
gi świadczone przez warsztaty blacharskie 
są i będą długo pożądane przez klientów 
indywidualnych, zakłady ubezpieczeniowe 
oraz osoby zajmujące się handlem auta-
mi. Sposobów uzyskania dochodu jest jak 
widać wiele, a ich źródło przede wszystkim 
uzależnione jest od umiejętności blacharza 
oraz posiadanych przez niego urządzeń.

Fot.2. Szkolenia zawodowe pozwalają na powiększa-
nie swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Współczesne  

samochodowe
blacharstwo

Wymagania jakie są stawiane przed osobą pragnącą wykonywać zawód blacharza samocho-
dowego są bardzo duże i obejmują między innymi potrzebę posiadania dużej wyobraźni 

przestrzennej oraz potrzeby ciągłego rozwijania się na polu nowoczesnych technologii napraw. 
Zawód blacharza to w rzeczywistości połączenie kilku zawodów: spawacza, mechanika, elektry-
ka, elektronika, diagnosty, materiałoznawcy i wielu podobnych profesji. 

Fot.3. Najnowocześniejsze technologie naprawy przy użyciu: spotera, przecinarki plazmowej, lutospawarki oraz 
zgrzewarki.

Fot.1. Nawet podstawowe pomiary wykonane przy 
użyciu przymiaru blacharskiego i karty pomiarowej 
są niezbędne w celu prawidłowej naprawy.



st
r.4

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.49



st
r.4

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.49



st
r.5

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.51



st
r.5

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.51

Kolejny, letni zlot starych i zabyt-
kowych pojazdów zorganizowało jak 
zwykle kołobrzeskie Stowarzyszenie 
Miłośników Dawnej Motoryzacji. Pre-
zentacja tradycyjnie rozpoczęła się od 
Placu 18 Marca. Stąd korowód aut z 
całej Polski przejechał  majestatycznie 
do Ustronia Morskiego, potem do Dy-
gowa. Z Dygowa miłośnicy pojazdów 
„z duszą” wrócili do Kołobrzegu, tym 
razem już nie do centrum, a pod latar-
nię morską. Następnego dnia, w nie-

dzielę,  zabytkowe pojazdy odwiedziły 
także Mrzeżyno, by w końcu, na dłużej 
zatrzymać się przy siedzibie Fundacji 
Fort Rogowo. 

W tym roku zdecydowanie jedną 
z największych atrakcji spotkania była 
błękitna Jawa 700 wyprodukowana w 
1933 roku. - W 2003 r. na festiwalu 
pojazdow historycznych w Slavkovie 
koło Brnna, wypatrzyła ją żona - zdra-
dził nam Joachim Krupa ze Strzelec 

Opolskich, wskazując na towarzyszącą 
mu malżonkę, panią Irenę. - Nie jeż-
dżono nią od 40 lat, była w stanie 
„agonalnym”. Jej renowacja zajęła mi 
cztery lata. Najtrudniej było zdobyć 
dermatolit, tworzywo produkowane 
jeszcze tylko we Francji i Hiszpanii. Ory-
ginalnie była nim pokryta drewniana 
konstrukcja tego auta. Chcąc samo-
chód zarejestrować niestety musiałem 
zamontować świetlne kierunkowska-
zy- usłyszeliśmy od właściciela auta. 
- W oryginalnej wersji, gdy kierowca 
zamierzał skręcić w prawo lub w lewo, 
z odpowiedniej strony wysuwała się 
czerwona, składana strzałka, co mogę 
zademonstrować - powiedział rozsia-
dając się za kierownicą. 

Szybko ustaliliśmy, że państwo Kru-
powie wspólnie dzielą motoryzacyjną 
pasję. - Mąż jest od spraw technicznych, 
ja załatwiam wszystkie formalności 
– rozdzieliła obowiązki pani Irena. Zain-
trygowało nas, kto wybrał dość kontr-
wersyjny, błękitny kolor samochodu. 
- Mąż! - odpowiedziała szybko pani Ire-
na. - No faktycznie ja – przyznał pan Jo-
achim. - Czasem obrywam za to kąśliwe 
uwagi. Ten kolor to jednak nie do końca 
mój pomysł, bo gdy jawa trafiła do mnie, 
jej karoseria była w zbliżonym do tego, 
również w niebieskim kolorze. 

Sylwia i Krzysztof Stoga, podobnie 
jak państwo Krupowie, przyjechali na 
kołobrzeski zlot po raz pierwszy. - Nie, 
to nie jest moje jedyne auto - zaznaczył 
właściciel czerwonej zastawy wyporodu-
kowanej w 1965 roku. - W domu mamy 
chyba już z 10 starych i zabytkowych 
samochodów, w tym citroena H z 1954 
r. ściągniętego z Marsylii. W kolekcji mam 
też „enerdowskiego” barkasa framo z 
1953 roku. Czym jeżdżę na co dzień? 
Żadnego tzw. nowoczesnego samocho-
du nie mam, a z racji prowadzonego biz-
nesu, najczęściej jeżdżę ciężarówkami. 
Od nowoczesnych aut, sto razy bardziej 
wolę te wiekowe, bo to auta, które mają 
duszę. 

Ponad 60 pojazdów z bogatą przeszłością zjechało w połowie sierpnia do Kołobrzegu. Przez 
dwa dni ich właściciele prezentowali swoje ukochane auta w reprezentacyjnych miejscach 
kurortu. W wielkiej paradzie przejechali przez miasto i  okoliczne miejscowości. 
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Jeśli samochód, 
    to tylko z duszą!

Sylwia i Krzysztof Stoga przy pomocy wystylizowanych kreacji, postanowili przenieść się w czasy „naro-
dzin” ich 45 - letniej, przepięknie odrestaurowanej zastawy.

Irena i Joachim Krupowie ze swoją błękitną 
jawą;

Roman Mirkowski przed syrenką – sentymantalną 
pamiątką, ze zdjęciami ilustrującymi kolejne etapy 
jej remontu
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Setki widzów podziwiały dzie-
siątki wskrzeszonych, wypielęgno-
wanych przez motoryzacyjnych 
zapaleńców aut. W tym m.in. war-
szawy, syrenki, wspaniałe merce-
desy. Wśród tych ostatnich znalazł 
się wyprodukowany w 1951r. diesel, 
dziś własność Zbyszka Rybaka, wła-
ściciela hotelu Verde pod Koszali-
nem. Przepiękny mercedes jest jed-
nym z aut z kolekcji Zyszka Rybaka. 
Na kołobrzeski zlot przyjechali nim 
Krzysztof Mydłowski i Wiesław Zier-
nik. - Jechało się nim rewelacyjnie, 
choć musieliśmy pamiętać o tym, 
że ma dość długą rogę hamowania. 
Nie ma się co dziwić , w końcu ma 
hamulce bębnowe.

Krzysztof Wudziński, współza-
łożyciel Klubu Motorowego Wete-
ranów Szos z Białogardu przywiózł 
adlera z 1936 r. właśność kolegi, Je-
rzego Bąka. - Jako klubowicze pre-
zentujemy się w Kołobrzegu drugi 

raz. Kolega długo pracował nad 
wskrzeszeniem tego samochodu. 
Bardzo zmoblizował go ślub córki. 

Roman Mirkowski, który dał 
się już poznać kołobrzeżanom jako 
pasjonat motoryzacji zakochany w 
mikrusach, tym razem przyjechał 
syrenką 103, którą w 1977 r. ku-
pili ... jego rodzice. Okazało się, że 
powodów do darzenia czerwonej, 
lśniącej syrenki wielkim sentymntem 
jest więcej: - To pierwszy samochód, 
którym jeździłem po zrobieniu pra-
wa jazdy – przyznał się nam pan 
Roman. - Przez ćwierć wieku, gdy 
remontowałem inne auta, w tym 
właśnie mikrusy, ta syrenka niszczała 
pod płotem domu rodziców. W koń-
cu przyszła pora i na nią. 

Większość właścieli prezentowała 
swoje skarby w strojach nawiązujących 
do mody, jaka panowała, gdy powsta-
wały ich auta. 

Iwona Marciniak

Krzysztof Mydłowski i Wiesław Ziernik przy mercedesie z 1951r., własności Zbyszka Rybaka

Adler Jerzego Bąka z Białogardu, prentowany przez Krzysztofa Wudzińskiego

XIV Otwarte Zawody Spinningowe „Salmo 
Parsęty - 2010” już za nami. Miłośnicy 
wędkowania na Parsęcie złowili w ostatni 
weekend wprawdzie tylko cztery ryby, za to 
pod względem frekwencji, padł imponujący 
rekord. 

- Przyjechało 280 wędkarzy - mówi Mirosław 
Orliński, prezes Klubu Wędkarstwa Spinnin-
gowego Salmo, który tradycyjnie organizuje 
imprezy, kończącą sezon połowu łososi (okres 
ochrony rozpoczyna się od października i trwa 
do Nowego Roku). - Ponad setka uczestników 
zapisała się nam w dniu zawodów! Byliśmy 
przygotowani jak w ostatnich latach na ok. 170 
- osobową ekipę, więc musieliśmy nieźle się 
sprężyć, żeby godnie podjąć tak wielką grupę. 
Nasze zawody staramy się przygotowywać 
perfekcyjnie. Pracujemy nad tym przez kilka 
miesięcy, aby wszystko zagrało jak trzeba. Już  
przestrzegłem kolegów, żeby na przyszłość nie 
wycinali nam takiego „numeru” i zapisywali się 
wcześniej. Oczywiście reprymendy nie dostali, 
bo poza chwilowym problemem organizacyj-
nym, któremu szybko sprostaliśmy, fakt, że tylu 
wędkarzy zjechało na nasze Salmo, to prawdzi-
wa rewelacja.

Miłośnicy królewskiej ryby i urody Parsęty 
przyjechali na Salmo z całej Polski, z Niemiec, 
Szwecji i Białorusi. Na wybranych przez siebie 
stanowiskach nad rzeką (mieli do dyspozycji 
jej 30 - kilometrowy odcinek) stanęli w sobotę 
rano. O godz. 17 wrócili z łowiska i rozpoczęli 
biesiadę. Pierwszego dnia złowiono tylko jedną 
rybę. Trzy pozostałe, w tym zwycięska, padły 
podczas niedzielnej tury zawodów. Ostatecznie 
XIV edycję zawodów wygrał Marcin Strzelecki 
z Karlina. - Łowię od kilku lat, największa ryba 
jaką złowiłem miała ponad 7 kilogramów. Jed-
nak w Salmo wystartowałem po raz pierwszy 
- powiedział nam. - Wybrałem sobie miejsce, 
które dobrze znam, właśnie na wysokości 
Karlina. Walka była długa, bo w tym miejscu 
nurt jest bardzo silny i łatwo zerwać rybę. 
Ostatecznie udało się. Moja troć miała 59 cm 
długości i ważyła 4,985 kilogramów. Okazało 
się, że to wystarczy by wygrać zawody, z czego 
się bardzo cieszę. Część zwycięskiej troci żona 
przygotowała w domu z warzywami, a część 
zamroziliśmy z myślą o świętach. 

Pozostałe trzy ryby złowili: Piotr Halbina ze 
Sławna (waga 4,605 kg - drugie miejsce), An-
drzej Anielski z Karlina (3,260 kg - miejsce trze-
cie) i Dariusz Krakowiak z Kołobrzegu (0,710 kg 
- czwarty). Wszyscy jak zwykle dostali nie tylko 
puchary, ale i bardzo atrakcyjne nagrody.

Iwona Kalinowska

Cztery ryby i prawie 
trzystu wędkarzy 



st
r.5

2
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.53

HANSEBOOT w Hamburgu 1 – 7 listopada 
– stoisko dystrybutora RUEGG Germany Gmbh 

BOATSHOW w Poznaniu  12 - 14 listopada
– stoisko dystrybutora:  Aura    | www.aura.szczecin.pl
    CMS     | www.farbyjachtowe.pl
    Bakista | www.bakista.pl

METS w Amsterdamie 16 - 18 listopada
– stoisko Sea-Line®  09.709 hala nr 9

Serdecznie zapraszamy 
do spotkania 

podczas targów
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Tradycyjnie w drugi weekend września 
rozegrane zostały regaty old-time-

rów EPIFANES TROPHY 2010 Classic 
Race. Przypadająca na ten rok VIII edycja 
po raz pierwszy została rozegrana na 
Zalewie Szczecińskim przy czym rega-
ty miały prawdziwie międzynarodowy 
charakter organizowane były bowiem 
przez Yacht Klub Polski Szczecin oraz 
Yachtclub Ueckermünde na trasie Trze-
bież-Ueckermünde-Szczecin. Groma-
dzące się w przeddzień wyścigów jachty 

powitał w Trzebieskim porcie lejący 
przez cały czwartek deszcz i flauta. Te 
fatalne warunki nie zniechęciły żeglarzy, 
którzy stawili się w rekordowej liczbie 41 
jachtów startujących w dwóch klasach: 
Senior Classic (jachty zbudowane przed 
1970 rokiem drewniane i stalowe) - 15 
jednostek, Junior Classic (jachty zbudo-
wane przed 1980 rokiem z dowolnego 
materiału) - 16 jednostek oraz 10 jach-
tów towarzyszących. 

Pierwszy bieg na trasie Trzebież 
– Ueckermünde wystartował z pod 

Trzebieży w piątek 10 września o godz. 
1100 przy już zdecydowanie ładniejszej 
niż czwartkowa pogodzie i słabym wie-
rze z kierunków zachodnich i południo-
wo zachodnich. Z godziny na godzinę 
warunki wiatrowe poprawiały się i około 
południa wiała już rześka trójka. Jachty 
rozciągnęły się w długi peleton żeglując 
pełnym bejdewindem na pełnych zesta-
wach żagli, by po minięciu boji granicz-
nej 18 trzema długimi halsami wejść 
na metę przy boi podejściowej Uem. 
Jako pierwsze metę osiągnęły jachty 
Karfi, SzananS i Wineta. Ueckermünde 
powitało żeglarzy słoneczną pogodą, a 
w pięknej i gościnnej marinie Yachtclubu 
czekała gorąca zupa gulaszowa. Wie-
czorem wszyscy bawili się na wspólnej 

imprezie integracyjnej zorganizowanej 
przez gospodarzy. 

Drugi bieg na trasie powrotnej wystar-
tował w sobotę 12 września o godz. 

10.00 przy prawdziwie letniej pogodzie i 
słabym południowo zachodnim wietrze. 
Już na starcie wykwitł las spinakerów i 
genakerów. Jachty zacięcie rywalizowały 
ze sobą. Najwytrwalszym udało się całą 
trasę pokonać na spinakerze, pozostali 
baksztagowe kursy woleli pokonać na 

Regaty 2010 Classic Race
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podstawowym zestawie żagli. Pod ko-
niec biegu zrobiło się naprawdę upalnie i 
dla ostatnich jachtów zaczęło brakować 
wiatru, widać także w żeglarstwie spraw-
dza się powiedzenie, że ostatnich gryzą 

psy. W porcie w Trzebieży odbyła się 
kolejna impreza integracyjna przy grilu i 
piwie, a w i mieniu gospodarzy przywitał 
żeglarzy burmistrz gminy Police. Piękny 
kameralny recital szantowy zaprezento-
wał miłośnik old-timerów i szantymen 
Jacek Rdesiński.

Trzeciego dnia jachty wspólnie po-
żeglowały przez Roztokę Odrzańską 

i Odrę do Szczecina na zakończenie 
regat. Plenerowej imprezie zorganizo-
wanej na terenie Jachtklubu SEJK Pogoń 
sprzyjała piękna pogoda. Dla zebranych 
długi koncert żeglarskich piosenek i 
szant wykonał zespół Stary Szmugler. 
Był oczywiście także poczęstunek i 
zimne napoje, najważniejsze jednak było 
ogłoszenie trzymanych w tajemnicy 
wyników – przypomnijmy, że regaty roz-
grywają się w formule przeliczeniowej 
KLR. Nagrodę główną w klasie Senior 
Classic puchar Epifanes Trophy zdobył 
niemiecki jacht Stormvogel z Anklam, 
nagrodę główną w klasie Junior Classic 

zdobył jacht SzamanS ze szczecińskie-
go AZS-u, zaś puchar Komandora YKP 
dla bezwzględnie najszybszego zdobył 
jacht Karfi. Jednak nagród i upominków 
nie zabrakło dla wszystkich jachtów 
biorących udział w regatach. Poniżej 
pełna klasyfikacja w przeliczeniu KLR. 
Zapraszamy także do obejrzenia galerii 
zdjęć z regat i oczywiście do udziału w 
przyszłorocznych regatach!
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Już jest! 
Pierwszy profesjonalny 
portal dla branży 
motoryzacyjnej

Na              
znajdziesz:

· wyszukiwarkę warsztatów 
 i pozostałych firm,
· specjalną ofertę dla zaplecza 
 motoryzacji – platforma B2B
· filmy szkoleniowe,
· aktualności,
· informacje o targach i szkoleniach,
· fachowe artykuły i porady 
 ekspertów,
· i wszystko czego potrzebujesz...

1. Wejdź na 
2. Zarejestruj się
3. Wypromuj i rozwiń swoją firmę!

Do 31 grudnia wszystkie wpisy 
są bezpłatne

Masz pytania? 
Napisz: biuro@mamwarsztat.pl
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
1O) gatunek wierzby, 2A) w kościele zebranie przedstawicieli du-

chowieństwa i świeckich, 2G) ogół osób mających czynne prawo wy-
borcze, 5A) na przykład naftowa, 5G) zmieniający się w czasie stan 
aktywności gospodarczej, 7E) dzięki niemu widzisz, 8A) musztrowa-
nie, tresura, nadmierna karność lub gatunek małpy wąskonosej, 9H) 
utuczona kura w wieku 4-6 miesięcy, 11A) w pistolecie lakierniczym 
decyduje o wielkości strumienia, 11O) w komplecie z igłą potrafią 
szyć, 12E) rzeka, płynie przez Wiedeń, 13B) krucha, porowata, 
zwykle brunatka warstwa tlenków i nie tylko, niepożądana, 13K) … 
Hydrauliczny, stosowany w blacharni, 16B) … ścierny, stosowany 
do szlifierek oscylacyjnych, z otworami przy szlifowaniu z odciągiem 
pyłów, 16I) jego czystość niezwykle ważna przy lakierowaniu, 18G) 
najdalej na północny wschód wysuniety przylądek Niemiec.

Pionowo
A1) inne określenie planetoidy lub rodzaj geometrycznej krzywej, C1) 

geogr. Przeciwległe punkty na kuli ziemskiej, przenośnie skrajnie różne 
poglądy, E1) utwór wierszowany, opiewający wielką ideę, I1) odtworzenie 
zdarzeń lub przedmiotu, K1) zbiór przepisów regulujący zasady działania 
instytucji, O1) pierwiastek chemiczny o symbolu Y, R2) zwierzę domowe, 
chodzi własnymi drogami, G4) wyglądasz przez nie na świat, P4) krzew 
owocowy z rodziny różowatych, pyszne czarne owoce, N7) ma kota, R7) 
związek nieorganiczny, gaz o drażniącym zapachu, L8) planeta, trzecia 
pod względem wielkości w Układzie Słonecznym, E10) inaczej defekt 
powłoki lakierowej, G10) skrót Miniesterstwa Obrony Narodowej, B13) 
arkusz, krążek papieru ściernego lub ….. papieru ściernego, L13) jedna 
z części pistoletu natryskowego, G14) pajęczyca z bajki o pszczółce Mai, 
O15) inaczej wysiłek, praca, Q15) inaczej natchnienie, E16) owad lub 
popularny samochód dostawczy w czasach PRL.

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylo-
sowaliśmy 6 osób, które otrzymały upominki od firmy 
TROTON:

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.
Rozwiązania proszę 
przysyłać pocztą na 
adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

10 osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma najnowsze wy-
danie książki Lakiernictwo samocho-
dowe Grażyny Sobierajskiej i Zbignie-
wa Neumanna.

BĄK ARKADIUSZ GOŚCINO
BERLIŃSKI MARCIN BAZREZCZE
GRZENKOWICZ ADAM SIERAKOWICE
KIEREPKA DAWID LESKO
STOLARSKI JERZY BIERZEWICE
WOJCIECHOWSKI RAFAŁ GOLCZEWO
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Wymagania prawne, obowiązujące procedury i gotowe do 
wykorzystania dokumenty -  przygotowanie do kontroli:

§ Państwowej Inspekcji Pracy,
§ Państwowej Straży Pożarnej,
§ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Solidne podstawy merytoryczne wynikające z aktualnych 
aktów prawnych dotyczących działalności autoserwisów 
i lakierni

Ponad 40 gotowych do wykorzystania dokumentów w 
tym:  Instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, dokumen-
tacja wypadkowa, instrukcja ppoż., zestawienie informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat (zgodnie z wymogami obowiązującymi od 1 lipca 
2009) i inne formularze

Wszystkie dokumenty do edycji i wydrukowania 
– na dołączonej do teczki płycie CD

Zamów już dziś i przygotuj się do kontroli
- miej pewność, że wypełniasz aktualne obowiązki wynikające z prawa!

Miejsce na pieczątkę firmową ………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

Tak, zamawiam …… egzemplarzy Teczki Lakiernika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Troton Sp. z o.o.  (Wydawcę czasopisma Lakiernik) 
z siedzibą w celach realizacji niniejszego  zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Troton i czasopisma 
Lakiernik. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne.

Dane do wysyłki 
(proszę wypełnić jeśli są inne niż dane do faktury):

……………………………...…………………
Nazwa firmy lub imię i nazwisko

……………………………………………...…
Miejscowość i kod pocztowy

……………………………………………...…
Ulica i numer domu/lokalu

………………………………………………...
Nr telefonu/fax
  
………………………………………………...
Adres e-mail

UWAGA! 
Wypełniony kupon zamówienia 
proszę przesłać:
Pocztą na adres: 
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14 A
lub faxem na nr: 
+48 94 35 126 22
lub via e-mail na adres: 
troton@troton.com.pl

Dane do faktury

………………………………………………...
Imię i Nazwisko zamawiającego

………………………………………………...
Nazwa firmy 

…………………………………………….…..
Miejscowość i kod pocztowy 

………………………………………………...
Ulica i numer domu/lokalu 

………………………………………………...
NIP 

………………………………………………....
Nr telefonu/fax, adres -mail  

TECZKA LAKIERNIKATECZKA LAKIERNIKA



st
r.5

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.59

………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

78-120 ZĄBROWO 14A,  TEL./FAX +48 94 35 126 22, 
WWW.TROTON.COM.PL,  E-MAIL:TROTON@TROTON.COM.PL
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

CZY ZNASZ SEKRET 
BURSZTYNOWEJ SZPACHLÓWKI?

Biura Handlowe

Gliwice
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 032 235 60 23
gliwice@troton.com.pl

Poznań
ul. Starołęcka 193
61-341 Poznań
tel. 061 88 70 052
poznan@troton.com.pl

Warszawa
ul. Gen. J.Hallera 2a, 
Kobyłka 05-230
tel./fax 022 678 89 21
warszawa@troton.com.pl

Przedstawiciele:

Gliwice
Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Poznań
Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa
Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk
Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków
Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Trzydnik
Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smoliński@troton.com.pl

Materiały lakiernicze

Siedziba

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl


