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Dobiegła końca XIV edycja Programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to 
przedsięwzięcie, w którym oceniane 
są wszystkie aspekty działalności 
firmy, uwzględniające między innymi 
sposób i styl prowadzenia przed-
siębiorstwa, a nie tylko jego wyniki 
ekonomiczne czy jakość produktów. 
Celem programu „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” jest promowanie etyki w 
działalności gospodarczej rozumianej 
jako zespół norm rzetelnego postę-
powania we wzajemnych relacjach 
przedsiębiorców z klientami, kontra-
hentami, pracownikami, wspólnikami, 
społecznością lokalną, a także władzą 
lokalną i państwową. Ideą programu 
jest zachęcenie wszystkich firm w 
Polsce do zachowań etycznych i 
wprowadzenia stosownych zmian 

nie tylko w wewnętrznej organizacji 
pracy, ale także do kształtowania 
pozytywnych relacji ze społecznością 
lokalną oraz dbałości o środowisko 
naturalne. 

Do tegorocznej, XIV edycji programu 
zgłosiło się 626 firm z całej Polski, 
spośród których 589 przeszło dwu-
stopniową weryfikację i spełniając 
wymagania regulaminowe, decyzją 
Kapituły Programu, uzyskało tytuł 
i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” 2011. Miło nam Państwa poin-
formować, że jednym z  laureatów, 
którym przyznano główną nagrodę 
– tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play 
2011 jest znany producent i dystry-
butor materiałów lakierniczych – Tro-
ton sp zo.o. 

Główna nagroda Programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 

dla Trotonu
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Aplikacja lakieru

Rozpoczynając proces lakierowania należy przestrzegać zasady, że tylko podczas jednoczesnego ruchu ręki z 
pistoletem można naciskać jego spust, gdyż zapobiega to nadmiernemu nagromadzeniu lakieru i powstawaniu 
niepożądanych zacieków. Pistolet powinien przemieszczać się z jednostajną prędkością liniową, równolegle do 
malowanej powierzchni. Powinna być utrzymywana stała odległość pistoletu od malowanej powierzchni: 15-20 
cm (max. 25) zależnie od marki i modelu pistoletu, ponieważ zbyt duża odległość spowoduje nadmierne wytwa-
rzanie mgły i matowienie powłoki. Natomiast zbyt mała odległość, to możliwość powstania zacieków.

Należy zadbać o to, by oś strumienia natryskiwanego 
była prostopadła do nakładanej powłoki. Wszelkie po-
chylenia pistoletu, skośne prowadzenia, sprawiają, że 
część materiału nie trafia na podłoże. Powoduje to 
zróżnicowanie grubości nakładanej warstwy, zwłaszcza 
w punktach zwrotnych.  Korygowanie tego  poprzez 
zwroty poza powierzchnią malowaną, jest błędem. 
Można to uczynić, mając dużą wprawę, zmniejszając 
nacisk palca na spust pistoletu (przy zmianie kierunku 
prowadzenia) chwilowo ograniczając w ten sposób 
wielkość natrysku. Błędy prowadzenia pistoletu zmie-
niają odległości rzeczywiste od podłoża, kąt padania 
strumienia także zmieniają jakość tworzonej powłoki. 

Mikroprocesy zakłócają początkową energię kinetyczną cząsteczek, w efekcie warstwa układana z mniejszą ener-
gią staje się mniej spójna. Nawet minimalne pięciostopniowe odchylenia powodują wyraźne negatywne skutki, 
najbardziej widoczne przy zastosowaniu lakierów alkilowych i akrylowych HS. Podczas aplikacji utrzymuj stałą 
odległość pistoletu od lakierowanej powierzchni: 15-20 cm (max. 25), ponieważ zbyt duża odległość spowoduje 
nadmierne wytwarzanie mgły i matowienie powłoki. Zbyt mała odległość, to możliwość powstania zacieków.

APLIKACJA I SUSZENIE LAKIERU
Podczas prac związanych z renowacją powłok lakierowych samochodu bardzo ważnym 
czynnikiem jest jakość i odpowiedni dobór materiałów oraz narzędzi. Niezbędne jest 
również odpowiedni poziom  i wiedza lakiernika, która to decyduje o końcowym efek-
cie naprawy. Jedną z ważniejszych rzeczy jakie wpływają na jakość powłoki lakierowej 
jest odpowiednia aplikacja materiałów oraz ich suszenie.
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Prawidłowa 
odległość 

pistoletu od 
powierzchni 

lakierowa-
nej.

Nanoszenie lakieru należy prowadzić równoległymi pasami, zachodzącymi na siebie w połowie ich szerokości, aby 
nie zostawiać miejsc słabiej pokrytych. Powierzchnie pionowe należy zamalowywać pasmami pionowymi, nato-
miast duże powierzchnie poziome  ruchami pionowymi. Szybkość ruchów powinna zapewniać zachodzenie pasm 
na jeszcze wilgotne pasma uprzednio wykonane. Duże powierzchnie,   należy podzielić na oddzielne strefy.

Należy przestrzegać reguły o pierwszeństwie malowa-
nia miejsc trudnodostępnych, narożników, przetłoczeń 
i wszelkich wnęk. Malowanie dużych, poziomych po-
wierzchni (np. dachu) rozpoczyna się od ich najbliżej 
położonych (w stosunku do lakiernika) krawędzi. Zapo-
biega to powstawaniu osiadającej na polakierowanej 
powierzchni mgły lakierowej, powodującej matowienie 
świeżych powłok. Lakierowanie obrzeży elementów 
takich jak błotników, drzwi, klap, słupków, ram okien 
lub drzwi, wykonuje się, rozpoczynając od prowadzania 
pistoletu ukośnie wzdłuż zewnętrznego obwodu, co 
zapewnia dokładne pokrycie krawędzi. Należy przestrze-
gać reguły o pierwszeństwie malowania miejsc trudno-
dostępnych, narożników, przetłoczeń i wszelkich wnęk. 
Warstwa nałożona na brzegi powinna być nieco grubsza 
niż pozostałej części powłoki, jako bardziej narażona 
na uszkodzenia w czasie eksploatacji. Pozostałą część 
powierzchni maluje się w dwóch, lub trzech kolejnych 
przejściach według zasad poprzednio omówionych. 

Techniki la-
kierowania 

powierzchni.

Kolejność lakierowania 
pojazdu.
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Lakierowanie wewnętrznych i wklęsłych krawędzi oraz naroż-
ników, ze względu na większą ilość osadzającego się lakieru w 
miejscach charakterystycznych dla tych płaszczyzn, prowadzi 
się pistoletem wzdłuż krawędzi dwu lub trzykrotnie, ale za każ-
dym razem do innej ze zbiegających się płaszczyzn. Kolejność 
lakierowania elementów nadwozia zależy także od obiegu po-
wietrza w kabinie, ale również od rodzaju użytych materiałów. 
Najbardziej podatne na wady lakiernicze, wynikające z niewła-
ściwego ustalenia kolejności pracy, były szybkoschnące lakiery 
nitrocelulozowe, najmniej, współczesne chemoutwardzalne 
materiały akrylowe. Malowanie powinno przebiegać zgodnie z 
kierunkiem osiadania mgły, od góry do dołu oraz w tę stronę, w 
którą płynie powietrze owiewające malowany pojazd z zapew-

nieniem ciągłości tworzonej powłoki. Ten warunek spełniony jest w kabinach lakierniczych z centralnym górnym 
nawiewem i kanałem wyciągowym umieszczonym pod nadwoziem, zostaje tam zachowany pionowy kierunek  
powietrza. 

 

 

Techniki 
lakierowa-

nia.

Techniki 
lakierowa-

nia.

Lakierowanie naroży 
wewnętrznych.
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Suszenie świeżych powłok

Proces suszenia rozpoczyna się w momencie zetknięcia  pierwszych kropli lakieru z malowanym podłożem.

  schnięcie  fizyczne: odparowanie lotnego rozpuszczalnika,
  schnięcie  chemiczne: utwardzanie powłoki w wyniku zachodzących reakcji chemicznych. 

W obydwu przypadkach intensywność procesu zależy 
od ilości dostarczanej z zewnątrz energii cieplnej. Tem-
peratura suszenia zależy od rodzaju materiału i jest 
zawsze podawana  przez producenta. Zwykle zalecana 
jest przez producentów materiałów lakierniczych tem-
peratura suszenia 60oC, ale zawsze należy przestrzegać 
zaleceń producenta materiałów lakierniczych. Metoda-
mi naturalnymi nie  osiągnie się tej temperatury, więc 
trzeba sięgnąć po odpowiednie środki techniczne. Do 
suszenia świeżych powłok na nadwoziach samochodo-
wych stosuje się urządzenia promiennikowe, systemy 
dysz Venturiego (bez podwyższania temperatury 
powietrza) oraz kabiny lakiernicze, w których energia 
dostarczana jest  przez nadmuch ciepłego powietrza. 
Zwykle zalecana jest przez producentów materiałów 
lakierniczych temperatura suszenia 60oC, ale zawsze 
należy przestrzegać zaleceń producenta materiałów 
lakierniczych.

Wartość 60oC dotyczy temperatury jaką osiąga lakierowany obiekt 
w kabinie w fazie suszenia, nie dotyczy to temperatury otoczenia 
obiektu czyli temperatury jaka pokazują urządzenia pomiarowe in-
stalowane w kabinie lakierniczej. Niektóre typy kabin lakierniczych 
uwzględniają tą zależność i prawidłowy czas suszenia liczony jest 
od momentu osiągnięcia przez obiekt odpowiedniej temperatury. 
Zwykle opóźnienie to wynosi ok. 15 min i jest ściśle uzależnione od 
masy suszonego obiektu. Należy pamiętać aby obiekt lub cały sa-
mochód, który wprowadzany jest do kabiny posiadał temperaturę 
około 20°C. Do suszenia nowoczesnych lakierów na bazie wody 
stosuje się najczęściej zestawy dysz Venturiego. Dysze te zapew-
niają wielokrotne powiększanie ilości przepływającego powietrza 
przeznaczonego do suszenia. Ilość przepływającego powietrza w 
strefie powłoki jest proporcjonalna do czasu odparowania składni-
ków lotnych materiału lakierniczego.

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl

Prowadzenie 
pistoletu oraz 

ustawienie 
względem 

lakierowanej 
powierzchni.

Suszenie 
za pomocą 
promienni-

ka podczer-
wieni IR.

Dysze Venturiego na statywie. Podstawo-
wy zestaw do suszenia lakierów wodnych.
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Różnice pomiędzy aluminium a stalą

W pierwszej kolejności blacharz samochodowy przed 
rozpoczęciem naprawiania elementów karoserii 
aluminiowej powinien poznać i zrozumieć różnice 
właściwości stopów aluminium i stali. Aluminium, w 
stanie czystym, jest znacznie bardziej miękkie niż stal. 
Dlatego aluminium w konstrukcji stosuje się wyłącznie 
po dodaniu innych składników uzyskując w ten sposób 
materiał o odpowiednich właściwościach fizycznych. W 
trakcie budowy jednej karoserii samochodowej stoso-
wane są różne stopy aluminium. Elementy wykonane 
w technologii odlewów ciśnieniowych i elementy z 
blachy aluminiowej lub kształtowników to stopy alumi-
nium o znacznie różniących się właściwościach. Głów-
nymi cechami wspólnymi są temperatura topnienia 
oraz  bardzo dobra przewodność cieplna. Różnią się 
natomiast znacznie pod względem plastyczności. Ele-
menty wykonane jako odlewy właściwie nie podlegają 
prostowaniu nawet przy zastosowaniu podgrzewania, 

natomiast blacha i kształtowniki w większości przypad-
ków (pod warunkiem, że nie jest to zbyt mocne uszko-
dzenie) daje się przeginać po uprzednim podgrzaniu. 
Charakterystyka struktury elementów stalowych 
pozwala zwykle na ich wielokrotne odkształcania czyli 
można je naprawiać nawet kilka razy bez zbytniego po-
gorszenia własności mechanicznych. Specyfika stopów 
aluminium powoduje, że w ich przypadku wielokrotne 
prostowanie jest zwykle niemożliwe. Stopy aluminium 
stosowane podczas produkcji samochodów można 
podzielić na dwie podstawowe grupy:
   -do formowania na zimno,
   -do formowania na gorąco.
Ze względu na inną budowę struktury aluminium 
posiada lepsze własności tzw. pamięci kształtu niż 
stal. Cząsteczki w stopiach aluminium są trudniejsze 
do przemieszczania i nawet podczas podgrzewania 
elementu prostowanie jest trudne. Często wynikiem 
tego są liczne rysy i pęknięcia w miejscu uszkodzenia 
co może powodować niebezpieczeństwo przełamania. 

Aluminium w warsztacie 
blacharskim

Spawanie 
aluminium 

półauto-
matem 

spawalni-
czym (MIG) 
(GYS-HER-

KULES).

Powszechność stosowania aluminium w produkcji samochodów stale wzrasta. Jest ono często stoso-
wane do  budowy paneli zewnętrznych oraz elementów konstrukcji głównej karoserii. Należy sobie 
postawic pytanie, czy polscy blacharze są gotowi do naprawiania aluminium. Po przeprowadzeniu 
odpowiedniego szkolenia to może być łatwiejsze niż by się mogło z pozoru wydawać. Aluminium 
spełnia wiele ról w produkcji samochodów. Dwa najważniejsze powody używania aluminium przez 
producentów samochodów to: redukcja masy pojazdu  i poprawa osiągów.
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Zastosowanie aluminium
Ze względu na swoje własciwości fizyczne i mecha-
niczne elementy wykonane ze stopów aluminium  po-
siadają grubość od półtora do dwóch razy większą niż 
ich odpowiedniki stalowe. W niektórych przypadkach 
może to być nawet czterokrotnie większa grubość. Ze 
względu na znaczną różnicę w ciężarze właściwym po-
mimo znacznie większej objętości element  aluminiowy 
jest zwykle i tak lżejszy od stalowego. Ale zwiększenie 
grubości elementu niesie za sobą negatywne konse-
kwencje dotyczące jego obróbki w procesie produkcji 
jak i prostowania. W przypadku elementu o grubszych 
ściankach występuje większe ryzyko pękania, dlatego 
też w przypadku jego naprawy podgrzewanie jest 
konieczne. Podwyższenie temperatury elementu w 
miejscu uszkodzenia ułatwia cząsteczkom powrót do 

pierwotnego położenia 
przed uszkodzeniem. 
Stosowanie podgrze-
wania podczas naprawy 
jest zalecane niezależnie 
od tego czy jest to ele-
ment ulepszany cieplnie 
czy też na zimno. Części 
konstrukcji aluminiowej 
na ogół występują w 
następujących katego-
riach: wytłoczki, profili i 
odlewów. 
 
Półautomat spawalniczy 
z mozliwością lutospa-
wania i spawania stali i 
aluminium (GYS-HERKU-
LES).

 
Uchwyt spawalniuczy 
SPOOL GUN zalecany 

do spawania aluminium 
(GYS-HERKULES).

Aby stworzyć konstruk-
cję pojazdu, części te są 
mocowane przy użyciu 
różnych metod. W zależ-
ności od projektu metody 
te mogą być kombinacją 
„nito-klejenia” (za pomocą 
nitów w połączeniu z klejem), nitowania, spawania łu-
kowego gazem (GMAW) lub w osłonie gazu obojętnego 
(MIG) lub spawania laserowego. Zgrzewanie punktowe 
podczas łączenia elementów aluminiowych jest sto-
sowane bardzo rzadko. Powodem jest konieczność 
stosowania bardzo wysokich parametrów podczas 
tego procesu. W praktyce podczas produkcji i napraw 
najczęściej do łączenia elementów aluminiowych sto-
suje się spawanie MIG, nitowanie i klejenie.

Naprawiać czy wymieniać?
Po zapoznaniu się z podstawowymi własnościami sto-
pów aluminium można przystąpić do wstępnej analizy 
zasad oceny wyboru technologii naprawy. Podstawowa 
decyzja podczas naprawy: czy  warto naprawiać czy 
lepiej (taniej) będzie element wymienić na nowy. Jed-

nocześnie należy pamiętać, że ocenie podlega również 
technologia usuwania szkody w porównaniu z tym 
co zaleca producent samochodu. Niektóre elementy 
zapewne okażą się nie do naprawy. Zarówno z powodu 
znacznego zakresu uszkodzeń jak i braku możliwości 
przywrócenia im pełnych własności mechanicznych. 
Naprawie podlegają zazwyczaj elementy wykonane jako 
wytłoczki z blach oraz wykonane z gotowych profili. 
Nie naprawia się uszkodzonych odlewów oraz elemen-
tów, które pękły czy to podczas kolizji czy też naprawy. 
Należy je bezwzględnie wymieć stosując technologie 
naprawcze przewidziane w 
dokumentacji serwisowej 
producenta pojazdu. Tech-
nologia naprawy karoserii 
aluminiowej opracowana 
przez producenta powinna 
być zawsze podstawą dla 
wykonującego naprawę. 
Niestety trzeba się liczyć 
z tym, że niektórzy pro-
ducenci informują w nich, 
że właściwie karoseria nie 
podlega żadnym czynno-
ściom naprawczym pole-
gającym na prostowaniu 
elementów. Naprawa w 
takim przypadku ogranicza 
się jedynie do usuwania 
uszkodzeń poszycia, a 
pozostałe elementy należy 
bezwzględnie wymienić 
stosując przy tym proces 
technologiczny określony 
przez producenta. 

Część producentów pozwala na tzw. lekkie ciągnięcie 
uszkodzonych karoserii… ale co to dokładnie znaczy? 
Tego zwykle nie wiadomo, a decyzja zależy od napra-
wiającego. Są producenci, którzy dopuszczają naprawę 
właściwie wszystkich elementów konstrukcyjnych z 
wyłączeniem odlewów, ale określają ściśle sposób i 
punkty mocowania podczas naprawy oraz zasady na-
prawy oraz podgrzewania. Podczas naprawy karoserii 
aluminiowej powinna towarzyszyć nadrzędna zasada:

Przed przystąpieniem do prac naprawczych pojazdu z 
karoserią aluminiową, należy zapoznać się technologią 
naprawy zalecaną przez producenta. Próba naprawy 
pojazdu aluminium bez tego może doprowadzić do po-
ważnych problemów.

Mocowanie podczas naprawy
Pierwszym etapem naprawy polegającej na prosto-
waniu i wymianie istotnych elementów struktury 
karoserii jest jej zamocowanie na stanowisku napraw-
czym. Niektórzy producenci systemów naprawczych 
oferują specjalne uchwyty do karoserii aluminiowych. 
Sposób mocowania może być również określony przez 
producenta pojazdu. Podczas intensywnego ciągnięcia 
zalecana jest ciągła kontrola punktów zamocowania 
karoserii. W przypadku karoserii aluminiowej zachodzi 
dużo większe ryzyko uszkodzenia struktury w miej-
scach kotwienia, niż w stalowej.

System do 
naprawy 

uszkodzeń 
poszycia 
karoserii 
alumini-

wych (GYS-
HERKULES).
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Podgrzewanie podczas prostowania
Gdy karoseria jest właściwie zamocowana można 
kontynuować ustalanie technologii oraz naprawę. Tak 
jak w przypadku każdej naprawy powypadkowej ster-
fa uszkodzeń powinna być zmierzona i porównana z 
danymi fabrycznymi producenta pojazdu lub systemu 

naprawczo-pomiarowego. 
Podczas faktycznego 
prostowania elementów 
konstrukcyjnych koniecz-
ne jest podgrzewanie 
miejsca naprawy. Przed 
przyłożeniem siły nale-
ży wstępnie podgrzać 
element i kontynuować 

grzanie w trakcie procesu prostowania. Podgrzanie 
pozwala na uniknięcie pęknięć i rozrywania struktury 
oraz ułatwia proces przywracania kształtu. Należy 
zwrócić uwagę, że aluminium nie zmienia koloru pod-
czas podgrzewania i zmiana temperatury elementu nie 
jest możliwa do zaobserwowania. 

Fot.A i B Technologia usuwania wgnieceń poszycia 
aluminiowego (GYS-HERKULES).
 

Dodatkowa cecha to znacznie lepsza przewodność 
cieplna aluminium niż stali co powoduje, że dostar-
czane ciepło szybciej rozchodzi się w całym elemencie. 
Efektem tego jest zwykle ciągłe niedogrzanie strefy 
naprawy. To niekorzystne zjawisko obserwowane jest 
również podczas procesu spawania aluminium. Z tego 
powodu istnieje konieczność kontrolowania tempera-
tury naprawianego elementu. Proponowane metody 
kontroli to obserwowanie znaczników z farby wyko-
nanych  w sąsiedztwie naprawy oraz pomiar termo-
metrem bezstykowym. W krajach Europy Zachodniej 
znany jest sposób posypywania trocinami drewnianymi 
i obserwowania czy i w jaki sposób się zwęglają. Po-
zornie metoda z termometrem bezstykowym wydaje 
się najbardziej wiarygodna, ale to nie do końca jest 
prawdą. Problem z tym pomiarem polega na tym, że 
odczytuje on częściowo również ciepło emitowane z 
elementu wprowadzając tym samym błędy w pomia-
rach. Aby zmierzyć dokładnie temperaturę zaleca się 
pokryć miejsce pomiaru lakierem podkładowym. Pod-
grzewanie podczas naprawy elementów aluminiowych 
musi odbywać się w określonym zakresie temperatur. 
Powszechnie zalecany zakres to 200-300° C. Stosowa-
nie wyższych temperatur może spowodować tzw. wy-
żarzanie powodujące nieodwracalną zmianę własności 
mechanicznych naprawianego elementu.  Zbyt wysoka 
temperatura lub za szeroka strefa podgrzewania może 
być przyczyną nieporządanego nagrzania w sasiednich 
miejsach. Skutkuje to np. uszkodzeniem lub osłabie-
niem połączeń klejonych.

Zasady naprawy przez ciągnięcie 
i rozpieranie
Plan naprawy pojazdu, którego karoseria wykonana 
została ze stopów aluminium w zasadzie nie różni się 
od tego stosowanego do karoserii stalowych. Wszyst-
kie istotne strefy pojazdu narażone na działanie sił 
podczas naprawy, a posiadające właściwy kształt, 
powinny być w miarę możliwości zablokowane przed 
przemieszczaniem się. Po dokonaniu intensywnej 
naprawy blacharskiej należy skontrolować strukturę 
materiału w naprawianych miejscach, a w przypadku 
stwierdzenia pęknięć lub innych wad dokonać wymiany 
elementów.

Bogusław Raatz
© www.raatz.pl

Przygrzanie 
bolca gwin-

townego.
Fot. A 

Mocowanie 
uchwytów i 
ciągnięcie.

Fot. B

Zestaw młotków 
aluminiowych 

(GYS-HERKULES).

Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22
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str.15PRZYKŁADOWY PROCES LAKIEROWANIA ELEMENTU 
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Lakierowanie tworzyw sztucznych

Prawidłowe lakierowanie elementów tworzyw sztucznych wymaga zastosowania tech-
nologii i materiałów przeznaczonych do tego celu. Zastosowanie innych materiałów 
lakierniczych spowoduje powstanie szeregu błędów i wad powłoki.

1. Wybór papieru do matowania. Gradacje: P-180, 
220, 320, 360 (matowanie maszynowe).

2. Przygotowanie szpachlówki do tworzyw 
sztucznych.

3. Szpachlowanie. 4. Szlifowanie szpachlówki P-180, 220 (maszynowo).

5. Wypełnienie szpachlówką pozostałych ubytków. 6. Szlifowanie końcowe przed aplikacją podkładu 
P-180-360.
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9. Aplikacja podkładu do tworzyw sztucznych według 
karty technicznej producenta.

10. Aplikacja lakieru strukturalnego np. Bumper Paint, 
według karty technicznej.

7. Matowanie włókniną. Przygotowanie do aplikacji 
podkładu P-500, 600.

8. Umycie powierzchni zmywaczem do tworzyw 
sztucznych.

 wygrzać element przeznaczony do lakierowania, 
aby tworzywo nie odkształcało się w czasie su-
szenia – pamiętaj by temperatura wygrzewania 
tworzywa nie przekraczała 45- 50 °C,

 matowanie tworzywa sztucznego maszynowo P-
180. Szara mata gradacja p-500 do p-800,

 szlifowanie maszynowe szpachli P-180 -220 do 
P-240 -360 (uwaga powierzchnia matowana lub 
szlifowana powinna być gładka, nie powinno zostać 
żadnych widocznych włosków tworzywa sztuczne-
go), 

 zmywać zmywaczem przeznaczonym do tworzyw 
sztucznych. Są to specjalne zmywacze, które nie 
wypłukują  ze struktury tworzywa silikonów lub 
innych zanieczyszczeń  i czasowo pozbawiają 
ładunków elektrostatycznych powierzchnię two-
rzywa. Bardzo dobre rezultaty daje czysta woda 
z detergentem bez żadnych innych dodatków, lub 
zmywacze stosowane do mycia powierzchni w sys-
temach wodnych baz (nie zmywa się zmywaczami 
rozpuszczalnikowymi!),

 szpachla poliestrowa do naprawy tworzywa 
sztucznego musi być elastyczna i posiadać dobrą 
przyczepność, 

 aby zapewnić przyczepność do tworzywa następ-
nych warstw produktów lakierniczych stosuje się 
specjalne podkłady do tworzyw sztucznych,

 do podkładów akrylowych jest konieczny dodatek 
zmiękczacza. Dodawany jest w takiej proporcji by 
elastyczne tworzywo uginając się, nie powodowało 
pękania powłoki lakieru,

 w przypadku gdy powierzchnia elementu posiada 
strukturę należy zastosować lakiery strukturalne 
lub lakiery akrylowe strukturalne. 

Aplikacja wszystkich produktów jakie są przewidziane 
do naprawy tworzyw sztucznych musi być zawsze 
poprzedzona zapoznaniem się z kartami technicznymi 
producenta materiałów.

Bogusław Raatz
© www.raatz.pl

UWAGI TECHNOLOGICZNE
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Współczesny samochód osobowy zbudowany jest 
z wielu różnych materiałów konstrukcyjnych. Blisko 
30% części wykonanych jest z tworzyw sztucznych. 
Łatwo sobie wyobrazić ile elementów wykonanych 
z tych materiałów ulega uszkodzeniu podczas kolizji 
drogowej. Są to głównie elementy ochronne skonstru-
owane jako pochłaniające energię uderzenia (zderzaki, 
listwy ozdobno-ochronne) lub zewnętrzne elementy 
karoserii (reflektory, kierunkowskazy, spojlery). Część z 
tych uszkodzeń jest możliwa do usunięcia ale są i takie, 
które wymagają wymiany elementu na nowy. 
Podstawowe kryteria oceny uszkodzenia

 zakres uszkodzenia – ocenia się ilość roboczogo-
dzin, która będzie przeznaczona na naprawę,

  zachowanie pierwotnych własności – ocenia się jaka 
będzie przypuszczalna jakość elementu po napra-
wie,

 koszt i dostępność technologii – ocenia się opła-
calność wykonania naprawy po kątem technologii 
jakie trzeba będzie zastosować do naprawy.

Przyjmuje się, że aby element wykonany z tworzywa 
sztucznego warto było naprawiać to koszt regenera-
cji nie powinien być większy niż 35% ceny elementu 
nowego. Czynnikiem, który może skłaniać do naprawy 

zamiast wymiany, pomimo znacznych kosztów, prze-
kraczających 35% ceny, jest słaba dostępność elemen-
tu. Dotyczy to zwykle samochodów zabytkowych i 
egzemplarzy unikalnych.

Jeżeli zapadnie decyzja o naprawie elementu to kolejnym 
etapem jest identyfikacja rodzaju tworzywa z jakiego 
wykonany jest element oraz dobór odpowiedniej tech-
nologii. W diagramie przedstawiono pięć różnych metod 
naprawy. W tabeli natomiast przypisano do poszczegól-
nych rodzajów tworzywa zalecane technologie.

IDENTYFIKACJA TWORZYWA SZTUCZNEGO

Przeważająca większość tworzyw sztucznych, z któ-
rych wykonywane są elementy karoserii lub wyposa-
żenia przeznaczone do montażu na zewnątrz pojazdu 
nadają się do lakierowania. Aby dobrać właściwą tech-
nologię obróbki i lakierowania elementu niezbędna jest 
jednak możliwie jednoznaczna identyfikacja rodzaju 
tworzywa zastosowanego do jego wyprodukowania. 
Tworzywa sztuczne posiadają oznaczenia skrótowe 
ułatwiające ich identyfikację. Najczęściej spotykane 
oznaczenia oraz ich objaśnienie zawiera tabela. W 
zestawieniu podano również właściwości tworzyw w 
przypadku konieczności dokonywania identyfikacji 
metodami pomocniczymi. Poddawanie tworzywa 
próbom wody, ognia oraz oddziaływania związków 
chemicznych należy jednak stosować wyłącznie w 
ostateczności nie zapominając przy tym o zachowaniu 
ostrożności oraz rozwagi.
 

Fot. Identyfikacja rodzaju tworzywa na podstawie 
oznaczenia umieszczonego na elemencie.

Naprawa elementów 
z tworzyw sztucznych

Rys. 
Schemat 
blokowy 
podsta-
wowych 

technologii 
naprawy 

elementów 
z tworzyw 

sztucznych.
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WYBRANE NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE TWORZYWA 
SZTUCZNE STOSOWANE W BUDOWIE SAMOCHODÓW

 PCW (polichlorek winylu) – tworzywo termoplastycz-
ne o dużym zakresie plastyczności (w zależności od 
technologii wytwarzania).  Wytwarzane jako materiał 
miękki, PCW stosowany jest między innymi do wy-
konywania nadruków na plandekach samochodów 
ciężarowych.

 PC (poliwęglan) - tworzywo termoplastyczne o bardzo 
dobrych własnościach mechanicznych w znacznym 
zakresie temperatur (szczególnie ujemnych, nawet 
do -100oC). Wysoka odporność na wpływ warunków 
atmosferycznych. Niestety wadą ich jest niska odpor-
ność na rozpuszczalniki. Nie można pominąć również, 
iż narażone są na uszkodzenia naprężeniowe. Ich niska 
odporność na działanie rozpuszczalników powoduje 
iż należy unikać lakierowania elementów wykonanych 
z PC, które są narażone na znaczne obciążenia me-
chaniczne. Jednym z przykładów jest lakierowanie 
kasków motocyklowych, które mogłyby utracić w 
znacznej części swoje własności mechaniczne.

 PA (poliamid) – tworzywo o dużej elastyczności 
przy znacznej odporności mechanicznej. Stosowane 
między innymi do wytwarzania kołpaków ozdobnych 
montowanych na obręczach kół samochodowych. 
Ważną cechą poliamidów jest wysoka odporność na 
działanie większości rozpuszczalników stosowanych w 
lakiernictwie.

 ABS (kopolimer styrenu) – tworzywo o własno-
ściach wynikających z zastosowanych domieszek: 
kauczuku oraz akrylonitrylenu. Kauczuk powoduje 
znaczne zwiększenie wytrzymałości mechanicznej 
natomiast dużą sztywność zapewnia domieszka 
akrylonitrylenu. Ważną cechą jest jego stosunkowa 
niska odporność na promieniowanie ultrafioletowe 

co powoduje, że nie należy poddawać 
działaniu światła słonecznego elemen-
tów wykonanych z ABS.

 PU (poliuretan) – tworzywo sztucz-
ne zwane pianką integralną. Może być 
wytwarzana jako materiał o różnej 
sztywności oraz elastyczności. Tworzy-
wo to ma budowę komórkową lecz na 
powierzchni struktura wdaje się być 
zwartą.

 TPU (poliuretan termoplastyczny) 
– tworzywo termoplastyczne, którego 
ważną cechą jest znaczna sztywność 
oraz odporność na stosunkowe wysokie 
oraz niskie temperatury. Nie bez zna-
czenia jest możliwość wielokrotnego ich 
przetwarzania. 

 

Tab.. Iden-
tyfikacja 
rodzaju 

tworzywa 
na podsta-

wie prób 
fizyko-che-

micznych.

Rys. Dopasowanie technologii 
podczas naprawy poszcze-
gólnych rodzajów tworzyw 
sztucznych.
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PROCES TECHNOLOGICZNY PRZYKŁADOWEJ NAPRAW

Naprawa zawsze zaczyna się od oczyszczenia  miej-
sca uszkodzenia. W przypadku znacznych uszkodzeń 
konieczne jest zapewnienie w miejscu naprawy odpo-
wiedniej przestrzeni do wprowadzenia wypełnienia. 
Miejsca przeznaczone do klejenia powinny być oczysz-
czone i jeżeli jest to konieczne pokryte aktywatorem 
zgodnym z technologią.
 

W przypadku stosowania spawania i podobnych tech-
nologii polegającym na aplikowaniu znacznych ilości 
materiałów spajająco-wypełniających zaleca się wier-
cenie otworów na końcach i krawędziach pęknięcia. 
Pozwoli to zlikwidowanie niepożądanych naprężeń, 
które to mogłyby spowodować dalsze pękanie ele-
mentu. Wypełnienie szczeliny w naprawianym elemen-
cie poddaje się obróbce mechanicznej w celu usunięcia 
nadmiaru spoiwa. W przypadku gdy powstały miejsca 
z ubytkami wypełnia się  je szpachlówką do tworzyw 
sztucznych.

PROCES NAPRAWY PĘKNIĘCIA DOLNEJ KRAWĘDZI 
ZDERZAKA (SIKA):

1. Pęknięcie dolnej krawędzi zderzaka. Oględziny.
2. Mycie powierzchni.
3. Powiększanie uszkodzenia poprzez frezowanie.
4. Usuwanie powłoki lakierowej.
5. Wiercenie otworów wokół pęknięcia.
6. Aplikacja aktywatora.
7. Przyklejenie podkładu z siatką wraz z masą klejo-

wą.
8. Dociśniecie folii formującej.
9. Po utwardzeniu usuwa się folie.
10. Odcięcie nadmiaru siatki.
11. Formowanie połączenia.
12. Szlifowanie końcowe - maszynowe.
13. Szpachlowanie.
14. Szlifowanie końcowe – ręczne.
15. Aplikacja podkładu.

Technologie i narzędzia
Spawanie przy zastosowaniu gorącego powietrza.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest spawanie 
przy pomocy urządzeń wykorzystujących do podgrze-
wanie spoiwa i łączonego materiału gorące powietrze. 
 

Fot. 
Zestaw do 
spawania 
gorącym 

powietrzem 
(malcom-

heat-
guns.com)

Rys. Sche-
mat proce-
su naprawy 

pęknięcia.

3 4

5 6

1 2

15

7 8

9 10

11 12

13 14
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Spawanie aplikatorem elektrycznym.
Jedną z ciekawszych metod łączenia i wypełniania 
ubytków w elementach z tworzyw sztucznych to 
zastosowanie urządzeń pozwalajacych na stosowanie 
precyzyjnie aplikowanych na gorąco wypełniaczy wy-
konanych z odpowiednio dobranego materiału. Jest 
to generacja urządzeń zasilanych poprzez elektryczny 
podgrzewacz pozwalający na bardzo precyzyjne usta-
wienie temperatury pracy. W zestawie znajdują się:
 1. Zasilacz sterujący
 2. Głowica aplikacyjna
 3. Komplet spoiw
  poliuretan PUR, RIM,
  polipropylen PP,
  ABS,
  polietylen PE,
  TPO,TEO,TPE,
  nylon PA,
  polikarbonat,
  spoiwo uniwersalne.
 4. Siatka wzmacniająca
 5. Szczotka metalowa
 6. Dodatkowa końcówka aplikująca
 7. Instrukcja 
 8. Płyta z filmami demonstracyjnymi
 

Fot. Profesjonalny 
zestaw do naprawy 
elementów z tworzyw 
sztucznych

Spawanie aplikatorem 
elektrycznym.
Bardzo ciekawą tech-
nologią naprawczą jest 
wzmacnianie uszkodzo-
nego elementu poprzez 

wtapianie na gorąco metalowych złączy. Złącza te 
mają różne kształty, tak aby można było efektywnie 
stosować je w różnych miejscach. Jest to technologia 
szczególnie przydatna podczas naprawy urwanych 
uchwytów mocujących reflektory itp.
 
Klejenie 
W niektórych przypadkach stosuje się klejenie przy 
zastosowaniu klejów jedno lub dwuskładnikowych. Do 
jednoskładnikowych klejów można zaliczyć wszystkie 
metakrylaty i cyjanoakrylaty. Metakrylaty stosuje się 
między innymi do tworzyw twardych takich jak ABS 
SMC, PC. Cyjanoakrylaty natomiast przeznaczone są 
do klejenia SMC, ABS, FRP i PC. Kleje dwuskładnikowe 
adhezyjne przeznaczone są do aplikowania w zasa-
dzie wyłącznie na elementach wykonanych z PE lub 
PMMA. 
   

Zestaw do klejenia klejami dwuskładnikowymi. Klej, 
wyciskacz kleju i folia formująca.

Bogusław Raatz
© www.raatz.pl

Fot. Zestaw 
do naprawy 
elementów 
z tworzyw 
sztucznych 
metodą 
złączy wta-
pianych na 
gorąco

Kraśnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122
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Któregoś pięknego dnia zadzwonił telefon. Rozmówca 
przedstawił się i zapytał o możliwość stworzenia grafiki 
na hełmie. Już samo stwierdzenie hełm wzbudziło moje 
zainteresowanie. Zazwyczaj klienci dzwonią pytając o 
kask a nie hełm. W toku rozmowy okazało się, że moje 
zainteresowanie nie było bezpodstawne. Na pytanie 
cóż to ma być za hełm odpowiedź padła „…lotniczy”. 
Dalej było jeszcze ciekawiej. „A do jakiego samolotu, 
cywilnego czy wojskowego?” zapytałem. Odpowiedź 
bardzo mnie usatysfakcjonowała: „…do myśliwca F16”. 
A jak się okazało jeszcze, że jego użytkownikiem jest 
dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesi-
nach, płk. Jacek Pszczoła, to uśmiech sam aż się cisnął 
na usta. Od razu w głowie zrodził się pomysł na ma-
lowanie. Skoro mamy tak charakterystyczne nazwisko 
właściciela warto zrobić projekt nawiązujący do niego. 
Pszczoła, tylko jak to ugryźć? Padło na to, że zrobię 
projekt w konwencji kreskówkowej – komiksowej. Kilka 
godzin przed komputerem i koncepcja była gotowa. 
Teraz trzeba było ja urzeczywistnić. Oto jak przebiegał 
proces twórczy. 

1. P r a c e 
przy hełmie 
rozpoczynam 
od demonta-
żu wszystkich 
e l e m e n t ó w, 
które mogą 
być usunięte. 
W przypadku 
kasków mo-
tocyklowych 

zazwyczaj zostaje goła skorupa pozbawiona wszelkich 
dodatków. W przypadku hełmu lotniczego nie było 
możliwości usunięcia stałych elementów takich jak 
obszycie skórą, wyściółka hełmu itp. Wpłynęły na to 
względy bezpieczeństwa oraz specyficzna konstrukcja 
hełmu.  W związku z tym to co pozostało zabezpieczy-
łem taśmą firmy 3M oraz papierem maskującym.

2. W celu idealnego przygotowania powierzchni do 
malowania wykorzystuję papiery ścierne na sucho fir-
my 3M o gradacji 500 i 800 oraz maszynę oscylacyjną 
o skoku 3mm wyprodukowaną przez Rupes’a. Dzięki 
temu, że prace wykonywane są bez użycia wody nie 
ma potrzeby ponownego maskowania elementów heł-
mu, które mają pozostać niepomalowane.

3. Tak przygo-
towana skorupa 
hełmu zostaje 
pokryta kolorem 
bazowym. W tym 
wypadku zgodnie 
z projektem kolor 

Pszczoła, tylko jak to ugryźć?

Dowódca 31 
Bazy Lot-

nictwa Tak-
tycznego w 
Krzesinach, 

płk. Jacek 
Pszczoła
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bazowy to głęboka czerń z palety PPG Deltron. Do 
aplikacji bazy wykorzystę pistolet lakierniczy firmy Iwata 
W300WB. Jest to pistolet przeznaczony do bazy wo-
dorozcieńczalnej ale znakomicie sprawdza się również 
w połączeniu z bazą rozcieńczalnikową. Aplikacja jest 
bardzo precyzyjna i łatwa. Nieduże gabaryty pistoletu 
idealnie sprawdzają się w trakcie prac z takimi przed-
miotami jak kaski, baki motocyklowe czy inne niewielkie 
gabarytowo elementy. 

4. W kolejnym etapie wyklejam pas przecinający hełm 
od przodu ku tyłowi. Będzie on stanowił środek całej 
grafiki a jednocześnie będzie elementem ozdobnym.

5. Grafika pszczoły została przygotowana w formie 
elektronicznej a następnie wydrukowana na taśmie 
lakierniczej.

6. Taki system pracy pozwala przenieść szkic projek-
tu na powierzchnię hełmu. Umożliwi to zachowanie 
wszelkich proporcji i konturów. No i w dużym stopniu 
ułatwi prace. 

7. W dalszych etapach używając precyzyjnych noży-
ków wycinam taśmę maskującą, odkrywając wybrane 

części grafiki, 
które pokry-
te kolorem 
będą stano-
wiły elemen-
ty całego 
projektu.

8.  Po usu-
nięciu zbęd-
nej taśmy 
przychodzi czas na malowanie. Używam w tym celu 
aerografów firmy Iwata. Japońskie aerografy są abso-
lutnie perfekcyjne. Ich szeroka gama pozwala na dobór 
odpowiedniego aerografu do każdego rodzaju pracy 
i materiału. Począwszy od aplikacji koloru poprzez 
wykonywanie bardzo szczegółowych detali. W tym 
przypadku użyłem aerografu HP-C z dyszą 0.3mm. 

9. Gdy główny kolor żółty jest już nałożony przycho-
dzi czas na kolejne. Niebieski, biały, pomarańczowy. 
Poszczególne z kolorów muszą być nakładane z zacho-
waniem ostrych konturów. Nie zawsze potrzeba w tym 
celu używać taśmy. Wystarczy sięgnąć po specjalne 
krzywki – szablony, które znajdziecie również w ofercie 
Anest-Iwata. Wzorów szablonów jest nieskończenie 
wiele, wybór odpowiedniego zależy od efektu, jaki jest 
nam akurat potrzebny. 

10. Pszczoła 
jest już go-
towa. Czas 
zabrać się za 
resztę pro-
jektu. Jednak 
zanim do 
tego dojdzie 
należy usu-
nąć zbędną 
taśmę ma-
skującą oraz nałożyć nową tak by to co do tej pory na-
malowaliśmy nie zostało zapylone w kolejnych etapach 
pracy.

11. Posłuży 
temu stan-
d a r d o w o 
taśma 3M 
oraz folia 
szablonowa. 
Jest ona 
przezroczy-
sta, elastycz-
na i posiada 
delikatny klej, 
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dzięki czemu dobrze układa się nawet do krzywych 
powierzchni takich jak hełm. 

12. G d y 
plastry mio-
du stanowią-
ce tło pro-
jektu są już 
żółte można 
zabrać się z 
dalsze prace. 
Przed tym  
przec ieram 
całą grafikę 

zmywaczem silikonowym firmy Troton. Usuwa on 
zapylenia oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które 
mogą uwidocznić się w procesie lakierowania lakierem 
bezbarwnym. 

13. Teraz znów należy zabezpieczyć grafikę aby moż-
na było malować dalej. Tworzenie grafiki to ciągłe na-
klejanie i zrywanie taśmy maskującej. Niejednokrotnie 
na projekt zużywam kilkadziesiąt metrów takiej taśmy. 

14. Pas, który 
przechodzi przez 
całą długość heł-
mu otrzymał rów-
nież kolor żółty. 
Będzie on bardzo 
fajnie rozcinał 
czerń i nadawał życia całemu projektowi. 

15. Jednym 
z ostatnich 
etapów jest 
w o j s k o w a 
ksywa DICE, 
którą uży-
wa pilot 
latający w 
tym hełmie. 
Wprowadze-
nie takiego 

elementu w projekcie powoduje, że grafika nie jest już 
bezosobowa, zostaje ona tym samym przypisana do 
jej właściciela. Chciałem by słowo Dice wyglądało, jak 
by było postarzone. Farba miała być niedomalowana, 
lekko złuszczona. W tym celu każda litera szablonu 
pokryta została farbą przy użyciu zwykłego kawałka 
materiału nasączonego farbą. Taki zabieg powoduje, 
że kolor rozkłada się nierównomiernie a to daje w 
konsekwencji zamierzony efekt. 

16. Na tym etapie dodałem wokół pszczoły i żółtego 
pasa nieco czerwono-pomarańczowego koloru typu 

candy. Daje on fajną głębię niespotykaną w konwen-
cjonalnych kolorach bazowych.

17. Ostatnie detale i kask może być lakierowany. 
Na każdy z projektów nakładam od 9 do 12 warstw 
lakieru. Oczywiście proces ten rozkłada się na kilka 
etapów. Trzy warstwy, suszenie, matowanie, kolejne 
trzy warstwy itd. Tylko takie wykończenie pozwala na 
uzyskanie idealniej i gładkiej powierzchni lakieru. Lakier, 
który preferuję to Standox Crystal Pro lub PPG 880. 
Wybór zależy od tego czy wolę pracować w systemie 
HS czy MS. 

18. Gdy prace lakiernicze dobiegły końca pozostaje 
polerowanie. Zanim do tego przystąpię lakier zostaje 
wymatowany papierem 1500 na sucho oraz trizact 
3000 firmy 3M. Bardzo ważne jest by maszynka oscy-
lacyjna miała skok 2,5mm lub 3mm. Tylko taki skok po-
zwoli na uzyskanie odpowiedniego matowania, które 
będzie mogło być wypolerowane. Do polerowania uży-
wam pasty 3M 50417 oraz wykończeniowej 09375.

19. A oto efekt finalny.
Piotr Parczewski www.aerograf.com.pl
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„Poprawa organizacji i rentowności serwisu naprawcze-
go” – pod takim tytułem w dniach 26-27 października br. 
w Poznaniu odbyła się VI Konwencja Polskich Dealerów 
Samochodów oraz VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Ko-
munikacyjnych, czyli „2w1”. 

Spotkanie to adresowane było do dealerów, serwisów 
blacharsko-lakierniczych i mechanicznych, zarówno 
autoryzowanych jak i nieautoryzowanych, Towarzystw 
Ubezpieczeniowych, rzeczoznawców i likwidatorów 
szkód. Celem konferencji było poruszenie zagadnień, 
nierzadko kontrowersyjnych, które stanowią czasem 
zarzewie niejasności między serwisami a firmami 
ubezpieczeniowymi. Jednak cel jaki przyświecał or-
ganizatorowi – Polskiej Izbie Motoryzacji – nie było 
wprowadzenie dodatkowego zamieszania pomiędzy 
wspomnianymi podmiotami ale wspólne wypracowa-
nie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy 
serwisów i ubezpieczycieli. I to właśnie udało się osią-
gnąć. 

Konferencji towarzyszyła rzadko spotkana otwarta 
dyskusja między przedstawicielami autoryzowanych 
i nieautoryzowanych serwisów (mechaniczne, bla-
charsko-lakiernicze) a przedstawicielami firm ubez-
pieczeniowych. Uczestnicy z ramienia ubezpieczycieli 
to m.in. przedstawiciele takich firm jak: Warta, Allianz, 
PZU, Benefia i Aviva, których udziału z pewnością nie 
można określić mianem biernego – brali czynny udział 
w panelach dyskusyjnych i odpowiadali wprost na 
masę pytań padających z sali. Pytań, które nie zawsze 
należały do łatwych.  

Z pewnością było i nadal jest o czym dyskutować: 
stawka roboczogodziny, żądanie przez T.U. faktur źró-

dłowych, odszkodowanie za brak możliwości korzysta-
nia z samochodu zastępczego, etc. Głównie te właśnie 
zagadnienia budziły najwięcej kontrowersji, gdyż do-
tyczą pieniędzy. Spotkanie to, a dokładniej skonfron-
towanie „twarzą w twarz” całej masy niedomówień, 
niejasności z pewnością było krokiem milowym w 
relacjach między serwisami a firmami ubezpieczenio-
wymi. Przełamano wewnętrzny opór do tego rodzaju 
dyskusji rozwiewając szereg niejasności, wątpliwości. 
Czuć było również zrozumienie problematyki przez 
obie strony. Faktem jest, że chwilami dyskusje trzeba 
było ucinać – ta rola przypadła prowadzącemu panele 
dyskusyjne, czyli Romanowi Kantorskiemu, Prezesowi 
Polskiej Izby Motoryzacji. 

Ponadto na uwagę zasługiwały takie seminaria/ wy-
stąpienia jak: 
-  Przyszłość autoryzowanych stacji obsługi, czy 

serwis niezależny jest konkurencją dla ASO? Po-
równanie serwisów autoryzowanych i nieautoryzo-
wanych,

-  Orzecznictwo sądowe w zakresie odszkodowań z 
tytułu OC ze szczególnym uwzględnieniem uregu-
lowań prawnych w zakresie pojazdów zastępczych 
na przykładzie Polski i innych krajów Unii Europej-
skiej,

-  Zagadnienia cywilno-prawne i ubezpieczeniowe w 
zakresie samochodów zastępczych,

-  Perspektywy rozwoju sektora napraw powypad-
kowych. Statystyki przyrostu. Jakie znaczenie dla 
towarzystw ubezpieczeniowych mają ich własne 
sieci naprawcze?

-  Standaryzacja, kategoryzacja i samocertyfikacja 
warsztatów naprawczych. Pogląd towarzystw 
ubezpieczeniowych na certyfikację (kategoryzację) 

VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń komunikacyjnych
VI Konwencja Polskich Dealerów Samochodów

Otwarcie o problemach, czyli dyskusja 
ubezpieczycieli z sektorem serwisowym 
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warsztatu blacharsko – lakierniczego,

- Postępowania w sytuacji żądania faktur źródło-
wych zakupu części przez Towarzystwa Ubezpie-
czeniowe w szkodach AC i OC,

- Stawka roboczogodziny a wykorzystanie zamienni-
ków w myśl kalkulacji AUDATEX. Ilość warsztatów 
korzystających z AUDATEX. Problemy z zamien-
nikami blacharskimi. Co z operacją pasowania 
elementu (do którego zastosowano optymalizację 
zgodnie z technologią producenta). Kto ponosi 
odpowiedzialność za dopuszczenie do sprzedaży 
zamienników. Źródła pochodzenia zamienników. 

Ireneusz Szpot zdobywcą nagrody Menedżer Rynku De-
alerskiego 2011
Podczas konferencji rozstrzygnięte zostały trzy ple-
biscyty:
 - Menedżer Rynku Dealerskiego 2011,
 - „Złoty Zderzak”,
 - „Auto Salon 2010”
Tytuł Menedżer Rynku Dealerskiego przyznawany jest 
osobom, które zarządzają  stacjami dealersko-serwi-
sowymi, i które w sposób ponadprzeciętny wyróżniają 
się na tle rynku. 
W tym roku, tak jak w latach poprzednich, zgłoszenia 
swojego kandydata mógł dokonywać każdy uczestnik 
rynku poprzez wysłanie internetowego formularza 
zgłoszeniowego. Spośród zgłoszonych kandydatów 
Kapituła Nagrody, złożona z niezależnych autorytetów 
polskiego rynku motoryzacyjnego wybrała trzy osoby, 
którym przyznano nominacje do tej nagrody.
Finalnie wybór padł na Pana Ireneusza Szpota, Prezesa 
Zarządu Szpot Sp. z o.o. ze Swarzędza. 
Kapituła doceniła konsekwentne budowanie nowocze-
snej wielomarkowej firmy dealerskiej oraz stworzenie 
profesjonalnego kompleksu i prowadzenie w ramach 
jedynego w Polsce hipermarketu samochodowego 
obrotu samochodami używanymi. Dzisiaj firma jest 
autoryzowanym dealerem samochodów kilku marek. 
Poza marką Opel są to marki Chevrolet, Kia, SAAB i 
Isuzu. Jako jedna z trzech firm w Polsce oferuje usługi 
autoryzowanego serwisu kultowych marek z USA, 
czyli Cadillac i Corvette. Pan Szpot prowadzi również 
działalność na rzecz lokalnej społeczności, w głównej 
mierze na rzecz niepełnosprawnych dzieci. 
Sponsorem nagrody Menedżer Rynku Dealerskiego 
2011 była firma BZ WBK Leasing S.A.

Nagroda „Złoty Zderzak”  2011 dla T.U. Allianz!!!
Zwycięzcą tegorocznego ogólnopolskiego badania 
satysfakcji serwisów samochodowych ze współpracy z 
firmami ubezpieczeniowymi została firma TUIR Allianz 
S.A. Drugie miejsce zajęło PZU S.A.. Na trzeciej pozycji 
uplasowało się Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 
AVIVA.
Celem tego corocznego rankingu jest analiza ogólnej 
jakości współpracy między Towarzystwami Ubez-
pieczeniowymi a serwisami – autoryzowanymi i nie-
autoryzowanymi oraz ocena poziomu kompetencji i 
rzetelność likwidatorów technicznych, poziomu kom-
petencji i rzetelność likwidatorów merytorycznych, 
szybkość i sprawność procesu likwidacji szkody, ilość 
skarg, odwołań oraz pozwów sądowych kierowanych 
przeciwko TU jak i ocena atrakcyjności polis pod kątem 
ich sprzedaży. 

W tym roku badanie przeprowadzone zostało za 
pomocą ankiety elektronicznej w terminie od 3 lipca 
do 7 października 2011r. Ankieta kierowana była do 
serwisów niezależnych oraz ASO. 
W badaniu udział wzięło 14 Towarzystw Ubezpiecze-
niowych oraz kilkanaście tysięcy wspomnianych serwi-
sów w układzie procentowym – 22% niezależne i 78% 
autoryzowane. Ankieta podzielona została na dwie 
części: główną - dotyczącą procesu likwidacji szkód 
oraz część dot. sprzedaży polis ubezpieczeniowych. W 
badaniu obowiązywała pięciostopniowa skala ocen.
Ankietowani oceniali m.in.:  
-  „Poziom kompetencji likwidatorów technicznych”, 

gdzie najlepiej wypadło PZU S.A.,
-  „Prawidłowość wypłat odszkodowań”  – najlepiej 

wypadł Allianz oraz
-  „Szybkość przebiegu likwidacji szkód” – również 

najlepiej wypadł Allianz,
Tegoroczny „Złoty Zderzak” jest już szóstą edycją 
badania. Po raz pierwszy patronat na projektem objął 
Rzecznik Ubezpieczonych. Koordynatorem badania 
został również w tym roku Łukasz Szarama – Ekspert 
Branży Motoryzacyjnej.  Sponsorami badania były fir-
my  Audatex Polska Sp. z o.o. oraz Auto On-line.

Tytuł „Auto Salon 2010” dla Volkswagen Bednarek z 
Łodzi
Podczas wieczornego spotkania towarzyszącego kon-
ferencji został przyznany po raz X tytuł Auto Salon 
2010 dla najlepszego obiektu dealersko - serwisowego 
w Polsce. Jury w składzie: Katarzyna Pilarek – Archi-
tekt, Krzysztof Trzeciak - Redaktor Naczelny czasopi-
sma SERWIS MOTORYZACYJNY, Magdalena Patajewicz 
- Polska Izba Motoryzacji, w tym roku przyznało tytuł 
Auto Salon 2010 firmie Bednarek z Łodzi (dealer Volks-
wagena).
Wyróżnione tytułem Auto Salon 2010 zostały dwa 
obiekty:
 • CITROËN POLSKA, Warszawa
 • KARLIK VOLVO, Poznań Baranowo
Volkswagen Bednarek z Łodzi to obiekt nowy wybudo-
wany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego salonu 
samochodowego marki Skoda. Zdaniem Jury na uwagę 
zasługuje stylistyka zewnętrzna budynku wprowadzo-
na do realizacji przez producenta marki Volkswagen 
już rok wcześniej. Jak widać sprawdza się w każdym 
otoczeniu i pasuje do współczesnej architektury tak 
chętnie stosowanej przez architektów. Ukryty za ścia-
ną zieleni miejskiej zaskakuje swoją obecnością.   Połą-
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czony z komunikacją miejską wydzielonym wjazdem i 
oddzielną drogą wyjazdową. Wokół obiektu prowadzi 
bezkolizyjny ruch kołowy z klarownie wydzielonymi 
parkingami dla klientów, samochodów testowych- z 
wydzieleniem dla pojazdów osobowych i oddzielnie 
dla samochodów dostawczych. Wytyczono również 
stanowisko do prezentacji pojazdu nowego. Droga 
wewnętrzna prowadzi nas do serwisu i blacharni. Na 
tyłach wygospodarowano parking dla floty i samocho-
dów używanych. 
Kolejnym obiektem, który uzyskał równie wysoką 
ocenę to Autoryzowany Dealer Volvo Firma Karlik w Ba-
ranowie pod Poznaniem. Obiekt stanowi kolejną część 
kompleksu salonów samochodowych Firmy Karlik. Jest 
to rewitalizacja obiektów warsztatowych z rozbudową 
o część wystawienniczą i biurową i kontynuacja zabudo-
wy nagrodzonego w poprzedniej edycji salonu Hondy.
Do budynku prowadzi droga wewnętrzna ze zjazdem z 
trasy prowadzącej do pobliskich Szamotuł. Od wjazdu 
prowadzą nas czytelne oznakowania ze szpalerem 
markowych totemów.  Na uwagę zasługuje estetyczne 
i przejrzyste zagospodarowanie terenu z wydzielonymi 
miejscami postojowymi, oznakowania zewnętrzne jed-
noznacznie prezentują markę poszczególnych salonów.
Wnętrza sprzedaży są przestronne, dopasowane do 
adaptowanej konstrukcji hali. Stylistyka wystroju cha-
rakterystyczna dla nowej linii Volvo z dużym wpływem 
indywidualnych rozwiązań właścicieli obiektu. Stanowi-
sko recepcji, sprzedaży, napraw serwisowych, pocze-
kalni są oznakowane i przestronne. Na piętrze znalazły 
swoje miejsce pomieszczenia biurowe i socjalne. 
Antresola czeka jeszcze na swoje zagospodarowanie. 
Stanowi jednak świetną rezerwę miejsca na akcesoria 
uzupełniające markę. 

Na tyłach budynku zlokalizowano pomieszczenia ser-
wisowe z blacharnią i lakiernią. Miejsca wyposażone 
w nowoczesny sprzęt i dobrze zorganizowane. Uwagę 
zwraca „żywa elewacja”. Bardzo sprytnie rozwiązano 
problem penetracji światła słonecznego i nagrzewnia 
się pomieszczeń salonu. Zastosowano system żaluzji 
automatycznych.

Trzeci obiekt, który został wyróżniony przez komisję to 
Citroën Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Salon, który zo-
stał zbudowany około dziesięć lat temu został poddany 
modernizacji. Zlokalizowany wzdłuż ulicy Krakowskiej w 
sporym obniżeniu do tej arterii komunikacyjnej zmienił 
swoją fasadę i wnętrza sali sprzedaży oraz układ tech-
nologiczny części warsztatowej. W trybie ciągłej pracy 
wykonano nową elewację z paneli aluminiowych części 
serwisowej z oznakowaniem poszczególnych stano-

wisk. Wprowadzono oznakowanie rezerwowanych 
miejsc na poszczególne stanowiska narzędziowe oraz 
segregację odpadów.
Wyznaczono pola poziome dla określonych stanowisk 
składowania narzędzi.  Wszystkie te działania na pew-
no przyczyniają się do sprawnej, komfortowej pracy 
zespołu technicznego.
Zmodernizowano także salę wystawienniczą. Rozebra-
no starą fasadę i nadano jej nowy kształt oraz podnie-
siono wysokość. Te zmiany spowodowały, że budynek 
nabrał innego charakteru i stał się bardziej widoczny 
od strony przebiegającej opodal ulicy. Wnętrza salonu 
otrzymały nowe wyposażenia i lepszy układ techno-
logiczny. Czytelnie oddzielono stanowiska sprzedaży, 
napraw serwisowych, poczekalni z miejscem dla dzieci. 
Atrakcyjnie wydzielono pola prezentacji nowych mo-
deli tej marki oraz wygospodarowano przestronne 
i estetyczne miejsce wydawania nowych pojazdów. 
Wszystkie te zmiany wpłynęły na poprawę komfortu 
pracy i obsługi klienta. Docenić należy fakt, że prace 
zostały wykonane bez przerw w obsłudze kupujących.
Kolejny obiekt, który zwiedzało Jury to Toyota Boń-
kowscy w Komornikach. Niestety salon nie dostał 
się do ścisłego finału.  Obiekt usytuowany bardzo 
atrakcyjnie w pobliżu sporego skrzyżowania dróg, z 
dobrym, czytelnym wjazdem i oznakowaniem. Fasada 
przypominająca swoją stylistyką obiekty marki Ford. 
Widać jednak próby odejścia od tej formy poprzez na-
łożenia lameli drewnopodobnych oraz wprowadzenie 
rysunku małych okien o zmiennym układzie poziomym 
i pionowym. W środku wyposażenie typowe dla marki z 
częścią biurowo-szkoleniową za przeszklonymi ściana-
mi. Przytulne, wydzielone stanowisko wydawania po-
jazdów z zabudową ekspozycyjną. W pomieszczeniach 
warsztatowych nowe wyposażenie w osprzęt z dużą 
dbałością o segregację odpadów. Do całości nie pasuje 
tylko niestaranne wykonawstwo. Na całość końcowych 
efektów niewątpliwie ma wpływ oprócz dobrego 
projektu również wybór dobrej firmy wykonawczej i 
dobra współpraca wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego.

***
Tegoroczna konferencja przyciągnęła ponad 200 
uczestników. Spotkaniu towarzyszyła również wystawa 
„Wokół Rynku Dealerskiego i Serwisowego”. Fakt, że o 
problemach rozmawiano jawnie i wprost dobrze rokuje 
na przyszłość, tym bardziej, że zarówno towarzystwa 
ubezpieczeniowe jak również serwisy takich właśnie 
form oczekują. 

Polska Izba Motoryzacji składa serdeczne podzięko-
wania sponsorom, wystawcom, uczestnikom i prele-
gentom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
organizacji tego przedsięwzięcia. 
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Drobne zarysowania powierzchni, uszkodzony lakier, 
karoseria tracąca idealny kolor pod wpływem czynni-
ków atmosferycznych – z takimi problemami spotkał 
się prawdopodobnie każdy właściciel czterech kółek. 
Bez względu bowiem na to, jak bardzo dbamy o swoje 
auto, pewnych sytuacji nie sposób uniknąć.

Wszystkim tym, którzy chcą w szybki i prosty sposób 
przywrócić blask swojemu samochodowi firma MoTip 
Dupli poleca lakiery akrylowe w praktycznych opako-
waniach o pojemności 400 i 500 ml.

Mistrzowska klasa lakierów MoTip
Lakiery akrylowe firmy MoTip Dupli powstały z myślą 
głównie o tych właścicielach samochodów, którzy 
samodzielnie mierzą się z drobnymi naprawami i mo-
dernizacją swoich aut, jednak śmiało mogą one być 
wykorzystywane również w profesjonalnych warszta-
tach. Co więcej, łatwość użycia i poręczne opakowanie 
(aerozol o pojemności 400 lub 500 mililitrów) sprawia, 
że lakiery firmy MoTip Dupli sprawdzą się w każdej 
sytuacji.

Szybkoschnące lakiery akrylowe charakteryzują się  
bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi, a także 
doskonałym przyleganiem do powierzchni z metalu, 
drewna, szkła oraz różnego rodzaju tworzyw sztucz-
nych. Są również odporne na benzynę, chemikalia, 
promieniowanie ultrafioletowe i wpływ czynników 
atmosferycznych. Co więcej, lakiery akrylowe firmy 
MoTip Dupli są wytrzymałe na zadrapania i uderzenia, 
a także na płowienie i zabrudzenia, dzięki czemu mamy 
gwarancję, że polakierowana powierzchnia przetrwa w 
idealnym stanie przez długi czas.
Chcąc doskonale dopasować kolor lakieru do karoserii 
swego samochodu, firma Motip Dupli Polska oferuje 
akrylowe lakiery samochodowe Kompakt 400 ml. 
Dobierane są one według oznaczeń producentów 
samochodów. Wyboru z palety 700 kolorów możemy 
dokonać przy pomocy książki kolorów lub oryginalnie 
wymalowanego wieczka produktu.

Dla zabezpieczenia malowanej płaszczyzny przed ko-
rozją warto wcześniej zabezpieczyć ją lakierem pod-
kładowym, również wchodzącym w skład serii firmy 
MoTip Dupli. Produkt ten cechuje się doskonałymi 
właściwościami kryjącymi i wypełniającymi, jest łatwy 
w szlifowaniu i można go ponownie malować wszyst-
kim lakierami. Uniwersalny lakier podkładowy dostępny 
jest w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, białej i 
czerwonej.

Artur Kurz, ekspert firmy MoTip Dupli mówi: „Apli-
kacja lakierów MoTip jest bardzo prosta – wystarczy 
równomiernie spryskać wybraną powierzchnię i chwilę 
odczekać. Po 5-10 minutach lakier jest suchy w doty-
ku, po 10-20 minutach osiąga on stan pyłosuchości, 
całkowite utwardzenie następuje natomiast po około 

dwóch godzinach. Korzy-
stając z lakierów MoTip 
warto również pamiętać, że 
produktów w aerozolu nie 
należy zostawiać w tempe-
raturze powyżej 50 stopni 
Celsjusza (np. w nasłonecz-
nionym samochodzie), a 
lakierowanie powinno się 
odbywać w temperaturze 
pokojowej, czyli przy 15-20 
stopniach”.
Kompaktowe i uniwersalne 
lakiery MoTip mają trwałość 
do 10 lat i dostępne są w 
wybranych hurtowniach motoryzacyjnych, sklepach 
wielkopowierzchniowych oraz w autoryzowanych 
punktach sprzedaży.
Szybkoschnące lakiery akrylowe firmy MoTip Dupli to 
propozycja dla wymagających.

Uniwersalna rodzina lakierów Motip
W skład uniwersalnej linii produktów Motip, oprócz 
lakierów akrylowych, wchodzi również szereg innych 
rozwiązań.  Wśród nich znajdziemy lakier podkładowy 
wypełniający Primer Filler, lakier kontrolny, odtłusz-
czacz 600 Degreaser, lakier do felg w kolorze białym, 
srebrnym, złotym, stalowym oraz dwa nowe kolory- 
czarny matowy i czarny połysk, a także lakier bez-
barwny wysoki połysk. Wszystkie one wyróżniają się 
doskonałymi właściwościami i parametrami technicz-
nymi, dzięki czemu zyskają uznanie w oczach każdego 
właściciela samochodu.

Wielogodzinna jazda po dziurawych drogach, zmienne 
warunki atmosferyczne i brak doświadczenia innych 
uczestników ruchu – wszystko to sprawia, że nasz 
samochód codziennie poddawany jest wielu próbom 
wytrzymałościowym. Niestety nie zawsze wychodzi on z 
nich zwycięsko, co skutkuje otarciami, odpryskami lakie-
ru czy zarysowaniami. Na szczęście teraz, dzięki lakierom 
akrylowym firmy MoTip Dupli, szybko i samodzielnie po-
radzimy sobie z takimi niespodziankami i będziemy mogli 
cieszyć się widokiem idealnej karoserii swojego auta.

MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20b
55-080 Wrocław
tel. 48 71 38 78 676, fax 48 71 38 78 724
www.motipdupli.pl

Lakiery akrylowe firmy MoTip Dupli 
– samochód jak malowany!

MoTip Dupli Polska Sp. z o.o. jest firmą wchodzącą w skład holenderskiego kon-
cernu MoTip Dupli GROUP B.V.- producenta farb i lakierów w aerozolu, lakierów 
specjalistycznych, sprayów technicznych, środków do konserwacji pojazdów 
oraz kosmetyków samochodowych. Na rynku polskim firma MoTip Dupli obec-
na jest od 1992 roku.

Lakiery uniwersalne MoTip
Pojemność: 500 ml
Cena brutto: ok. 22 zł

Lakiery Kompakt MoTip
Pojemność: 400 ml
Cena brutto: ok. 35 zł
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Skąd wziął się airbrush w Pana życiu? 
- Właściwie muszę sięgnąć aż do czasów 
dzieciństwa, bo w domu archaiczny ae-
rograf zza wschodniej granicy, pamiętam 
niemal od zawsze. Mój ojciec, architekt 
wnętrz, używał go m.in. do wykonywania 
projektów. Podbierałem mu go, bo zapał 
do malowania przejawiałem od najmłod-
szych lat. Ale tak naprawdę wszystko 
zaczęło się w 1998 r., w czasie studiów. 
Studiowałem prawo na Uniwersytecie im. 
M. Kopernika w Toruniu. Jakoś mi jednak 
to prawo nie przypadało do gustu. Było 
dla mnie za nudne. Kiedyś, w przerwach 
między zajęciami wpadłem do Empiku i 
zobaczyłem amerykański magazyn pro-
mujący sztukę malowania aerografem, 
Airbrush Action Magazine, a w nim proces 
powstawania konkretnej grafiki, krok po 
kroku. Kupiłem aerograf, gdzieś na złomo-
wisku znalazłem bak starej Jawy i zabrałem 
się do pierwszych prób. Potem kolejnych. 
Czułem, że to coś dla mnie, bo wtedy 
jeszcze platoniczna miłość do motocykli i 
zamiłowanie do sztuki zawsze szły u mnie 
w parze. Napisałem artykuł, w którym 
opisałem krok po kroku jak moje prace po-
wstają, zrobiłem zdjęcia i zadzwoniłem do 
redaktora, bodajże Giełdy Motocyklowej. 
Byłem wtedy na II roku studiów. 

Opublikowali artykuł? 
- Odzew redakcji był natychmiastowy. To 
był na tamte czasy bardzo świeży temat. 
Artykuł wydrukowano od razu, za nim 
posypały się kolejne. Od 1998 r. do dziś 
opublikowałem w sumie przeszło 70 arty-
kułów. Z nikim nigdy nie wiązałem się na 
stałe, za to współpracowałem z redakcjami 
tych pism motoryzacyjnych, które mnie 
interesowały. Ten pierwszy tekst oczywi-
ście odebrałem jako wielki sukces. Byłem 
zachwycony, że ktoś w ogóle chce ze mną 
współpracować. Potem były artykuły, dla 
„Świata Motocykli”, „Motocykla” i innych 
magazynów branżowych. 
W 1998 r. jeszcze wszystko toczyło się na 
zasadzie zabawy, przerwy w coraz nudniej-
szych dla mnie zajęciach. Ale studia skoń-
czyłem. Zacząłem nawet pracę w zawodzie, 
zatrudniłem się w kilku instytucjach

Pewnie do momentu, gdy okazało się, że z 
pasji da się żyć?
- Dokładnie tak. 

Pamięta Pan swoje pierwsze zlecenie? 
- Pamiętam. To była Honda Valkyrie. To 
maszyna, która jeszcze dziś uchodzi za 
dość oryginalną, z górnej półki. Pamiętam, 
że gdy ten mój pierwszy, poważny klient  

Szczęściarz, 
który dba o detale

Piotrowi Parczewskiemu udało się z dwóch największych pasji: zamiło-
wania do motocykli i sztuki, uczynić sposób na życie. W swoim elbląskim 
warsztacie, kultowym motocyklom, nadaje niepowtarzalnego charakteru. A 
wszystko wskazywało na to, że miejscem jego pracy zostanie jakaś szacowna 
kancelaria.
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zabierał mnie do garażu, w którym trzymał swoje motocy-
kle, spodziewałem się czegoś pospolitego. Gdy wszedłem do 
środka zaparło mi dech w piersi. 

Nie bał się Pan, że nie sprosta zadaniu?
- Pewnie, że się bałem! Miałem za zadanie osiągnąć efekt 
spękanego kamienia, bo motywem przewodnim miała być 
płaskorzeźba bogini Walkirii. Gdy dostałem elementy mo-
tocykla z fabrycznymi szparunkami rozdzielającymi dwa 
kolory, trzeba je było usunąć. Stałem z jakimś skalpelem i 
zastanawiałem się: „no, Parczewski, jak natniesz nie tak, to 
cię powiozą…” Ten motocykl kosztował wtedy ok. 70 – 80 
tys. złotych. Nawet dziś to niebagatelne pieniądze, ale wtedy 
to był majątek! Na szczęście poszło nad wyraz dobrze, zosta-
łem doceniony i to nadspodziewanie wysoko. Uświadomiłem 
sobie, że to może być sposób na życie. Szybko też zrozumia-
łem, jak specyficznych będę mieć klientów. Przekonałem się 
o tym, gdy znów chcąc osiągnąć efekt kamienia, robiąc deta-
le, kapnąłem odrobinę większą kropelkę farby niż pozostałe. 
Jedna mniej czy więcej, wydawało się nie stanowić problemu. 
Ja jednak lubię dopracowane detale, dbałość o szczegóły. 
Spojrzałem więc na tę kropelkę i pomyślałem: zrobię takie 
rozświetlenie wokół, jakby to było większe zagłębienie w 
kamieniu, rozświetlone przez światło słoneczne. Ot, taki de-
talik. Kiedy motocykl był gotowy, były „ochy” i „achy”, ale gdy 
spotkałem się ponownie z przyjaciółmi właściciela motocykla, 
podszedł do mnie, wtedy 22 – latka, facet w wieku może 47 
lat i powiedział: „wiesz co Piotrek, cała grafika jest super, ale 
to maleńkie rozświetlenie mnie rozwaliło”. Zatkało mnie, bo 
ta kropeczka miała średnicę może 5 mm! (śmiech). Ta sytu-
acja nauczyła mnie jak moi klienci podchodzą do swojej pasji. 
Znają każdy milimetr swojego motocykla i potrafią docenić, 
jeśli ktoś tak jak oni, przywiązuje wagę do detali. 

Jakimi narzędziami Pan pracuje? 
- Od samego początku, jeszcze wtedy nie do końca świa-
domie, używałem aerografu japońskiego koncernu IWATA 
i jestem mu wierny. Dbałość o szczegóły przy użyciu tego 
sprzętu jest niesamowita. To najwyższa półka. Niedawno 
dostałem akredytację tego koncernu na swoje prace. To dla 
mnie bardzo nobilitujące, bo koncern uczynił mnie kimś w 
rodzaju swojego ambasadora. Otrzymałem też wyłączność 
na sprzedaż aerografów IWATA na terenie Polski. 

Pracuje Pan sam, czy zatrudnia pracowników? 
- Mam dwóch pracowników. Jestem też dystrybutorem 
lakierów samochodowych. Działam trochę szerzej niż tylko 
aerografem, ale jeśli chodzi o grafikę, to robię ją wyłącznie ja, 
bo klienci oczekują, że dostaną pracę mojego autorstwa. 

Jak wygląda początek współpracy z klientem? Przychodzą zwy-
kle z konkretnym pomysłem? Może oczekują propozycji?
- Teraz bywa tak, że najpierw dociera do mnie element mo-
tocykla a dopiero potem dostaję telefon, od osoby, która go 
przesłała. Ludzie na tyle mi ufają, że rezerwują sobie u mnie 
kolejkę, bo wiedzą, że potem na pewno się dogadamy. Jeśli 
klient nie jest do końca zdecydowany, ale już coś chodzi mu 
po głowie, słucham propozycji i robię wizualizację kompute-
rową grafiki. 

Zdarzyło się Panu zlecenie grafiki, która się Panu nie podoba-
ła? 
- Cóż, przez te wszystkie lata może ze dwa razy. Po pierw-
szym, powiedziałem sobie: „nigdy więcej!”. Za drugim, mach-
nąłem ręką i się złamałem. Ale to był błąd. Nigdy więcej tego 
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nie zrobię. Albo robię coś, co będzie się podobało 
klientowi, a czego ja nie będę się wstydził, albo nie 
robię w ogóle. Zdarzają się za to klienci, którzy nie 
mają pomysłu, albo nie uświadamiają sobie jak bardzo 
motocykl może nabrać indywidualnego charakteru, 
gdy się go naznaczy ich pasją. Kiedyś mój klient uparł 
się, że chce pomalować Harley’a na biało. Lakiernictwo 
mam w małym palcu, ale mnie to nie kręci. Zacząłem 
drążyć, pytać co go interesuje. Okazało się, że jest fa-
nem grupy Pink Floyd. No i pomysł był oczywisty: cegły 
z okładki płyty The Wall, wędrujące młoty itd. Będzie 
biało, ale i wyjątkowo. Klient był zachwycony, a jego 
motocykl robił furorę u nas i za granicą. 

Na jakich jeszcze powierzchniach tworzy Pan swoje gra-
fiki?
- Głównie na motocyklach, kaskach. Samochodami 
zajmuję się sporadycznie, bo mnie trochę mniej in-
teresują. Ale malowałem samochody np. dla MTV, do 
programu „Pimp my ride”. 

Miał Pan też bardzo znanych klientów, wśród nich Marty-
nę Wojciechowską, Macieja Wójcika z kabaretu Ani Mru 
Mru…
- Martyna Wojciechowska była chyba pierwszą moją, 
tak znaną w świecie publicznym, klientką. Powiedziała 
czym jest zainteresowana i dokładnie to dostała. 
Michał Wójcik to mój ulubiony kabareciarz. Gdy 
zadzwonił, byłem przeszczęśliwy. Robiłem mu dwa 
motocykle. 

Poprosił o jakąś zabawną grafikę? 
- A nie. Jak to zwykle bywa, ludzie którzy na scenie ro-
bią z siebie wariatów, okazują się być bardzo normalni, 
spokojni. To przesympatyczny człowiek. Na pierwszym 
motocyklu, to była yamaha, malowałem bardzo sub-
telne płomienie. Ostatni to przebudowywany dla niego 
Harley z motywami nawiązującymi do postaci, która 
bardzo wiele dla niego znaczy, inspiruje go, czyli do 
Charlie Chaplina. 

A największe wyzwanie do tej pory? Może najdziwniejszy, 
najbardziej zaskakujący projekt? 
- Najdziwniejszy? Niech pomyślę… Wszystkie mieszczą 
się w pewnych standardach. Najtrudniejsze są te, do 
których nie ma się przekonania. Staram się ich unikać 
jak ognia. Bo jeżeli projekt jest skomplikowany, ale am-
bitny, to nie ma mowy o trudności, bo to wyzwanie. 
Sprostanie mu przynosi ogromną satysfakcję. Ostatnio 
najwięcej satysfakcji dostarczają mi projekty autorskie. 
Te moje od początku do końca. 

Sentymentem darzę motocykl nazwany Corpus 
Christi. Budowano go od zera na życzenie klienta. 
Miały być na nim zawarte połączenie religii i grzechu, 
ludzkich słabości. To nie była technicznie bardzo trud-
na praca. Chodziło raczej o to, żeby w projekcie, w 
umiejętny sposób połączyć te elementy. Na przednim 
błotniku jest Marylin Monroe jako symbol seksu i li-
stek marihuany na jej twarzy. Na zbiorniku jest postać 
Chrystusa, a na tylnym błotniku butelka whisky i bank-
not studolarówki. Całość jest zbryzgana krwią. Bardzo 
lubię też Harley’a, którego grafika to hołd oddany 
powstańcom warszawskim. Wykorzystałem motywy z 
czarno – białych zdjęć z Powstania. Między innymi i tę 
pracę można obejrzeć na mojej stronie internetowej: 
www.aerograf.com.pl

Zauważyłam, że używa Pan absolutnie zaskakujących 
przedmiotów, by osiągnąć oczekiwany, graficzny efekt. 
Na przykład do namalowania kratki nawiewu powietrza 
samochodu, który pojawił się jako element grafiki, użył 
Pan siatki do wzmacniania ścianek gipsowych…
- Te niekonwencjonalne metody dają najfajniejsze 
efekty. Spojrzałem na tę siatkę i już wiedziałem do 
czego ją kiedyś wykorzystam. Jest wiele takich przed-
miotów, tylko trzeba wpaść na ich nowe zastosowanie. 
Wszelkiego rodzaju dziurkowane folie, gąbki, których 
odciśnięcie daje efekt nierównomiernej struktury, 
koronki. 

Koniecznie muszę zapytać jak ozdobił Pan własny mo-
tocykl.
- Mam Harley’a Davidsona. Zdobią go dwa rodzaje 
płomieni. Niby to banał, ale gdyby to było coś bardziej 
oryginalnego, co drugi tydzień chciałbym to prze-
malowywać (śmiech). Płomienie przynajmniej mi nie 
przeszkadzają. 

Czy mimo lat, nadal odczuwa Pan frajdę realizując swoje 
projekty? 
- Zdecydowanie tak. Praca to dla mnie cały czas 
ogromna przyjemność. Kiedy się budzę i pomyślę nad 
czym będę akurat pracował, wstaję z szerokim uśmie-
chem. Jestem szczęściarzem. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Kolejny rok naszej współpracy do-
biega końca. To dobry moment na 
bilanse i podsumowania. W imieniu 
całego zespołu Działu Zakupu i 
Sprzedaży Towarów Handlowych 
Firmy Troton, serdecznie Państwu za 
ten rok dziękuję.

To dzięki Państwa bezcennym 
uwagom oraz zaufaniu, którym nas 
obdarzacie, cały czas rozwijamy się, 
poszukujemy nowych rozwiązań, 
negocjujemy dla Państwa jak naj-
lepsze ceny.

Każdy kolejny, wspólny sukces 
mobilizuje nas jeszcze bardziej do 
dalszej, wzmożonej pracy.

 
Co nam przyniósł 2011 rok? Na 

pewno udało nam się rozszerzyć i 
wzbogacić naszą ofertę. Pojawiły 
się kolejne produkty w linii aerozoli 

technicznych: podkład do 
powierzchni cynkowo-

aluminiowych oraz 
p r e p a r a t 

do czysz-
c z e n i a 

hamulców. 
R o z b u -

d o w a l i ś m y 
również linie 

produktów do konserwacji podwozi 
o produkt na bazie bitumenu, w 
bardziej ekonomicznym, 4 – kilo-
gramowym opakowaniu (poszerzy-
ło to tym samym linię produktów 
dostępnych w pojemności 1 kg, 1 L 
– pistolet, aerozol 500 ml). Pojawiły 
się również nowe płyty bitumiczne 
wygłuszające „LUX”.

Zamykając 2011 
rok warto wspo-
mnieć, co czeka nas w 
2012 roku. Na pewno 
oddamy do Państwa 
użytku nową, bardziej 
przejrzystą i wzbo-
gaconą informacjami 
technicznymi stronę 
internetową. Plano-
wane jest wydanie 
odrębnego katalogu 
towarów handlowych. 
Oczywiście będziemy 
kontynuować zwyczaj 
dwumies ięcznych 

promocji cenowych na wybrane 
produkty handlowe.

Jeśli chodzi o nowe produkty, 
niewątpliwie dużym dla nas wy-
darzeniem będzie wprowadzenie 

poprzedzonego 
długimi poszuki-
waniami i bada-
niami, własnego 
systemu poler-
skiego BRAYT. 
B u d o w a l i ś m y 
go bazując na 
Państwa wiedzy, 
doświadczeniu i 
uwagach. Będzie 
to dla nas kolejny 
sprawdzian, czy 
udało nam się nie 
zawieść Państwa 
zaufania i oczeki-
wań.

Pierwsza odsłona nowej linii 
produktów będzie miała miejsce 
w lutym 2012 roku. Wszelkich in-
formacji, zarówno handlowych, jaki 
technicznych, udzielą Państwu nasi 
przedstawiciele handlowi.

Na zakończenie chciałbym z oka-
zji zbliżającego się Nowego 2012 
Roku życzyć Państwu, aby był to 
dla Państwa rok spełnień zarówno 
zawodowych – obfity w mniejsze i 
większe sukcesy -  jak i osobistych. 

Karolina Kmieć

Szanowni Państwo,

Firma MoTip wprowadza 
na rynek uzupełnienie linii 
kosmetyków i środków 
do pielęgnacji Car Care. 
Seria 600ml, oparta na 
nowej formule i dostępna 
w nowej szacie graficznej, 
zawiera 13 produktów do 
stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz auta. Funkcjo-
nalność i szeroki zakres 
stosowania powodują, że 
każdy powinien posiadać 
te produkty w swoim 
samochodzie. Do zastoso-
wania wewnątrz dostępne 
są: trzy kokpity w sprayu 
(bezsilikonowy, silikono-
wy oraz na bazie wody), 
odświeżacz o zapachu 

cytrusowym, pianka do 
czyszczenia szyb, środek 
do czyszczenia tapicerki 
oraz środek pielęgnujący 
do skóry. Do zastosowania 
zewnętrznego: środek 
do czyszczenia insektów, 
pianka do czyszczenia 
szyb, preparat pielęgnujący 
do części gumowych i z 
tworzyw sztucznych, pre-
parat szybko woskujący, 
pianka do opon, preparat 
czyszczący do felg oraz 
preparat ochronny do felg. 
Wszystkie dostępne w po-
jemności 600ml. Pierwsze 
produkty już są dostępne 
w sprzedaży. Szczegóły na  
www.motipdupli.pl

Nowości w linii 
Car Care

Płyty 
bitumiczne 

wygłuszają-
ce „LUX”

Podkład do 
powierzchni 

cynkowo-alumi-
niowych

Preparat 
do czyszcze-

nia hamulców
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Paweł Kuraś z Krakowa należy do nielicznych, którzy 
mając w głowie wizję swojego idealnego samochodu, 
postanowili, że po prostu go sobie zrobią. Jego praca 
sięga finiszu, samochód już przemierza nasze drogi. Pa-
weł Kuraś zrobił go prawie sam. Prawie, bo skorzystał 
z pomocy starego, poczciwego Forda Escorta. Stworzył 
lekki samochód hybrydowy – HYBRID CUSTOM CAR.
Firma Troton wspomaga projekt materiałami lakierni-
czymi serii Sea Line.

Paweł Kuraś napisał do nas: „Samochód powstał na bazie 
Forda Eskorta RS 2000 4x4 – o bardzo nietypowej kon-
strukcji produkowanej w latach 90-tych. Wyprodukowano 
500 egzemplarzy tego modelu, co było ilością wymaganą 
przez FIA, aby samochód dostał homologację rajdową dla 
samochodów produkcyjnych. Jest to ostatni model Forda 
z napędem na 4 koła. Doszedłem do wniosku, że będzie 
to idealny samochód do mojego projektu”. 

Zanim porozmawiamy o samochodzie, proszę nam zdra-
dzić, czy motoryzacja ma jakiś związek z Pana zawodem? 
Może to Pana pasja? 
- Jedno i drugie. Z wykształcenia jestem elektroener-
getykiem. Teoretycznie powinienem zajmować się 

więc m. in  przesyłem i 
wytwarzaniem energii 
elektrycznej. Jednak 
zawodowo zajmuję się 
prowadzeniem małej 
firmy, która projektuje i 
wykonuje kompozytowe 
elementy wykorzysty-
wane w sportach samo-
chodowych. Produkuję 
np. elementy karoserii, 
fragmenty elementów 
aerodynamicznych, osło-

ny dyfra, podłogi, dyfuzory, konfuzory, drzwi, błotniki, 
maski, dachy itp. Robimy również tapicerki drzwi bocz-
nych, elementy mocowania instalacji elektrycznej, pali-
wowej wszystko to, co jest niezbędne w samochodzie 
wyczynowym. 

Pana produkcja trafia do samochodów rajdowych?  
- Tak. W Polsce jest parę osób, które ścigają się takimi 
samochodami. Biorą udział w rajdach rangi Mistrzostw 
Polski, płaskich, górskich. Najczęściej są to Subaru 
Impreza i Mitsubishi Lancer Evolution. Swego czasu 
wykonywaliśmy również elementy do samochodów 
terenowych startujących w MP. 

Skąd wziął się pomysł na auto własnej konstrukcji? 
- Idea była taka: samochód z lekkim sportowym zacię-
ciem, a jednocześnie ekologiczny. Miejski, zgrabny, nie-
duży, lekko podniesiony, umożliwiający bezproblemowe 
przemieszczanie się po utwardzonych, podmiejskich 
drogach. Projekt powstał, gdy zainspirowałem się 
dziełem mojego klienta, który zbudował od podstaw 
samochód terenowy przygotowany do startów w MP.
Najpierw była pierwsza wersja, potem druga, jedna od 
drugiej brzydsza. W końcu stwierdziłem, że trzeba się 
do niej zabrać „po bożemu”. To było zdaje się we wrze-
śniu ubiegłego roku. Zaczął się proces modelowania 
karoserii, wykonywania form, elementów karoserii i 
wnętrza pojazdu. Całe elementy karoserii są wykonane 
z włókna szklanego – tkanin biaksialnych wzmacnia-
nych włóknem węglowym i aramidowym czyli kevla-
rem. Miałem ten komfort, że mogłem sięgnąć po 
elementy stosowane w przemyśle samolotowym.

Proszę nam powiedzieć o nich coś więcej…
- Włókno węglowe zostało wymyślone dla potrzeb 
wojska. Tak samo jak kevlar. To jedne z najlżejszych 
materiałów, które występują na świecie. Zapewniają 

Na łamach „Lakiernika” prezentujemy niekonwencjonalne, ciekawe 
projekty realizowane przez naszych Czytelników, począwszy od re-
konstrukcji pojazdów historycznych, przez przebudowy współczesnych 
aut, po konstrukcje prototypowe. 

HYBRID CUSTOM CAR

na fali

Element 
tylnego 

błotnika po 
wyjęciu z 

formy
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bardzo wysoką sztywność przy bardzo niskiej masie. 
Z takich materiałów zrobione są np. bolidy Formuły 1, 
czy promy kosmiczne. Powstał więc samochód bez-
pieczniejszy dla kierowcy i pasażerów, lżejszy, bo waży 
niecałą tonę. Nigdy nie lubiłem samochodów zbyt dłu-
gich, skróciłem go więc o pół metra. No i poniosłem o 
6 centymetrów, bo do niskich aut też jakoś nigdy nie 
miałem słabości. 

Nim zabrał się pan do wykonania, projekt pewnie po-
wstał „na kartce”
- Robiłem tę karoserię w systemach CAD/CAM. To 
komputerowy system wspomagania projektowania. 
Pierwotnie miał to być samochód typu SAM, zare-
jestrowany, z prawem do normalnego użytkowania. 
Takie auta jednak niełatwo zarejestrować, czasem nie 
udaje się to wcale. Żeby więc uniknąć czasochłonnej, 
skomplikowanej, nie zawsze zwieńczonej sukcesem 
procedury, użyłem płyty podłogowej z Escorta RS 
2000. Ten samochód, który widać na zdjęciach, to 
dalej Ford Escort, jako Ford zarejestrowany, mimo, że 
jego strona wizualna znacznie odbiega od oryginału. 
Płyta podłogowa, zawieszenie, napędy, przednia szyba, 
przednie słupki– to na pewno Ford. 

Porozmawiajmy teraz o napędzie hybrydowym.
- Chciałem zrobić samochód, który spełni moje aspira-
cje. A ponieważ z racji wykształcenia mam elektryczne 
zapędy, chciałem, żeby to był samochód elektryczny. 
Cała ideologia samochodu hybrydowego – łączącego 
silnik spalinowy z elektrycznym - bardzo mi się podo-
ba, bo uważam, że samochód wyłącznie elektryczny, 
to jeszcze abstrakcja ze względu na niedoskonałość 
źródeł zasilania. Uznałem, że do pewnych prędkości 
samochód powinien być tylko elektryczny, żeby w kor-
kach nie spalał paliwa, nie zanieczyszczał środowiska. 
Przy większych prędkościach ma się uruchamiać silnik 
spalinowy. Napęd na przednią oś został zachowany z 
silnika spalinowego (Ford 2,0 DOHC 150 kM). Na tylnej 
osi znalazł się silnik DC o mocy 21kW, który jest uży-
wany podczas jazdy w mieście oraz  wspomaga jazdę 
„sportową”. Sterowniki, które synchronizują prace 
silników spalinowego i elektrycznego są zaprogramo-
wane w trybie – miasto, tryb mieszany, trasa, sport.

Ile ten samochód kosztował Pana do tej pory? Myślę 
zarówno o pieniądzach, jak i o czasie. 
Pochodziłem do projektu robiłem kalkulacje, które 
oczywiście się nie sprawdziły. Ani te czasowe, ani 
finansowe. Ten samochód miał być taki, jak mi się 
podoba. Jeśli coś było nie tak, po prostu to zmienia-
łem, poświęcając każdą wolną chwilę. Zresztą to, co 
powstało na kartce, czy w programie komputerowym, 
odbiegało od tego, co powstawało „na żywo”. W du-
żych firmach projektowych bywa tak samo, dlatego 
wykonuje się modele. Po to, żeby zobaczyć, dotknąć. 
Bo często to, co na rysunku wygląda świetnie, na żywo 
może wyglądać makabrycznie. Tu było tak samo. Do 
tego pewnych rzeczy nie mogłem przeskoczyć, bo np. 
szyby czy światła muszą mieć homologację. Żeby nie 
utrudniać sobie życia musiałem robić zapożyczenia z 
innych modeli. Na przykład szyby boczne są z Toyoty 
Corolli n12 a światła tylne z Alfa Romeo 159. Niestety 
trzeba było wybierać między tym, co chcę osiągnąć, a 
wytycznymi określonymi w przepisach.

Co Panu zostało do zakończenia projektu? 
- Prace wykończeniowe jest to najbardziej czasochłon-
na część pracy nad projektem. Będę używał produk-
tów firmy Troton serii Sea Line. Są przeznaczone do 
laminatów szklanych albo węglowych, stosowanych w 
łodziach, a materiał, z którego powstał mój samochód 
jest analogiczny do łodzi wyczynowych. Zapraszam 
wszystkich na stronę Facebook-a: „Hybrid Custom 
Car” gdzie będą zamieszczone aktualne relacje z prac 
nad pojazdem. 

Pan już jeździ tym autem. Jak reagują kierowcy, prze-
chodnie? 
- Bardzo sympatycznie! Kierowcy machają, trąbią, po-
zdrawiają. Przechodnie wypytują, patrzą trochę jakby 
widzieli słynnego Pana Samochodzika (śmiech). To 
naprawdę miłe spotkania. 

Zapomniałam zapytać ile pali to cudo, no i jak długo 
ładuje się akumulator? 
-Pali różnie. Gdy jeździ tylko na silniku spalinowym, 
przy moim zacięciu sportowym, pali jak smok, bo to 
silniki, które lubią paliwo. Przy jeździe ekonomicznej w 
mieście jest lepiej – ok. 6,5 litra. A ładuje się do 80% 
pojemności akumulatorów w czasie 2,5h 

Proszę nam jeszcze powiedzieć jak na pana projekt po-
chłaniający tyle czasu reagowała rodzina.
- Na szczęście prawie każdy członek naszej rodziny ma 
swojego fioła: ojciec na punkcie nurkowania, mama 
– ogrodu, a żona mi pasji nie zabrania, tym bardziej, że 
ciągle muszę stawać do odprawy u synka, który pyta: 
„tato, co nowego zrobiłeś w samochodzie?” 

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska 

Tak 
wykonuje 
się formę 

maski i 
zderzaka

Forma 
tylnego 

błotnika
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Samotna eskapada na Wschód, ponad 9 tysięcy kilometrów 

przejechanych na motorze, spotkani ludzie, krajobrazy, 
przygoda. Cel: droga, przed siebie.

Po ośmiu dniach jazdy w kierunku Syberii docieram do 
granicy Europy z Azją, przejeżdżając ok. 4 tys. km. Piszę 
ok. ponieważ po dwóch dniach jazdy w ulewie tripma-
ster jest uszkodzony, więc i szczegółowy pomiar prze-
bytej drogi według wskazań licznika jest niemożliwy. 
Pomiar według GPS wskazuje przejechane 3510 km. 
Droga łącząca Europę z Azją przecina w tym miejscu 
niskie pasmo gór Ural. Obserwowanie miast położo-
nych na nizinach oraz jazda drogami z dużymi różnica-
mi wzniesień i spadków, jest dużą atrakcją i przyjemną 
odskocznią po kilku dniach monotonnej jazdy długimi 
prostymi drogami komunikacyjnymi Rosji. Tego dnia 
szybko upływa pokonywana droga i coraz bardziej 
odczuwalne staje się przekraczanie stref czasowych. 
Mijam właśnie następną strefę czasową i teraz do 
czasu polskiego mam plus trzy godziny. Późnym popo-
łudniem docieram do Czelabińska. Krótka przerwa na 
posiłek, odpoczynek, poprawienie bagażu i zastanowie-
nie się nad dalszą drogą. Podczas przeglądania mapy i 
zapisywania trasy w GPS poznaję Iwana, czelabińskiego 
motocyklistę, który zwraca się do mnie z pytaniem, czy 
wszystko w porządku i czy może mi w czymś pomóc! 
Chętnie korzystam, by uzyskać informację dotyczącą 
drogi do Omska. Jak się okazuje, do wyboru są dwie: 
jedna przez Isim – droga asfaltowa, wąska i nierówna, 
druga droga zaś prowadzi przez Tobolsk – wąska, rów-
na i tylko 2 km szutru, reszta po czarnym. Niestety za 
komfort trzeba nadrobić ok. 900 km. Wybieram opcję 
pierwszą z drogą prowadzącą niedaleko granicy z Ka-

zachstanem. Następne trzy godziny jazdy na wąskim 
siedzeniu KTM`a skłaniają do poszukania miejsca do 
całonocnego odpoczynku. W tym dniu biwakuję za ma-
łym budynkiem stacji benzynowej. Właściwie nie mam 
zbyt dużego wyboru jeżeli chodzi o miejsce rozstawie-
nia namiotu, ponieważ dokąd sięga wzrok, znajdują 
się tylko podmokłe pola, a co za tym idzie mnóstwo 
komarów. Szybko rozstawiam namiot, wrzucam do 
środka karimatę, śpiwór i tankbag. Nieświadomie 
rozstawiłem namiot z wyjściem w kierunku zacho-
dzącego słońca nad podmokłymi łąkami porośniętymi 
brzozowymi zagajnikami. Piękny widok. Dopada mnie 
błogie uczucie relaksu i zaraz potem zasypiam. Kilka 

Część II: Ural – Bajkał

Dojeżdżam 
do granicy 

Azji i Europy. 
Część planu 

wyjazdu 
zostaje zre-

alizowana
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godzin później w nocy budzi mnie silny wiatr połączony 
z ulewą. Sprawdzam co z motorem i mocuję rzeczy 
pozostawione na nim. Wszystko OK. Zamykam na-
miot, kładę się ponownie i wtulam w śpiwór, zasypiam. 
Wczesnym rankiem budzą mnie promienie słońca, a 
właściwie wysoka temperatura w namiocie. Zapowiada 
się pogodny dzień. Codzienny poranny rytuał: jedzenie, 
pakowanie, tankowanie i w drogę. Mijam coraz więcej 

lasów brzozowych i zauważam, że są coraz większe 
odległości między miejscowościami znajdującymi się na 
mojej drodze. Przed Isim z powodu kiepskiego oznako-
wania dróg do docelowych miejscowości,  podjeżdżam 
do pracujących robotników na rondzie, by upewnić 
się, czy jadę we właściwym kierunku. Jak się okazuje, 
obok ronda znajdował się posterunek DPS, którego nie 
zauważyłem. Na zewnątrz stoi kontrolujący funkcjona-
riusz o urodzie Azjaty, który machając przedramieniem 
i trzymając w dłoni pałkę, międzynarodowym wezwa-

niem „Eeeee!” zaprasza mnie do siebie. Gdy podchodzę, 
DPS`owiec zabiera moje dokumenty i każe iść za sobą 
do biura.

- DPSowiec: Nie można zatrzymywać się przy rondzie, 
jest to niedozwolone.

- Ja: Przecież nie spowodowałem zagrożenia...
- Zabieram prawo jazdy. Na jaki adres je wysłać?
- A warto, przecież podjechałem tylko zapytać o 

drogę?
- Tak nie wolno. Będzie mandat.
Po kilku zdaniach zaczynam rozumieć, że chodzi tylko o 
wyłudzenie pieniędzy ode mnie.
- OK, wymyśl coś, bo śpieszy mi się.
- Będzie mandat.
- Ile?
- 5000 rubli.
- Tu masz adres do wysłania dokumentów! 
- ??????
- Mogę dać najwyżej 10$
- A co ja za to kupię?
- No przecież na samochód tobie nie dam.
- To czekamy na naczelnika.
- 20$ i uciekam.
- 50$
- To czekamy na naczelnika.
- Dobra dawaj 20$.

I tak, jeszcze przed południem, jestem lżejszy o 20$. 
Reszta dnia upływa jednak bez niespodzianek,  według 
codziennego rytuału. Na koniec dnia decyduję, że 
zatrzymam się w hotelu z powodu konieczności prze-
prowadzenia serwisu motocykla i chęci doprowadzenia 
siebie i motocykla do porządku. Noc w hotelu mija 
spokojnie. Rano, wymiana olejów, filtrów itp. Z chwilą 
zakończenia serwisu zaczyna padać deszcz. Jest czas 
na spokojny prysznic, posiłek i spakowanie się. Niebo 
po godzinie jest prawie bezchmurne, czas ruszać w 
dalszą drogę. Upływa wolno monotonna, prosta droga 
z rosnącymi po obu stronach  zagajnikami brzozowymi.   
Przejeżdżam ok. 200 km, gdy zostaje zatrzymany do 
kontroli na punkcie DPS. Od razu przypomina mi się 
niemiła przygoda z dnia poprzedniego. DPS`owiec 
prosi o dokumenty i pyta skąd i dokąd jadę, no i po 
co? Odpowiadam, że jestem dziennikarzem, jadę przez 
całą Rosję i robię reportaż. Wydaje się być całkiem miły 
jak na DPSowca, więc pytam, czy nie ma nic przeciwko 
zapozowaniu ze mną do wspólnego zdjęcia. Od razu 
przystaje na moją propropozycję i szybkim ruchem 
oddaje dokumenty. Ustawiamy się do wspólnej foty. 
Pstryk! Jest fota. W pośpiechu pakuję się do dalszej 
jazdy. Jednak funkcjonariusz poleca mi jeszcze zrobić 
zdjęcie posterunku. Zatrzymuje jadące w obu kierun-
kach samochody, ustawia mnie na środku drogi, na 
wprost posterunku, i z zadowoleniem obserwuje jak 
dokumentuję jego miejsce pracy. OK! Fota jest! Po-
nownie w pośpiechu pakuję swoje rzeczy z nadzieją 
szybkiego oddalenia sią od DPS. Tym razem obeszło się 
bez ubytku pieniędzy, ruszam w dalszą drogę. Po 220 
km ponownie przymusowy postój. Teraz powodem jest 
brak benzyny w moto. Pięciolitrowy zapas w kanistrze 
również nie pomaga. Nadal za mało paliwa w przewo-
dach i pompa ma problem z zaciągnięciem benzyny 
do gaźnika. Pełny zbiornik 28l benzyny 95 zazwyczaj 
wystarcza mi na przejechanie 550 km. Zatankowana 
przeze mnie benzyna 92 była najwidoczniej chrzczona 

W Czelabiń-
sku poznaję 

Bikera, który 
pokazuje mi 
nową drogę 

do Ishim.

Brzozowe 
zagajniki, 
gdzieś za 

Uralem.

Szybka 
wymiana 

oleju i filtrów. 
Serwis udało 

się zakoń-
czyć przed 
deszczem.
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i wystarczyło jej tylko na około 400 km. Według mapy 
do najbliższej miejscowości jest 60 km. Pchanie obłado-
wanego motocykla raczej nie ma sensu, więc pozostaje 
tylko czekać na ratunek z wystawionym przy drodze 
kanistrem. Po dwuch godzinach czekania, nadjeżdża 
w moim kierunku motocykl. Jest nadzieja. Kierow-
cą okazuje się Włoch David, od którego przelewam 
dodatkowe 4l benzyny. Chwila czekania by benzyna 
dokładnie rozlała się w przewodach paliwowych. Jedno 
zakręcenie rozrusznikiem i KTM odpala! Na pierwszej 
napotkanej stacji benzynowej uzupełniamy paliwo w 
bakach i kanistrach. Spotykamy również trzech nie-
mieckich motocyklistów wracających z Władywostoku 
na starych Yamahach XT 500, zachwalają swoje ma-

szyny. Tradycyjnie wymieniamy informacje o drogach i 
warunkach podróżowania. 

W ramach podziękowania za pomoc zapraszam Davida 
na przysłowiową kawę. Podczas odpoczynku jest chwila 
na rozmowę i wymianę informacji. David jedzie z Włoch 
dookoła świata i ma już za sobą przejechaną Skandyna-
wię. Następnego dnia ma omówiony serwis motocykla 
w Nowosybirsku. Italiano nie zna języka rosyjskiego, a 
że jedziemy w tym samym kierunku, oferuję mu pomoc 
w tłumaczeniu. Z radością przyjmuje moją propozycję 
i ustalamy plan wspólnej jazdy. Zatrzymujemy się w 
motelu, 10 km przed Nowosybirskiem. Kolacja w barze, 
rozmawiamy o podróżach i motocyklach. Zmęczeni po 
północy kładziemy się spać. Wstajemy leniwie, nie spie-
sząc się, pakujemy motocykle i ruszamy na umówiony 
serwis Yamahy. Po przejechaniu przez całe miasto, 
docieramy godzinę przed otwarciem serwisu. Serwis 
Yamahy zaczyna się o 10:30, a kończy po godzinie 16. 
Pomoc w tłumaczeniu przydała się i dzięki temu Italiano 
zaoszczędził na kosztach, rezygnując z niepotrzebnych 
prac przy jego moto. W między czasie ustalamy, że wła-
ściwie przez następny tydzień nasza droga prowadzi w 
tym samym kierunku i aż do Skovorodino możemy 
jechać razem. Następne dwa dni jazdy ograniczają się 
do jedzenia, jazdy, tankowania i spania. Dojeżdżamy do 

Jeden z wie-
lu mijanych 

punktów 
DPS.

Tradycyjnie zabrakło paliwa, gdzieś w głębokiej dziurze. 

Po ok. dwóch godzinach nadjeżdża Italiano. Moja 5 i jego 4 
litry umożliwiają zaciągnięcie paliwa przez pompę. 

Niemcy, którzy 
jadą z Włady-

wostoku na 
starych XT.
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Patronat na wyprawą objął 
Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski

www.metalfach.com.pl

Partnerzy:

Angarska. Rankiem muszę przejrzeć motocykl, wyregu-
lować zawory, przeczyścić gaźnik i umyć filtr powietrza. 
Z Angarska ruszamy po południu i dojeżdżamy do 

Irkucka. Kolejny punkt w mojej wyprawie osiągnięty. 
Jestem zadowolony. Zahaczamy również o stragany z 
wędzonymi rybami nad Bajkałem. Podczas jazdy czuć 
zimno jakie oddaje Bajkał. Trzeba się pozapinać, bo 
chłód jest dotkliwy. Za Bajkałem widoki, są zdecydo-

wanie bardziej urozmaicone i atrakcyjne. Tu zaczyna 
się właściwa droga, do której jechałem tyle dni. Koniec 
części II. www.motoazja.pl

Ekipa serwi-
su Yamaha 

Nowosybirsk.

Angarsk. 
Regulacja 
zaworów, 

czyszczenie 
gaźnika i 

mycie filtra 
powietrza.

Irkutsku - jestem zadowolony. Kawałek trudnej drogi udało 
mi się przejechać. 

Nadbajkalskie stragany z zakurzonymi rybkami.

Za mną w tle jezioro Bajkał. Zadowolenie po raz drugi w tym 
samym dniu - rzadkość.
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www

Thoma • Tel./Fax: +48 95 741 11 62 • www.elakiery.pl
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Thoma • Tel./Fax: +48 95 741 11 62 • www.elakiery.pl
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Linia kolorystyczna Spectral wzbogaciła się o 
nowy produkt, bardzo dobrze przyjęty przez 
lakierników, antykorozyjny podkład epoksydowy 
w sprayu Spectral UNDER 395 w opakowaniu 
500ml. Cechuje się on gładką powierzchnią i 
świetnymi właściwościami antykorozyjnymi przy 
bardzo dobrej dyszy typu fun. 

Spectral UNDER 395 spray wkomponował się 
w tworzoną przez nas linię do napraw punkto-
wych spot. Aby dowiedzieć się więcej o szybkich 
naprawach punktowych zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.spectral.pl zakładka 
„naprawy punktowe”.

Spot Repair 
w Spectral
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Ilość emisji:  Zamawiający:   Adres zamawiającego:      podpis:

................ ................................... ........................................................................... ...............................

Treść ogłoszenia:

Sprzedam
Kupię
Dam pracę

Szukam pracy
Usługi
Bezpłatnie

Edukacja
Inne

Kupon proszę wysłać na adres: 
„Lakiernik” Ząbrowo 14a
78-120 Gościno

KUPON NA BEZPŁATNE 

OGŁOSZENIE DROBNE LAKIERNIK

1. IPF Sp. z o.o
Kontakt - email: rekrutacja-
@ipf.jobs
Kontakt - tel.: 61 222 47 01

Treść:
IPF Sp. z o.o (certyfikat 
5450) zatrudni na terenie 
Francji wykwalifikowanego i 
doświadczonego Lakiernika 
samochodowego.

2. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490
Treść:
Przyjmuję zlecenia na 
renowacje aut zabytko-
wych (prace należące do 
lakiernika)

3. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490
Treść:
PRZYJMĘ ZLECENIE NA 
RENOWACJE (LAKIERO-
WANIE) AUTA ZABYT-
KOWEGO /CZĘŚĆ PRAC 
NALEŻĄCYCH DO LAKIER-
NIKA/ POZNAŃ

4. Kontakt - nazwa: CBS-
butler
Kontakt - email: spaleczny-
@cbsbutler.com 
Treść:
szukam lakiernika (produk-
cja naczep) z doświadcze-
niem w lakierowaniu dużych 
powierzchni: naczepy, 
autobusy itp; stawka min. 9 
EU na rękę

5. Kontakt - nazwa: szukam 
pracy lakiernik
Kontakt - email: zawadzki-
1980@gmail.com
Kontakt - tel.: 693224969
Treść:
poszukuje pracy na terenie 
Polski jako lakiernik bez 
zakwaterowania lub z 7 lat 
w branży samodzielny

6. Kontakt - nazwa: daniel
Kontakt - email: danie-
l7576@poczta.fm
Kontakt - tel.: 797259658
Treść:
WITAM SZUKAM PRACY 
JAKO LAKIERNIK PROSZ-
KOWY  12 LAT DOSWIAD-
CZENIA. J.NIEMIECKI 
PODSTAWY. PRZYGOTO-
WUJE AUTA DO LAKIERU.

7. Kontakt - nazwa: Maciej
Kontakt - email: autolackie-
rerei-dz@hotmail.de Kontakt 
- tel.: 004917632378202
Treść:
Witam poszukuje osobę 
do rozbierania i skladania 
samochodow najlepiej w 
kierunku blacharz mechanik 
samochodowy praca w 
niemczech frankfurt/men

8. Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja Kontakt 
- email: rekrutacja@kon-
cepcja.eu Kontakt - tel.: 790 
592 719
Treść:
Oferty pracy dla LAKIERNI-
KÓW z j. niemieckim. Praca 
w Niemczech od zaraz. 
Wysokie zarobki u niemiec-
kiego pracodawcy w branży 
przemysłowej.

9. Kontakt - nazwa: Piotr 
Glin
Kontakt - email: tomasz_li-
g@o2.pl
Kontakt - tel.: 506169817
Treść:
Sprzedam pompę próżnio-
wą BW200. Rok produkcji 
1998. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 506 169 
817.

10. Kontakt - nazwa: Piotr 
Glin
Kontakt - email: tomasz_li-
g@o2.pl
Kontakt - tel.: 506169817
Treść:
Sprzedam przemysłową 
myjkę natryskową wraz 
z dokumentacją. Rok 
produkcji 2008. Cena do 
uzgodnienia. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 
506 169 817.

11. Kontakt - nazwa: 
dominik
Kontakt - email: blachar-
stwo.chmielnik@hot-
mail.com Kontakt - tel.: 
793262771
Treść:
sprzedam pigmenty Sikkens 
z lakierami wodnorozcień-
czalnymi

12. Kontakt - nazwa: 
blacharz profesjonalista 
Kontakt - email: matro2@t-
online.de Kontakt - tel.: 
004915117200611
Treść:
zlece prace blacharskie przy 
zabytkowych pojazdach 
restaurowanie blacharki w 
powazne oferty prosze prze-

sylac pod adres lub telefon 
004915117200611

13. Kontakt - nazwa: 
bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy lub pomocnik 
za granicą.20 lat doświad-
czenia,polerowanie,lakiery 
wodne.Niemiecki podstawo-
wy ,techniczny.

14. Kontakt - nazwa: Rafał.P
Kontakt - email: izakarolina-
@interia.eu
Kontakt - tel.: 506-182-595
Treść:
Lakiernik. 16lat doświad-
czenia jako samodzielny 
a także jako kier. zespołu 
w Polsce oraz na terenie 
Niemiec. (renowacja aut 
zabytkowych) Szuka pracy.

15. Kontakt - nazwa: 
leonard
Kontakt - email: panel-rapin-
czyk@wp.pl
Kontakt - tel.: 505088615
Treść:
 zatrudnie lakiernika ME-
BLOWEGO. umiejetnosc 
lakierowania :wysoki polysk, 
mat,bejcowanie. zarobki 
do uzgodnienia.praca w 
SWINOUJSCIU.

16. Kontakt - nazwa: 
Sławomir
Kontakt - email: slawomi-
r558@wp.pl
Kontakt - tel.: 509 923 020

Treść:
Poszukuję osób które 
pomogą załatwić kredyt 
na otwarcie działalności 
gospodarczej Lakiernictwo i 
blacharka samochodowa

17. Kontakt - nazwa: Michał 
Solarz
Kontakt - email: mikebam-
bo@gmail.com
Kontakt - tel.: 698895183
Treść:
Poszukuję pracy jako 
praktykant lakiernika samo-
chodowego / pomocnik la-
kiernika na terenie 3miasta. 
Nie mam dowiadczenia, ale 
szybko sie ucze - Michał

18. Kontakt - nazwa: auto-
max112@wp.pl
Kontakt - email: automa-
x112@wp.pl
Kontakt - tel.: 7925483202
Treść:
blacharz-lakiernik samo-
chodowy poszukuje pracy 
na terenie Austrii lub Nie-
miec.15 lat doswiadczenia w 
zawodzie. 

19.Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: 792034015
Treść:
Wykształcenie Zawodowe/
Zawód Lakiernik znajomość 
jezykowa Włoski Angiel-
ski.Posiadam Samochód 
prywatny Poszukuje Pracy 
W Radomiu bądz w Oko-
licach .

20. Kontakt - nazwa: 
blacharz/lakiernik

OGŁOSZENIA
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Kontakt - email: rafaelo-
75@tlen.pl
Kontakt - tel.: 609136099
Treść:
blacharz\lakiernik z do-
swiadczeniem poszukuje 
pracy z zakwaterowaniem w 
okolicach Warszawy

21. Kontakt - nazwa: Łukasz
Kontakt - email: Szakal_
87@interia.pl
Kontakt - tel.: 798586373
Treść:
Witam mam prośbę mógł 
by ktoś podać gdzie można 
zrobić kurs lakiernika 
samoch. w okolicy Katowic z 
góry dziękuje 

22. Kontakt - nazwa: RY-
SZARD
Kontakt - email: Ryszardsz-
czygiel@wp.pl
Kontakt - tel.: 0045 
696821575
Treść:
LAKIERNIK SAMOCHODO-
WY POSZUKUJE PRACY 
NA TERENIE DANII ZNA-
JOMOSC JEZYKA 5LAT 
PRACOWALEM W DANII I 
JESTEM ZAINTERESOWA-
NY POWROTEM.

23. Kontakt - nazwa: Kamil
Kontakt - email: kamil19-
66@o2.pl
Kontakt - tel.: 514665093
Treść:
Poszukuję pracy jako 
praktykant lakiernika 
samochodowego / pomoc-
nik lakiernika na terenie 
Warszawy, (przygotowy-
wałem i lakierowałem swój 
samochód)

24. Kontakt - nazwa: Sławek
Kontakt - email: eda.lak@in-
teria.pl
Kontakt - tel.: 668 979 350
Treść:
Poszukuję zleceń na lakie-
rowanie elementów(drew-
no,stal,tworzywo szt.)Po-
siadam własny warsztat 
lakierniczy i wolne moce 
przerobowe.
Miechów k.Krakowa

25. Kontakt - nazwa: roman
Kontakt - email: monika-
1310@poczta.onet.eu Kon-
takt - tel.: +48 502 237 483

Treść:
szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodowy 
mam duże doświadczenie 
zawodowe PILNE!!!!!

26. Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 
+48601503948
Treść:
Blacharz-Lakiernik samo-
chodowy,poszukuje uczciwej 
oferty pracy,na terenie Euro-
py.26-letnie doświadczenie 
zawodowe,podstawowy 
niemiecki-angielski.

27. Kontakt - nazwa: potatis
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048693599808
Treść:
poszukuje pracy jako 

lakiernik ogólny mam duze 
doswiadczenie w tej branzy 
szukam powaznych ofert 

28. Kontakt - nazwa: Szu-
kam pracy
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+48663714183
Treść:
Pilnie szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy 
w Europie mam 32 lata 
i doswiadczenie moge 
szbko wyjechac tel +48 66 
3714183 Tomek.

29. Kontakt - nazwa: Leszek
Kontakt - email: arla-
a67@o2.pl
Kontakt - tel.: Kontakt - tel.: 
509252441
Treść:
Poszukuje pracy jako 
blacharz, lakiernik, spawacz 
MIG-MAG 20-letnie do-
świadczenie w zawodzie. 
Praca w UE

30. Kontakt - nazwa: Sylwek
Kontakt - email: sylweste-
r85.24@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48728138959
Treść:
doświadczony lakiernik 
samochodowy szuka pracy 
na terenie całej Europy

31. Kontakt - nazwa: Dr. 
Schneider Automotive 
Polska, Bernard Adam-
czak Kontakt - email: 
bernard.adamczak@dr-
schneider.com Kontakt - tel.: 
519050287
Treść:
Sprzedam urządzenia 
lakiernicze - niskie ceny:
1.taśma transportowa 
klatkowa,
2.urządzenie do odsalania 
wody,
3.pojemnik ciśnienowy 
50l (2)

32. Kontakt - nazwa: roman
Kontakt - email: monika-
1310@poczta.onet.eu Kon-
takt - tel.: +48 502 237 483
Treść:
szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodowy 
lub przemysłowy doświad-
czenie 10 lat   PILNE!!!!!!!!!

33. Kontakt - nazwa: roman
Kontakt - email: monika-
1310@poczta.onet.eu Kon-
takt - tel.: +48 502237483
Treść:
szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodo-
wy lub przemysłowy 10 lat 
doświadczenia

34. Kontakt - nazwa: 
kkkkkkkk
Kontakt - email: swierczyn-
ski_przemek@wp.pl Kontakt 
- tel.: +48 603 462 463
Treść:
Poszukuję pracy w Niem-
czech lub Francji w zawo-
dzie Blacharz samochodowy 
proszę o poważne oferty 
pracy.Tel+48 603 462 463 

35. Kontakt - nazwa: przyby-
szewski26@wp.pl
Kontakt - email: przyby-

szewski26@wp.pl
Kontakt - tel.: 
Treść:
witam szukam pracy w za-
wodzie blacharz samocho-
dowy  w Niemczech prosze 
o kontakt prawojazdy kat 
BC+E D+E

36. Kontakt - nazwa: auto-
lak
Kontakt - email: biuro@au-
to-lak.eu
Kontakt - tel.: 517669263
Treść:
W ofercie naszej firmy 
posiadamy profesjonalne 
usługi blacharsko-lakier-
nicze.Jesteśmy w stanie 
konkurować na rynku warsz-
tatów samochodowych 
oraz sprostać wymaganiom 
klientów

37. Kontakt - nazwa: Green 
Park HR Consultants Kon-
takt - email: magda@gpcon-
sultants.eu Kontakt - tel.: 
609450156
Treść:
Poszukujemy lakierników 
i blacharzy z językiem 
angielskim lub niemieckim 
do pracy w Holandii.
Atrakcyjne wynagrodzenie

38. Kontakt - nazwa: piotr
Kontakt - email: piotrek-
szewczyk@onet.eu Kontakt 
- tel.: +31645089121
Treść:
podejmę współpracę  z 
firmami w pl/nl
auto handel starymi samo-
chodami
język angielski
własny samochód

39. Kontakt - nazwa: kara-
sinska
Kontakt - email: ma.karasin-
ska@wp.pl
Kontakt - tel.: 338544857
Treść:
POSZUKUJĘ LAKIERNIKA 
Z DOŚWIADCZENIEM DO 
MALOWANIA ELEMENTÓW 
DREWNIANYCH. PRACA 
DODATKOWA, ATRAKCYJ-
NE WYNAGRODZENIE, 
TEL. 338544857.USTROŃ 
ŚLĄSKIE.

40. Kontakt - nazwa: karol
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl Kontakt 
- tel.: 666454575
Treść:
jestem solidnym lakiernikiem 
wiek 32l,lakiernictwo od a-z 
,troche blacharki zbrojenie 
wiadoma sprawa interesuje 
mnie praca w norwegi
666454575

41. Kontakt - nazwa: 
dominik
Kontakt - email: blachar-
stwo.chmielnik@hot-
mail.com Kontakt - tel.: 
793262771
Treść:
sprzedam pigmenty wodno-
rozcieńczalne firmy Sikkens 
po bardzo dobrych cenach! 
towar pochodzi z mojej 
prywatnej mieszalni którą 
zamieniam na inną. 

42. Kontakt - nazwa: Lakier-
nia w Kobyłce
Kontakt - email: skar-

t@poczta.internetdsl.pl 
Kontakt - tel.: 604285881
Treść:
Firma produkująca kolumny 
głośnikowe poszukuje 
doświadczonego lakiernika 
meblowego , może być tak-
że na część etatu, lub praca 
dodatkowo przy montażu.

43. Kontakt - nazwa: 
LUKASZ
Kontakt - email: lakierni-
k1983@interia.pl Kontakt 
- tel.: +31 0645 864 551
Treść:
SZUKAM PRACY W 
HOLANDII PONAD 10LAT 
W ASO

44. Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: koniu-
311@o2.pl
Kontakt - tel.: 
00353871442365
Treść:
Samodzielny lakiernik z 
18 letnim doswiadczeniem 
poszukuje pracy w Dublinie, 
ewentualnie mozliwosc 
zmiany miejsca zamieszka-
nia przy konkretnej ofercie 

45 Kontakt - nazwa: 
Adi99_87@interia.pl
Kontakt - email: Adi99_
87@interia.pl
Kontakt - tel.: 600290277
Treść:
Lakiernik samochodowy 
samodzielny szuka pracy na 
terenie UE . Podstawowa 
Znajomość J.Angielskiego 

46.. Kontakt - nazwa: 
Krzysiek
Kontakt - email: krzysiek.za-
bowka@wp.pl
Kontakt - tel.: 506556212
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
na terenie całej Europy 

47. Kontakt - nazwa: piotr
Kontakt - email: piotrek-
szewczyk@onet.eu Kontakt 
- tel.: +483871032
Treść:
przebywam i pracuję  w 
Holandii chętnie podejmę 
współprace z firmami w pl 
język angielski ,własne auto-
,branża lakiernicza ,handel 
starymi samochodami 

48. Kontakt - nazwa: Solid 
Bridge
Kontakt - email: leszekstefa-
niuk@solidbridge.pl Kontakt 
- tel.: 603 155 315
Treść:
Firma z branży lakierów po-
szukuje Kierownika Szkoleń. 
Praca w Warszawie.
Wymagane doświadczenie 
w pracy na stanowisku 
lakiernika i kierowanie 
zespołem.

49. Kontakt - nazwa: IIBC
Kontakt - email: stachu-
@iibc.ca
Kontakt - tel.: 48 505 696 
045
Treść:
Blacharz/lakiernik z bardzo 
dobrym angielskim. Praca w 
Kanadzie. 20-23$ CAD/hour. 
Cv w języku ang. proszę 
przesłać na maila

50. Kontakt: lakiernik

Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy lub pomoc-
nik,za granicą.Mam 20lat 
doświadczenia,wszystkie 
techniki lakierowania oraz 
polerowanie.

51. Kontakt - nazwa: Dawid 
Mail
Kontakt - email: lllkololl-
l@web.de
Kontakt - tel.: 
004917610405636
Treść:
niemiecka firma zajmujaca 
sie przerabianiem metali 
zatrudni lakiernka na god-
nych warunkach.zarobki od 
8€,kwatera za darmo,co 4-5 
tygodni zjazdy do pol.

52. Kontakt - nazwa: 
Dariusz
Kontakt - email: Kerar-
t@poczta.fm
Kontakt - tel.: 518592934
Treść:
szukam pracy zarówno jako 
pomocnik ale również jako 
lakiernik ,lakiernik artystycz-
ny(aerografista) na terenie 
warszawy oto przykladowe 
prace www.kerarl

53. Kontakt - nazwa: tomek
Kontakt - email: skoli-
m8@tlen.pl
Kontakt - tel.: 728-640-575
Treść:
szukam pracy na stanowi-
sko lakiernik meblowy sa-
mochodowy lub do tworzyw 
sztucznych mam ogółem 18 
lat doświadczenia w wyżej 
wymienionych zawodach 

54. Kontakt - nazwa: auto-
lackiererei-dz@hotmail.de 
Kontakt - email: autolackie-
rerei-dz@hotmail.de Kontakt 
- tel.: +4917632378202
Treść:
poszukuje zdolnego 
blacharza samochodowe-
go do nowych aut dobre 
zarobki.Warsztat k/frankfurt 
nad Menem.Tylko powazni 
fachowcy i przemyslane 
decyzje.

55. Kontakt - nazwa: Karol
Kontakt - email: kdziadziewi-
cz@wp.pl
Kontakt - tel.: 889064617
Treść:
Robot Lakierniczy RES 
model COLOREX 5+1 Stan 
Maszyny: Bardzo Dobry Rok 
Produkcji: 2007

56. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: mobi-
l74@op.pl
Kontakt - tel.: 883131620
Treść:
Szukam pracy w hurtowni-
,magazynie z materiałami 
lakierniczymi-posiadam 
doswiadczenie.Możliwa 
zmiana miejsca zamieszka-
nia,obecnie woj.slaskie.

57. Kontakt - nazwa: 
dominik
Kontakt - email: calibra-
2@interia.eu
Kontakt - tel.: 880898512
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Treść: szukam pracy jako 
blacharz samochodowy,do-
swiadczenie w zawodzie, 29 
lat, 1,5roku pracowałem w 
Niemczech

58 Kontakt - nazwa: 
LUKASZ
Kontakt - email: lakierni-
k1983@interia.pl Kontakt 
- tel.: +31 0645 864 551
Treść:
LAKIERNIK SZUKA PRACY 
ZA GRANICĄ 10LAT DO-
SWIADCZENIA

59.. Kontakt - nazwa: 
LUKASZ
Kontakt - email: lakierni-
k1983@interia.pl Kontakt 
- tel.: +31 645 864 551
Treść:
LUKASZ 12 LAT DOSWIAD-
CZENIA W ASO SZUKAM 
PRACY W SZWAJCARII 
LUB NORWEGII

60. Kontakt - nazwa: 
Wieslaw
Kontakt - email: wieslaw-
bialous@wp.pl
Kontakt - tel.: 
Treść:
Lakiernik z wieloletnim 
doświadczeniem+obsługa 
mieszalnika+znajomość 
blacharki.Podejmie pracę w 
Szwecji lub Norwegii

61. Kontakt - nazwa: 
AEROGRAF - AIRBRUSH 
- Bartosz Kontakt - email: 
studio@gapart.pl Kontakt 
- tel.: 516 494 443
Treść:
Zajmuję się lakiernictwem 
artystycznym na samo-
chodach, motocyklach, 
ciężarówkach i innych.
Szukam zleceń bądź ofert 
współpracy.
www.GAPART.pl

62. Kontakt - nazwa: sławek
Kontakt - email: patrykwlo-
sek1997@interia.pl Kontakt 
- tel.: 48724785971
Treść:
szukam pracy jako bla-
charz-lakiernik.wieloletnie 
doświadczenie w kraju i za 
granicą.

63. Kontakt - nazwa: Lakier-
nik samochodowy
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4916092375216 lub 
+492025158 2026 PL. 
513056498
Treść:
Pilnie!!!! Poszukuję pracy 
jako lakiernik samochodowy. 
Zdolny,energiczny (nie pi-
jący) Z dużym doświadcze-
niem. Zdolność dobierania 
kolorów komputerow.

64. Kontakt - nazwa: Lakier-
nik samochodowy
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4916092375216 lub 
+4920251582026
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy w Niem-
czech. Duże doswiadczenie 
w zawodzie. Mieszkam 
obecnie w Wuppertal, 

przeprowadzka nie będzie 
kłopotem.

65. Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+48500035118
Treść:
Lakiernik, blacharz, mecha-
nik z 20-letnim doświad-
czeniem PILNIE poszukuje 
pracy w Niemczech. Bez 
nałogów, uczciwy. Doświad-
czenie w pracy za granicą.

66. Kontakt - nazwa: dariusz
Kontakt - email: darkme-
n25@vp.pl
Kontakt - tel.: 609156701
Treść:
szukam pracy jako lakiernik 
w Niemczech 8 lat doświad-
czenia 3 lata na kontrakcie 
w Niemczech wydajny 
dokładny zdyscyplinowany

67. Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 
+48500035118
Treść:
Lakiernik, blacharz, mecha-
nik z 20-letnim doświad-
czeniem, bez nałogów. 
PILNIE poszukuje pracy w 
Niemczech.

68. Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dareklu-
dwikdarek@o2.pl
Kontakt - tel.: 49 157 848 
048 19
Treść:
Blacharz z duzym doswiad-
czeniem zawodowym i 
bardzo dobrym niemieckim 
poszukuje pracy w Niem-
czech

69. Kontakt - nazwa: Ania
Kontakt - email: anialago-
da@op.pl
Kontakt - tel.: 600608741
Treść:
Poszukuję pracy w 
mieszalni lakierów sam-
chodowych,najchętniej 
w prawobrzeżnej Warsza-
wie.Doświadczenie.

70. Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: lakierni-
k30@wp.pl
Kontakt - tel.: 505815252
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
w Niemczech.Mam duże 
doświadczenie i jestem 
samodzielny,w branży tej 
pracuje około 17 lat,obecnie 
przy lakierach wodnych .

71. Kontakt - nazwa: 
www.auto-lis.pl
Kontakt - email: biuro@au-
to-lis.pl
Kontakt - tel.: 790-300-130
Treść:
www.auto-lis.pl Wszystko 
dla lakiernictwa - lakier 
podkład szpachla. Opony 
akumulatory Zapraszamy!

72. Kontakt - nazwa: 
bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
Treść:

Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy za grani-
cą.Mam 20 lat doświad-
czenia

73. Kontakt - nazwa: MW
Kontakt - email: studio@cu-
stom-painting.eu Kontakt 
- tel.: 662-595-473
Treść:
Poszukuję blacharza - la-
kiernika z doświadczeniem 
i pomocnika lakiernika do 
warsztatu samochodowego 
w Warszawie, kontakt: 662-
595-473

74. Kontakt - nazwa: Ec 
Extreme
Kontakt - email: aneta.za-
krocka@ecextreme.pl 
Kontakt - tel.: 728 825 164
Treść:
Szukam lakiernika z 
podstawami lakierowania 
(pokrywanie elementów ka-
roserii samochodowej oraz 
elementów plastikowych). 
Praca w Katowicach

75. Kontakt - nazwa: 
bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 0048 
601480237
Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy lub pomoc-
nik.Mam 20lat doświad-
czenia.Praca na terenie 
Niemiec lub Austrii

76. Kontakt - nazwa: Global-
TECH
Kontakt - email: global-te-
ch@t.pl
Kontakt - tel.: 
+48717237828
Treść:
Firma Global-Tech koło 
Wrocławia poszukuje do 
współpracy elektryków na 
teren Niemiec. Warunek to 
doświadczenie zawodowe 
za granicą i znajomość 
języka niemieckiego lub 
angielskiego. Kontakt e 
–mail: global-tech@t.pl .Tel. 
+48 71 723 78 28

77. Kontakt - nazwa: Auto 
Service Technik
Kontakt - email: autoservice-
ast@gmx.de
Kontakt - tel.: +49 0173 408 
0431
Treść:
Praca dla lakiernka sam.w 
Niemczech,wstępne infor-
macje w kraju-504499659 
lub bezpośrednio u praco-
dawcy-mówi po polsku-
p.Georg Okun

78. Kontakt - nazwa: 
Wojciech
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
Treść:
pomocnik lakiernika samo-
chodowego z zawodem 15 
lat,szukam pracy za granica

79. Kontakt - nazwa: Zakład 
Kompozytów Sp. z o.o.
Kontakt - email: praca@bel-
la.waw.pl
Kontakt - tel.: 22 785 01 92
Treść:

Poszukujemy pomocników 
lakiernika, do przygotowania 
powierzchni, polerowania. 
Elementy z tworzyw sztucz-
nych.Praca pod Warszawą. 
Możliwe zakwaterowanie

80. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490
Treść:
LAKIERNIK SAMOCHODO-
WY JEST ZAINTERESO-
WANY PRACĄ W WIELKIEJ 
BRYTANI

81. Kontakt - nazwa: 
1990qba505@gmail.com
Kontakt - email: 1990qba-
505@gmail.com
Kontakt - tel.: 505118397
Treść:
Poszukuję zakładu, który 
zechce przyjąć młodego 
ambitnego i sumiennego 
mężczyznę w celu przyucze-
nia do zawodu lakiernik/
blacharz woj. lubelskie

82. Kontakt - nazwa: 
Mateusz
Kontakt - email: szybki-
0@vp.pl
Kontakt - tel.: 
+48518877797
Treść:
Lakiernik piaskarz mechanik 
z doświadczeniem przy 
pracy z yachtami motoro-
wodnymi i w przy pracy z 
samochodami szuka pracy 
na terenie całej UNI 

83. Kontakt - nazwa: Leszek
Kontakt - email: arla-
a67@o2.pl
Kontakt - tel.: 509252441
Treść:
Poszukuje pracy jako 
blacharz, lakiernik, spawacz 
MIG-MAG 20-letnie do-
świadczenie w zawodzie. 
Praca w UE

84. Kontakt - nazwa: Igor 
Gast/ RecruitNW
Kontakt - email: welfare@re-
cruitnw.co.uk Kontakt - tel.: 
00447540123581
Treść:
Zatrudnimy lakiernika 
- lakierowanie maszyn bu-
dowlanych/ Stoke on Trent, 
Anglia. 

85. Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: corta-
s@vp.pl
Kontakt - tel.: 608764164
Treść:
Lakiernik z 25letnim do-
świadczeniem.
specjalizacja odrestaurowy-
wanie starych samochodow, 
tuning lakierniczy,malowanie 
niestandardowe) Praca 
Pol,Zagran.

86. Kontakt - nazwa: 
Zawista
Kontakt - email: ja-
031088@wp.pl
Kontakt - tel.: 783833509
Treść:
Szukam pracy jako pomoc-
nik lakiernika za granica 
mlody i rzetelny.

87. Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: dariuszkula-

gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 500035118
Treść:
Poszukuję pracy jako lakier-
nik,blacharz mam 20-letnie 
w/w zawodach. Sumien-
ny,uczciwy,bez nałogów. 
Inowrocław i okolice.

88. Kontakt - nazwa: Niem-
cy,Holandia,Anglia
Kontakt - email: muzma-
l@wp.pl
Kontakt - tel.: 781440124
Treść:
lakiernik 15 lat doświadcze-
nia szuka pracy za granicą 

90. Kontakt - nazwa: Staś
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 660 950 832
Treść:
szuam pracy w Niemczech 
jako lakiernik, wielkoletnie 
doświadczenie w Polsce i 
Niemczech jako lakiernik 
przemysłowy, samochodowy

91. Kontakt - nazwa: syr-
jusz-666454575
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl Kontakt 
- tel.: 666454575
Treść:
solidny lakiernik,lat 31 
doswiadczony wszelkie 
szkolenia ,lakiery wodn, 
mieszlnia lakierów,korygo-
wanie kolorów szuka pracy 
za granicą lub w Warszawie

92. Kontakt - nazwa: 
LUKASZ
Kontakt - email: lukaszz-
tj@interia.pl
Kontakt - tel.: 794-779-556
Treść:
LAKIERNIK SZUKAM 
PRACY W HOLANDI 10LAT 
DOSWIADCZENIA

93. Kontakt - nazwa: Sylwia 
Stammis
Kontakt - email: sylwia-
@twentepersoneelsdien-
sten.nl
Kontakt - tel.: 0031-
546578898
Treść:
Poszukujemy doswiadczo-
nych malarzy przemyslo-
wych do pracy w Holandii. 
Malowanie naczep.
Zainteresowanych prosze o 
przesylanie swojego cv.

94. Kontakt - nazwa: Beata 
van de Veerdonk
Kontakt - email: beata@bj-
flexpartners.nl Kontakt - tel.: 
0031624385423
Treść:
Poszukuje do pracy w Ho-
landii lakiernika z doswiad-
czeniem do lakierowania 
przemyslowego pistoletem 
pod cisnieniem Prosze o CV 
chetnych kandydatow

95. Kontakt - nazwa: a
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500 007 231
Treść:
Szukam pracy za granicą 
jako blacharz-lakiernik 
samochodowy dziesięć lat 
doświadczenia w zawodzie.

96. Kontakt - nazwa: 
lakiernik
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Kontakt - email: matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611
Treść:
z powodu rozwoju firmy 
poszukujemy lakiernikow i 
osoby do przygotowania,po-
lerowania. bardzo dobre wa-
runki pracy i placy oferujemy 
zakwaterowanie

97. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof Auto Praca
Kontakt - email: info@auto-
praca.com
Kontakt - tel.: 
00441482590092
Treść:
Firma AutoPraca poszukuje 
blacharzy i lakiernikow do 
pracy w Angli na 6 miesiecz-
ne kontraty: Pazdziernik 
2011-Marzec 2012 Stawki 
L9-L10/h, duzo godzin

98. Kontakt - nazwa: 
Tomasz
Kontakt - email: toma-
l1974@o2.pl
Kontakt - tel.: 790282160
Treść:
doświadczony lakiernik 
proszkowy-12 lat w zawo-
dzie,poszukuje pracy w 
kraju(łódzkie) lub zagranica

99. ontakt - nazwa: www.la-
kierniameblowa.pl Kontakt - 
email: ergolack@gmail.com 
Kontakt - tel.: 889 54 44 52
Treść:
Nasza lakiernia meblowa - 
zlokalizowana w Warszawie/
Ursynów - poszukuje 
samodzielnego, ambitnego, 
myślącego i doświadczone-
go lakiernika. Także polerka.

100. Kontakt - nazwa: 
Apis-PUR
Kontakt - email: biuro@apis-
pur.eu
Kontakt - tel.: 604127001
Treść:
Poszukuję Operatora Natry-
sku pianek poliuretanowych 
lub lakiernika (dobrze jeśli 
zna sprzęt „Graco”) z woj. 
Lubuskiego lub ościennych.

101. Kontakt - nazwa: 
Robert
Kontakt - email: robe-
x323@wp.pl
Kontakt - tel.: 781996941
Treść:
Blacharz sam. 20 lat 
doświadczenia własny 
sprzęt poszukuje pracy w 
niemczech lub zleceń we 
własnym warszt.

102. Kontakt - nazwa: City 
Automobile
Kontakt - email: seferaj.agi-
m1@freenet.de Kontakt 
- tel.: 00491631467853
Treść:
Warsztat samochodowy 
w Niemczech poszukuje 
lakiernika sam ze znajomo-
scia blacharki. Oferujemy 
zakwaterowanie. Wiecej inf 
pod tel. 00491631467853

103. Kontakt - nazwa: 
Tomek
Kontakt - email: dreja-
r@wp.pl
Kontakt - tel.: 782360242
Treść:
Kupie uzywany migomat. 
Cena do 2tys.

104. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490 
Treść:
Wartościowy lakiernik samo-
chodowy, szuka ciekawych 
ofert pracy (tylko polska!!!)

105. Kontakt - nazwa: michu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048693599808

Treść:
jestem samodzielnym la-
kiernikiem mam kilku letnie 
doswiadczenie w zawodzie 
lakiernika szukam powaznej 
oferty telefon 693599808

106. Kontakt - nazwa: 
Maciej
Kontakt - email: autolackie-
rerei-dz@hotmail.de Kontakt 
- tel.: +4917632378202
Treść:
Zatrudnie dobrego blacha-
rza samochodowego do 
nowych aut praca od 1wrze-
snia. Warsztat miesci sie 
kolo Frankfurtu nad menem. 
Dobre warunki pracy.

107. Kontakt - nazwa: 
tkkmateja@googlemail.com 
Kontakt - email: tkkmateja-
@googlemail.com Kontakt 
- tel.: 0049 151 15201985
Treść:
Szukam pracownika do 
prostowania wgniecen 
bez lakierowania praca w 
Niemczech

108. Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048500035118

Treść:
Poszukuję pracy jako lakier-
nik,blacharz w Niemczech. 
20-letnie doświadczenie 
we własnym warszta-
cie.Sumienny,uczciwy,bez 
nałogów. Pracowałem w 
Niemczech

109. Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: dariuszkula-
gin@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048500035118
Treść:
PILNIE POSZUKUJĘ 
PRACY W NIEMCZECH! 
Blacharz, lakiernik z ponad 
20-letnim doświadcze-
niem, prowadziłem własny 
warsztat, pracowałem w 
Niemczech.

110. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof Dudek
Kontakt - email: krzysiek.la-
kiernik@gmail.com Kontakt 
- tel.: +48  600686485
Treść:
Poszukuję pracy jako lakier-
nik,mam bogate doświad-
czenie zawodowe w pracy 
za granicą,komunikatywna 
znajomość języka niemiec-
kiego,niezbędne dokumenty.

ROMAR PHU Marek Romaniuk  
57-200 Ząbkowice Śl  
ul. Armii Krajowej 1 
Biuro: tel: 74 6410771, fax: 74 8153330  
email: romar@romar.pl, romar@romar.wroc.pl

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE LAKIERNI

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH 

I PRZEMYSŁOWYCH  W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM 

                                                                                             i WODOROZCIEŃCZALNYM

AKCESORIA i DODATKI LAKIERNICZE
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Internet aktualnie jest naważniejszym narzędziem 
w prowadzeniu działalności handlowej. Coraz więcej 
przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości posiada 
własne strony internetowe lub co najmniej można zna-
leźć informacje  o nich na innych stronach. Najczęściej 
są to zbiorcze katalogi branżowe lub ogólne. Dominują 
portale i katalogi branżowe skierowane na skontakto-
wanie producentów, usługodawców lub dystrybutorów 
z odbiorcami detalicznymi. Przykładem może być alle-
gro.pl czy też ebay.pl. Zasada komuniukacji interneto-
wej określana nazwą B2B (czyt. bi tu bi) działa jednak 
zupełnie inaczej.  Portale B2B, a w tym przypadku 
powinno się je nazwać wortalami, skierowane są na 
skontaktowanie firm na poziomie produkcji, importu 
oraz dystrybucji hurtowej. Nie ogranicza się to jednak 
do zaprezentowania oferty lecz również do pomocy 
w zawieraniu kontraktów. Od roku działa w internecie 
polski portal B2B w dziedzinie wyposażenia serweisów 
samochodowych, dlamotoryzacji.pl. Wszystkie firmy 
posiadające w swojej ofercie części zamienne do sa-
mochodów, materiały eksploatacyjne, urządzenia wy-
posażenia warsztatu itp. mogą zamieszczać informacje 
ofertowe. Oferty mogą zawierać ceny lub jedynie 
informacje o produkcie. Więcej informacji potencjalni 
kontrahenci mogą uzyskach po skontaktowaniu się z 
oferentem. Jest to bardzo ciekawa forma promocji, w 
której jest zawarta informacja czy oferent jest produ-
centem towaru, importerem czy też dystrybutorem. 
Właściciel portalu oferuje nowym uzytkownikom do-
danie do 20 ofert bezpłatnie. Pozosytałe oiferty wy-
ceniane sa według indywidulaklnych pakietów włącznie 
mozliwościa zamieszczenia banerów reklamowych na 
portalu dlamotoryzacji.pl jak i mamwarsztat.pl

B2B (Business To Business) - biznes pomiędzy firmami 
Działalność portali działających w systemie B2B to 
zespół relacji pomiędzy:

   firmą a innymi firmami,
   dystrybutorami,
   dostawcami,
   punktami sprzedaży i usługodawcami.

Rynki elektronicze (interenetowe) mogą funkcjonować 
wg. różnych modeli:

  Rynki horyzontalne – platformy horyzontalne budo-
wane są zwykle przez międzynarodowe korporacje 
związane z określonym regionem geograficznym 
świata, obejmujące zasięgiem swojej działalności 
różne sektory.

  Rynki wertykalne – handel odbywa się w ramach 
jednej branży (np. przemysł motoryzacyjny). Do-
brym przykładem może być wortal dlamotoryza-
cji.pl.

Są dwie podstawowe metody realizacji zakupów w 
systemie B2B:

  eProcurement – oznacza organizację procesu za-
opatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe 
umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy 
kupującym i jego dostawcami. Swoim zakresem 
funkcjonalnym eProcurement obejmuje cały pro-
ces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowa-
nia, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie 
w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. 
Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odby-
wa się drogą elektroniczną.

  system aukcyjno-przetargowy – system  do jednora-
zowego zakupu dóbr lub negocjowania warunków 
kontraktów obejmujących zakupy cykliczne. Aukcja 
odbywa się w określonym przedziale czasu, a 
oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez 
oferentów w celu ich uatrakcyjnienia. W tym mo-
delu transakcje kupna i sprzedaży odbywają się na 
zasadzie aukcji.

W Internecie, platformy B2B pojawiają się głównie w 
postaci:

   wortali branżowych,
   giełd towarowych,
   oraz witryn handlowych,
   witryn aukcyjnych.

Bogusław Raatz
© www.raatz.pl

Jak działa B2B?
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Romuald Koperski, podróżnik, wielki miłośnik Syberii, organi-
zator wielu pionierskich ekspedycji, najwyraźniej nie może żyć 
bez nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Zaledwie trzy lata 
temu trzymaliśmy za niego kciuki, gdy kierował zakończoną 
sukcesem, najtrudniejszą w dziejach motoryzacji zimową 
ekspedycją samochodową z portugalskiego Przylądka Roca, 
na Czukotkę. Ogromną przestrzeń, w syberyjskich, ekstremal-
nych warunkach pokonał wtedy samochodem MAN Kat. W tej 
wyprawie wspierała go ząbrowska firma Troton. To nie jedyne 
wyzwanie, w którym podejmował ogromne ryzyko, starając się 
osiągnąć to, czego nie dokonał dotąd nikt inny. Pamiętajmy, że 
Romuald Koperski ma też za sobą m.in. samotny spływ pon-
tonem, syberyjską rzeką Leną. To, na co chce się porwać tym 
razem, budzi na przemian z podziwem również grozę – chce 
samotnie, łodzią wiosłową pokonać … Pacyfik. Dziewicza trasa, 
Azja – Afryka, którą sobie wyznaczył, liczy …12 tys. kilome-
trów!

Jak przypomina sam Romuald Koperski, tylko w ostatnich la-
tach pięciu wioślarzy podjęło aż 11 prób pokonania tej trasy, 
wiodącej przez niewyobrażalnie wielki akwen, zajmujący 1/3 
powierzchni globu. Wszystkie wyprawy śmiałków zakończyły 
się niepowodzeniem. Jedna tragicznie. – Podjąłem się próby 
pokonania łodzią wiosłową Oceanu Spokojnego między rosyj-
skim Władywostokiem, a San Francisco na wybrzeżu Stanów 
zjednoczonych – mówi. – Trasa przez północny Pacyfik to 

jedna z najdłuższych najtrudniejszych tras w wioślarstwie oce-
anicznym, zwana „Mount Everestem” oceanów. 

Podróżnik chce wyruszyć w 2013 roku. Jak długo miałaby 
trwać jego wyprawa? Nie wiadomo. „Przebywanie non stop na 
oceanie (brak wysp), działanie wiatru i prądów morskich nie 
pozwala na dokładne określenie czasu trwania rejsu” – pisze 
na stronie internetowej wyprawy Trans-Pacyfik Solo 2013. 
Również tam odnajdujemy odpowiedź na pytanie, co sprawia, 
że podróżnik sięga po tak ekstremalne wyzwanie: „Dlaczego 
Pacyfik?” czytamy. „ Rozwój cywilizacji sprawił, że świat stał się 
mały. Kilka tysięcy ludzkich stóp stanęło na biegunach naszej 
planety. Na najwyższy szczyt ziemi wspięło się ponad 2 tys. 
ludzi, ponad 200 śmiałków łodziami wiosłowymi pokonało 
Ocean Atlantycki, ale tylko niewielu osobom udał się pokonać 
Ocean Spokojny, nikomu na trasie Władywostok – Ameryka. 
Stąd też moja próba. Świat pozostałby do dziś nieznany, gdyby 
nie ekstremalne wyprawy i towarzyszący im duch rywalizacji, 
warto więc spróbować.”

Łódź na wyprawę zaprojektował inż. Zdzisław Abrożej. Typ 
łodzi zyskał nazwę: „Koperski 6250”. Długość kadłuba to 6,25 
m, szerokość całkowita – 1,75 m, zanurzenie 0,18 m, ciężar 
kadłuba 200 kilogramów. Łódź powstaje z laminatu epoksy-
dowo – szklanego w technologii przekładkowej z rdzeniem z 
pianki Divinycell o grubości od 10 do 15 mm. Powierzchnia 
łodzi to 14,5 m kw. 

Romuald Koperski święcie wierzy w powodzenie swojej wypra-
wy. Łódź już powstaje. By obciążona gigantycznym ryzykiem 
ekspedycja doszła do skutku, potrzebuje pomocy sponsorów. 
„Żadna z dotychczasowych moich wypraw nie byłaby możliwa 
bez entuzjazmu, wsparcia i zaangażowania wielu ludzi. Z góry 
dziękuję więc za każdą formę wsparcia mojego projektu” 
– czytamy. 

Swoją pomoc już zadeklarowała firma Troton, proponując 
swoje materiały lakiernicze do przygotowania łodzi. 

Romuald Koperski  - www.transpacyfiksolo.pl

Na wiosłach przez Pacyfik

na fali
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W listopadzie odbyła się kolejna 
edycja targów Marine Equipment 
Trade Show w Amsterdamie. Rów-
nież w tym roku była tam obecna 
firma Troton prezentując markę 
farb jachtowych Sea-Line®. Targi 

w Amsterdamie to święto dla 
wszystkich firm z branży jachtowej 
i stoczniowej. Wśród wystawców i 
odwiedzających znaleźli się przed-
stawiciele wszystkich kontynentów. 
W roku 2011 na METS  swoje firmy 

prezentowało ponad 1300 wy-
stawców, a ich stoiska odwiedziło 
19 323 osób z branży.  Już teraz 
wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do odwiedzenia Amster-
damu w 2012 roku.

Marine Equipment 
Trade Show

Zdjęcia. 
Marek 

Anklewicz 
/ Joanna 

Janiak
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Sklep Żeglarski Kada Plus ul. Dąbrowskiego 158a Poznań 0 61 847 45 55 www.kadaplus.pl
Hurtownia Żeglarska Aura ul. Przestrzenna 13 Szczecin 0 91 461 39 92 www.aura.szczecin.pl
Farby Jachtowe CMS Sp. z o.o. ul. Przestrzenna 3 Szczecin 0 91 431 43 00 www.farbyjachtowe.pl
Hobby Wrocław ul. Nyska 59/61 Wrocław 0 71 363 27 01 www.sklepyzeglarskie.pl
Hobby Poznań Węglowa 1/3 Poznań 0 61 866 84 41 www.hobby.poznan.pl
Sklep Żeglarski Raksa Al. Wojska Polskiego 80 Olsztyn 0 89 527 19 18 www.raksa.com.pl
Sklep Żeglarski Szekla ul. Kowalska 3 Mikołajki 0 87 421 57 03 www.osprzetzeglarski.eu
Bakista ul. Artylerzystów 4 Lębork 0 59 863 74 00 www.bakista.pl
Clipper Al.Jana Pawła II 11 Gdynia 0 58 661-60-85 www.clipper.gd.pl
JASSKOR ul. Lindleya 16 Warszawa 0 22 621 30 07 
Bajkolor  ul. Andersena 3 D Bydgoszcz (52) 344 09 09      
Żeglarz ul. Nadbrzeżna 1a Giżycko (87) 428 21 42 www.falski.info

78-120 Gościno
Ząbrowo 14A

+48 094 351 23 94 

info@sea-line.eu
www.sea-line.eu

http://www.facebook.com/sealine.poland
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
B1 System lokalizacji i odzyskiwania skradzionych samochodów 

oparty na falach radiowych. K2 Warzywo kuliste. A3 Dochód akcjonariu-
sza. I4 Fundament statku. O4 Zwierzę z Azji. F6 Pigment niebieski. A8 
Komin wulkanu. I8 Antonim tak. O8 Pojemnik na ryby. B10 Zawór usuwa-
jący powietrze z układu wypełnionego płynem. A12 Liczba w toaście. M12 
Z Atenami. D13 Element geometrii układu jezdnego samochodu mający 
wpływ na zużycie opon. A14 Atrakcja Sycylii. G15 Kwota doliczana do 
ceny towaru. M15 Rodzaj śliwowicy. A16 Pożywienie zwierząt. F18 Od-
porny.

Pionowo 
B6 Automatyczny regulator temperatury. B16 Urządzenie zapobie-

gające blokowaniu kół w czasie hamowania. C1 Prowincja. D8 Spłasz-
czony, scięty. D13 Część mowy. E1 Lampa sygnalizacyjna. F10 Coś co 
przyciąga. G1 Jednostka natężenia światła. G15 Sen, marzenie senne. I2 
Czterojajeczny. I10 Paweł Janas lub Raul Lozano. K6 Część jachtu. K15 
Kamień półszlachetny. M1 Tempo żywe w muzyce. N9 Nasza powłoka. 
O4 Pierwszy satelita Saturna. O15 Klika. P10 Placek paschalny. Q1 Nie 
liryka. R6 Wpada do niej bila. R11 Jedne z najpopularniejszych wyścigów 
torowych w Stanach Zjednoczonych.

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 7 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

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

10 osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma komplet porad-
ników autorstwa Bogusława Raatza  
- „Poradnik Blacharza”, „Poradnik 
Lakiernika”.

NIEBYLSKI ZDZISŁAW  D. SZCZECIŃSKA 
MAREK JASIŃSKI PIEŃSK 
HENRYK SZYCHTA ŁUKÓW
WALDEMAR BATKO ŁUKOWICA 

LACHMAN ZDZISŁAW NOWY SĄCZ 
ADAM GRZENKOWICZ  SIERAKOWICE 
KTIM KOSZALIN KOSZALIN

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 32

Milena Lewandowska
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PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

Podstawowe tematy to:
- pomiary karoserii,
- naprawy na ramach naprawczych,
- konstrukcja karoserii,
- skutki kolizji drogowych,
- usuwanie wad układu jezdnego,
- naprawy panelowe karoserii

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A,78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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Księgarnia-Hurtownia WITMIR, Warszawa, 
Remiszewska 1 lok.2, tel: (022) 4098840; 
606 712 868, www.witmir.pl, e-mail: handlo-
wy@witmir.pl
Dom Książki - Księgarnia GKT - Warszawa. 
Ulica: Świętokrzyska 14, Warszawa, tel. 500 
193 239, e-mail: gkt@książnica.pl
Księgarnia Akademicka Oficyny Wydaw-
niczej Politechniki Warszawskiej Warszawa, 
ul. Noakowskiego 18/20 tel. 22 234-62-33
Księgarnia Techniczna (dawniej Studenc-
ka) Warszawa ul. Polna 13, pawilon 40-42 
tel. (22) 628 77 58 e-mail: sklep@ksiegar-
nia-studencka.com.pl
Księgarnia Mercurius Gliwice, ul.Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 14 B - telefon (032) 
750-84-19, info@ksiegarnia.gliwice.pl
Hurtownia Książki Technicznej „EWA” 
Sp.Jawna, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 
96/13 /oficyna - parter/ Telefon / Fax: 32 281-
18-18, biuro@ewa bytom.pl
Mix, Żwirowa 1, Kielce - Pakosz
tel/fax. 41 362 08 13, biuro@mix.kielce.pl
Romar PHU Marek Romaniuk
57-200 Ząbkowice Śląskie, Armii Krajowej 1, 
Tel 74 641 07 771 fax 74 815 33 30
e-mail: romar@romar.pl
P.H. TOP-CAR Sp.j. W.A.J.Januszczak
23-204 Kraśnik, ul. Słowackiego 4
tel./fax.: +48 81 826 12 25
e-mail: top-car@top-car.pl, www.top-car.pl

www.elakiery.pl
www.motohelp.pl
www.infohelp.pl
www.tanitom.pl
www.mamwarsztat.pl
www.lakiernik.com.pl
www.motodane.pl
www.izbaksiazki.pl
www.ksiegarnia.warszawa.pl
www.autoinfo.waw.pl
www.ksiegarnia.bytom.pl
www.ksiegarnia.gliwice.pl
www.ksiegarnia-studencka.com.pl

Uwaga nowe dane adresowe!!!
Romar PHU Marek Romaniuk
57-200 Ząbkowice Śląskie
Armii Krajowej 1 
Tel 74 641 07 771 fax 74 815 33 30
e-mail: romar@romar.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

SZPACHLÓWKI Z TROTONU
NOWEJ GENERACJI 

Przemysł

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

Ireneusz Kondracki 
Tel. 602 712 501
i.kondracki@troton.com.pl

Karol Szkutnik
Tel. 668 316 669
k.szkutnik@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

Kraśnik
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

Warszawa Biuro Handlowe
ul. Piłsudskiego 205 A 
05-270 Marki
tel. 604 821 044
warszawa@troton.com.pl


