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Znany producent i dystrybutor mate-

riałów lakierniczych firma Troton Sp. z 

o.o. rozszerzyła swoja ofertę  o dwa 

nowe lakiery bezbarwne. Pierwszy z 

nich to: BEZBARWNY LAKIER AKRYLO-
WY CT 838 2:1

Jest to wysokiej jakości akrylowy lakier 

bezbarwny zaprojektowany do aplika-

cji nawierzchniowej kończącej proces 

naprawy samochodowej. Największą 

zaletą tego produktu jest łatwość 

aplikacji, na którą składają się dosko-

nała rozlewność i długi czas otwarty 

powłoki, który gwarantuje bardzo do-

bre wchłanianie mgły natryskowej.

Lakier ten tworzy twardą, idealnie 

transparentną powłokę o wysokiej 

głębi połysku, gotową do polerowania 

w krótkim czasie po utwardzeniu.

Kolejną nowością w ofercie Trotonu 

jest: BEZBARWNY LAKIER AKRYLOWY 
CT 538 2:1

Jest to mniej lepka wersja lakieru CT 

838. Mieszanka lakieru i utwardzacza 

nie wymaga rozcieńczenia, ale zacho-

wuje wszystkie zalety lakieru CT 838.

Dla każdego z w/w lakierów przewi-

dziano utwardzacz w 3 opcjach:

NORMAL – standardowy,

SLOW - wolny - przeznaczony do la-

kierowania w temperaturach powyżej 

25oC,

FAST –  szybki przeznaczony do lakie-

rowania poniżej 18oC.

Więcej informacji znajdą Państwo 

w kartach  TDS produktów, oraz u 

przedstawicieli handlowych firmy.

Nowe lakiery bezbarwne 
w ofercie Trotonu
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Drodzy Czytelnicy! Chcemy się z Pań-

stwem podzielić radosną nowiną: pismo  

„Lakiernik” prenumeruje już 5 tysięcy 

osób. Zamówienie o numerze 5 000 złożył 

Pan Krzysztof Zając, właściciel firmy Auto-

serwis z Russocic  k. Turku. To mechanik, 

ślusarz, blacharz, lakiernik, rzeczoznawca 

samochodowy i biegły sądowy w jednym, 

który w razie potrzeby potrafi świetnie … 

podkuć konia.. Gdyby komuś było mało, 

dodamy, że to również wójt gminy Włady-

sławowo, urzędujący już trzecią kadencję. 

 W jego rodzinie pojazdami zajmuje się 

już czwarte pokolenie. - Wszystko zaczęło 

się od dziadka Antoniego – opowiada 

Krzysztof Zając. – Ojciec wysłał go na nauki 

do stolarza. Rodzinne przekazy mówią, że 

w miejscu gdzie odbywał praktyki dawali 

marnie jeść, zdaje się tylko jeden posiłek 

dziennie. Dziadek pieszo wędrował więc 

do domu, pokonując 9 czy 10 kilometrów, 

by nabrać na zapas ziemniaków. W końcu 

miał się przenieść do kowala. Oczywiście 

z prostego powodu: u niego karmili lepiej 

– śmieje się nasz rozmówca. 

 Jako wykwalifikowany kowal, Antoni 

Zając założył w Władysławowie k.  Turku 

zakład kowalski. – To było ok. 1905-1907 

roku – słyszymy. – Dziadek świadczył 

głównie usługi związane z naprawą narzę-

dzi rolniczych, przede wszystkich pługów 

konnych. Wyrabiał też konne wozy. Stel-

mach robił elementy drewniane, a dziadek 

je okuwał, włącznie z wykonywaniem 

naciąganych na koło obręczy.  Z czasem 

ta produkcja rozwinęła się na całkiem 

niezłą skalę. W drugiej połowie lat 20-tych 

ubiegłego wieku, dziadek Antoni wsławił 

się organizacją pierwszego transportu 

samochodowego na linii Turek – Konin 

– Koło.  Był bardzo przedsiębiorczą osobą. 

Sam słabo go pamiętam, zmarł w wieku 

80 lat w 1963 roku. Wtedy biznes przejął 

mój ojciec, Józef. 

 On również został kowalem. Specjali-

zował się w naprawie maszyn rolniczych, 

zwłaszcza pługów. – Pamiętam, że już o 

dziadku mawiano, że tak potrafi ustawić 

grządziel pługu, że można go prowadzić 

jedną ręką, bo nie wyskakiwał z ziemi. 

Ojciec odziedziczył po nim tę umiejętność 

– opowiada Krzysztof Zając. – Dalej też 

zajmował się wozami. Dodatkowo rów-

nież kuciem koni, bo z kolei będąc w woj-

sku służył w kawalerii. Brał udział w wojnie 

obronnej 1939 roku. Rodzina pielęgnuje 

pamięć o Józefie Zającu ułanie, który po 

zakończeniu walk przedzierał się do domu. 

Lata później ojciec miał wypadek. Spadł 

z wozu i uszkodził sobie kręgosłup. Leżał 

rok i dwa miesiące. 

 Warsztat dziadka i ojca nadal jest wła-

snością rodziny. – W tej chwili pracuje w 

nim brat  – mówi dalej nasz bohater. – Ale 

wcześniej, jeszcze gdy ojciec chorował, 

skończyłem szkołę zawodową w Koninie i 

przejąłem warsztat. Też naciągałem obrę-

cze na drewniane koła, przerabiałem wozy 

drewniane. Liche drewno zastępowaliśmy 

metalem. Gdy ktoś zauważał nasze prze-

róbki, które sprawiały, ze wóz był bardziej 

masywny, przyjeżdżał ze swoim wozem. 

Pojawiało się coraz więcej ciągników. To 

były lata 70-te. To wtedy zarejestrowałem 

warsztat ślusarski. Korzystałem nadal z 

narzędzi dziadka. Jak on i ojciec dalej 

podkuwałem konie. Choć zwierzęta za-

czynały już wypierać ciągniki. Ojciec wpoił 

mi, że trzeba tak przygotować podkowę, 

żeby przy dopasowywaniu nie przypalać 

koniowi kopyta. To przypalanie konia nie 

boli, ale ojciec mówił, że od niego kopyto 

się kruszy. Trzeba było więc wcześniej 

5 tysięcy prenumeratorów Lakiernika! Bardzo dziękujemy!
Pięciotysięczny prenumerator Lakiernika - Krzysztof Zając 

Świadectwo przemysłowe
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podkowę idealnie „wygłaskać”, żeby do-

brze leżała. Tak dopasowaną koń nosił 

bardzo długo. Gdyby zostawić jakieś luzy, 

podkowa  „klapałaby”, a to dla ojca było 

niedopuszczalne. 

 W tatach 80-tych Krzysztof Zając 

zaczął się przestawiać na samochody. 

– Najpierw było spawanie konstrukcji ram 

samochodowych, jakieś naprawy. Nasze 

syrenki czy trabanty nie były trwałe, ale 

radziły sobie nieźle. Przez jakiś czas nawet 

specjalizowaliśmy się w trabantach – mówi 

wójt Russocic. – To były proste samocho-

dy, ale wiele z nich jeździ do dziś. Lepsze 

być nie mogły, bo przecież na zachód 

od Bugu myśl techniczna nie mogła być 

lepsza od radzieckiej. Przełom nastąpił ok. 

1985 roku. Stawiałem już wtedy nowy 

warsztat, nie we Władysławowie, a kilka-

set metrów dalej, na terenie należącym 

do niewiele wcześniej poślubionej żony, 

Marii. W nowym zakładzie ja i zatrudniani 

przeze mnie dorywczo pracownicy, a z 

czasem i uczniowie, mogliśmy rozszerzyć 

zakres prac, również o usługi lakiernicze. 

 W latach 90-tych zaczął się napływ 

samochodów sprowadzanych z zagranicy. 

Pracy przybywało, rósł zysk. Pamiętam 

jak z niepokojem i obawą  czekałem na 

pierwszego mercedesa, bmw, czy audi. To 

były samochody z marzeń, którymi raptem 

miałbym się zajmować. A tu ani Internetu, 

ani literatury fachowej żeby zdobyć wiedzę 

jak się w ogóle do tych samochodów za-

brać. Niemal z dnia na dzień przeprosiłem 

żonę, że na kilka dni będę zmuszony ją zo-

stawić i pojechałem do Niemiec.  Dokładnie 

do znajomego, do Dusseldorfu. Dotarłem 

tam na złomowisko i za przyzwoleniem 

obsługi, zostałem tam dobre trzy dni. 

Spałem w samochodzie, w termosie mia-

łem herbatę, jakieś jedzenie na zapas. Cały 

czas rozbierałem te moje mercedesy - i nie 

tylko -  na czynniki pierwsze.  Badałem jak 

rozebrać tapicerkę, jak wyjąć szybę żeby 

nie uszkodzić itd. Przyjechałem mądrzejszy 

i pewniejszy. Potem było już znacznie le-

piej. Pojawiły się fachowe książki. Z czasem  

zdobyłem uprawnienia mistrza blacharskie-

go. Potem ukończyłem w stolicy kurs rze-

czoznawcy samochodowego. Przez kolejne 

lata najważniejszym miejscem mojego 

warsztatu była lakiernia. 

 Jak mówi Pan Krzysztof, powoli biznes 

zapoczątkowany przez dziadka Antoniego, 

zaczyna przejmować syn Pana Krzysztofa, 

Patryk. – Jest inżynierem informatykiem, 

któremu przyszło do głowy, że dobrze 

byłoby skończyć i prawo – mówi wójt 

– lakiernik. – Jest teraz na czwartym roku. 

A firma się rozrasta, budujemy również 

stację diagnostyczną. 

Krzysztof Zając po raz pierwszy wystar-

tował w wyborach samorządowych na 

wójta gminy Władysławowo w 2002 roku. 

– Wiem, że ludzie mi zaufali, bo mnie znali 

właśnie przez warsztat. Dzięki tej pracy 

poznałem bardzo wiele osób. 

Warsztat blacharski z nową lakiernią, w 

którą rodziną Zająców zainwestowała 4 

lata temu, zatrudnia trzech pracowników. 

Praktykuje tu pięciu uczniów. 

Krzysztof Zając i jego żona Maria, oprócz 

syna Patryka mają i córkę, Martynę. – Jest 

już mężatką, uczy w szkole techniki i 

informatyki. Pracę magisterską pisała z 

lakiernictwa – mówi z dumą Pan Krzysztof. 

– Zajmuje się dodatkową formą naszej ro-

dzinnej działalności, czyli wynajmowaniem 

rekreacyjnego terenu, z zabudową stano-

wiącą taki nasz zaczątek skansenu, z po-

kaźnych rozmiarów wigwamem włącznie. 

Służy do organizacji spotkań integracyjno 

- rekreacyjnych. 

Rodzina Zająców z Russocic ma wielkie 

serce dla zwierząt. Po ich posesji kręci się 

sześć psów, prawie wszystkie są po cięż-

kich przejściach. – Córka wyciągała je ze 

schroniska – mówi Pan Krzysztof. – Mamy 

też konika polskiego, który wbrew zdrob-

niałej nazwie do najmniejszych nie należy, 

a tak się u nas zadomowił, że potrafi pako-

wać się „na salony”. Ja z racji funkcji ostat-

nio większość czasu spędzam w Urzędzie 

Gminy. Ale gdy się zdenerwuję, uciekam do 

lakierni i zapominam o wszystkim – wójt i 

lakiernik w jednej osobie puszcza do nas 

oko. – Ostatnio uciekam do wnuczki Hani, 

córeczki Martyny, która pojawiła się na 

świecie ku radości dziadków 17 września 

ubiegłego roku. 

Postanowiliśmy poprosić naszego 5-ty-
sięcznego prenumeratora o kilka uwag na 
temat Lakiernika: 
- Lakiernika znam od dawna, choć go 

nie prenumerowałem. Ale często gdy 

jestem w mieszalni lakierów, biorę nowy 

numer, czytam i korzystam. Interesują 

mnie zwłaszcza nowości, ale i porady 

praktyczne. Ostatnio mieliśmy np. pro-

blem, bo na lakierze pojawiały się kropki. 

Korzystaliśmy z pomocy Lakiernika, 

dzwoniłem nawet do polecanych fa-

chowców, żeby coś doradzili. Bo mimo 

naprawdę dużego doświadczenia, prak-

tyki, zdarzają się ciągle problemy, przed 

którymi stajemy bezradni. A Lakiernik 

zawiera dużo podpowiedzi, które – o 

czym jestem przekonany – pozwalają 

ustalić przyczynę i znaleźć najkorzyst-

niejsze rozwiązanie. Poza tym mało jest 

literatury dotyczącej branży lakierniczej. 

Lakiernik wypełnia tę lukę. Mogę się np. 

dowiedzieć jak rozłożyć masę, jak do-

brać końcówkę, żeby samochód wyglą-

dał najlepiej. Ja składam kolejne numery 

Lakiernika i przyznam, że zdarza mi się 

sięgać po nie nawet przy tworzeniu opi-

nii jako biegły sądowy. Informacje, które 

zamieszczacie w Lakierniku, każdemu z 

naszej branży mogą się przydać.

Iwona Kalinowska

Pierwsza firma przewozowe w regionie - drugi od lewej Józef Zając  (za samochodem) syn Antoniego Zająca
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Podczas wykonywania wszelkich rodzajów pracy zawodowej 

występują specyficzne zagrożenia zdrowia i życia. Tematyką 

bezpieczeństwa podczas pracy zajmuje się dział wiedzy zwany 

skrótowo BHP. Problematyka BHP jest zwykle traktowana po-

bieżnie i skrótowo bez należytej powagi. Zwykle dopiero gdy 

dochodzi do wypadku to ludzie doświadczający bezpośrednio 

jego przykrych skutków lub będący jego świadkami zmieniają 

nieco swoje poglądy na ten temat. Problemy te dotyczą za-

równo bezpośrednio wykonujących określone czynności jak i 

wszystkich osób znajdujących 

się w rejonie zagrożonym np. 

współpracowników. Zasady 

ochrony BHP pracowników 

określone są przez akty praw-

ne takie jak Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej jak i Ustawę Kodeks 

Pracy. 

Fot 1. Maska z filtrami prze-

ciwpyłowymi (SATA)

W obu tych aktach zawarte są zasady i przepisy według któ-

rych kształtowana jest polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

w Polsce. Sytuację w dziedzinie BHP podczas prowadzenia 

prac związanych z lakiernictwem pojazdowym zmieniają 

znacznie przepisy dotyczące emisji do atmosfery lotnych 

związków organicznych (LZO, ang. VOC). Od 1 stycznia 2007 

roku producenci oraz dystrybutorzy materiałów lakierniczych 

mogą zaopatrywać warsztaty lakiernicze (dotyczy UE) wyłącz-

nie w produkty ekologiczne.

Zwykle dopiero gdy dochodzi do wypadku to ludzie doświad-
czający bezpośrednio jego przykrych skutków lub będący jego 
świadkami zmieniają nieco swoje poglądy na ten temat. 

UWAGI OGÓLNE

Warunkiem dopuszczenia do pracy pracownika na danym 

stanowisku niezbędne jest dokonanie przeszkolenia w zakre-

sie BHP. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie ważnego 

zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym 

stanowisku. Jest to warunek konieczny również w przypadku 

zmiany stanowisk pracy. Podczas pracy w lakierni występuje 

szereg zagrożeń lecz najważniejsze to zagrożenie wybuchem i 
pożarem oraz wpływ substancji szkodliwych na organizm ludzki. 

 zagrożenie wybuchem i pożarem – podczas emisji oraz od-

parowywania materiałów lakierniczych, przy niewłaściwej 

wentylacji pomieszczeń lakierni może dojść do niebez-

piecznego stężenia substancji łatwopalnych oraz wybu-

chowych.

 wpływ substancji szkodliwych na organizm ludzki - związki 

szkodliwe dla organizmu człowieka zawarte są głównie w 

materiałach lakierniczych takich jak rozpuszczalniki, roz-

cieńczalniki, lakiery oraz szpachlówki. Zawierają one między 

innymi takie substancje toksyczne jak: toluen, ksylen, alko-
hol butylowy, pigmenty, benzen, benzynę oraz wiele innych. 

Organizm człowieka jest podatny na szybkie wchłanianie 

szkodliwych substancji znajdujących się w jego otoczeniu. 

Odbywa się to zwykle poprzez wdychanie, przewód pokar-

mowy oraz bezpośrednio przez skórę. Długotrwałe lub 

intensywne oddziaływanie substancji toksycznych na or-

ganizm ludzki może skutkować wieloma schorzeniami oraz 

dolegliwościami. Najczęstsze objawy działania substancji 

toksycznych to: uczulenia i podrażnienia skóry, nieżyty 

układu pokarmowego podrażnienie błon śluzowych oraz 

zaburzenia systemu nerwowego.

Poza zminimalizowaniem zagrożeń można również zmniejszyć 

do minimum negatywne skutki oddziaływania czynników, któ-

re pomimo działań prewencyjnych nadal występują. Nie da się 

w obecnych warunkach uniknąć kontaktu człowieka z substan-

cjami szkodliwymi czy też wyeliminować w stopniu całkowitym 

emisję oparów łatwopalnych lub wybuchowych. Niewątpliwie 

na korzyść wzrostu bezpieczeństwa wpłynęła zmiana przepi-

sów UNII EUROPEJSKIEJ wymuszająca stosowanie materiałów 

lakierniczych na bazie wodnej.

Potencjalnych zagrożeń nie da się w zasadzie nigdy całkowicie 
wyeliminować, ale możliwe jest ich zminimalizowanie poprzez 
stosowanie właściwych technologii oraz dobrą organizację pracy.

Fot 2. Zastosowanie właściwych środków ochrony osobistej 

zabezpiecza przed szkodliwym działaniem materiałów lakier-

niczych. (SATA)

ORGANIZACJA LAKIERNI A BHP

Często spotykanym rozwiązaniem technologiczno-organiza-

cyjnym jest połączenie warsztatu lakierniczego z warsztatem 

blacharskim. Ma to swoje ekonomiczne oraz funkcjonalne uza-

sadnienie, o którym nikogo zapewne nie trzeba przekonywać. 

Nasuwa się jednak pytanie o bezpieczeństwo w przypadku 

sąsiedztwa technologii lakierniczych (duża emisja substancji 

łatwopalnych i wybuchowych) ze stosowanymi w warsztacie 

BHP W LAKIERNI SAMOCHODOWEJ
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technologiami wykorzystującymi często obróbkę termicz-

ną lub emitującą iskry itp. Dlatego też podczas organizacji 

warsztatu blacharsko-lakierniczego należy zwrócić uwagę na 

następujące aspekty:

 starannie oddzielić kabiny lakiernicze od stref blacharskich 

lub pomocniczych,

 wykonywać prace lakiernicze w pomieszczeniach zapew-

niających minimum dziesięciokrotną wymianę powietrza w 

ciągu jednej godziny,

 podłogi w lakierni powinny być wykonane z materiałów nie 

iskrzących oraz niepodatnych na nasiąkanie,

 stosować urządzenia elektryczne posiadające odpowiednie 

atesty IP,

 wszelkie urządzenia służące do ogrzewania powinny posia-

dać odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania w 

lakierniach,

 oprawy systemów oświetleniowych muszą być absolutnie 

szczelne, a ich konstrukcja powinna wymuszać możliwość 

wymiany źródła światła wyłącznie od zewnątrz,

 paski napędowe stosowane w kabinach lakierniczych mu-

szą posiadać właściwości antyelektrostatyczne,

 wentylatory stosowane w pomieszczeniach lakierniczych 

muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające je do 

stosowanie w lakierniach i nie mogą powodować absolut-

nie żadnego iskrzenia,

 narzędzia i urządzenia stosowane w strefie zwiększonego 

stężenia substancji łatwopalnych oraz wybuchowych mu-

szą posiadać odpowiednią konstrukcję oraz atesty umożli-

wiające stosowanie w lakierniach,

 zapasy materiałów lakierniczych powinny być przecho-

wywane w osobnym pomieszczeniu przy czym zapas nie 

powinien przekraczać ilości zapewniającej zużycie dzienne,

 nie należy przekraczać dopuszczalnych stężeń substancji 

szkodliwych oraz łatwopalnych i wybuchowych,

 stosować właściwe systemy filtracji oraz dbać o stan tech-

niczny i okresową wymianę wkładów filtrujących,

 w miarę możliwości stosować narzędzia o napędzie pneu-

matycznym,

Właściwa organizacja lakierni samochodowej to również za-

pewnienie porządku na stanowiskach pracy oraz łatwego i 

stałego dostępu do wyjść ewakuacyjnych. Właściwe rozmiesz-

czenie sprzętu gaśniczego, jego okresowe sprawdzanie oraz 

zapewnienie dostępu do wody 

zapewnia możliwość podjęcia 

ewentualnej akcji gaśniczej w 

przypadku zaistnienia zagroże-

nia pożarem. 

Odpowiednio wyszkoleni pracow-
nicy to znaczna poprawa warun-
ków BHP i zmniejszenie ryzyka 
wypadków przy pracy.

Fot 3. Myjki do pistoletów la-

kierniczych zmniejszają kontakt 

skóry z materiałami lakierniczy-

mi do minimum. (SATA)

CZYNNIKI SZKODLIWE PODCZAS PRAC LAKIERNICZYCH

W trakcie prowadzenia prac lakierniczych począwszy od roz-

poczęcia przygotowania powierzchni po zakończenie procesu 

suszenia gotowego elementu, występują różne specyficzne 

rodzaje zagrożeń spowodowane poprzez działania różnych 

czynników szkodliwych na organizm człowieka. Są to:

 opary rozcieńczalników,

 opary utwardzaczy,

 pył szlifierski,

 ryzyko porażenia prądem elektrycznym,

 złe oświetlenie,

 niedostateczna wentylacja,

 wilgoć,

 niestosowanie odzieży ochronnej,

 niestosowanie środków ochrony osobistej.

PYLENIE

Pylenie może powodować pylicę, choroby nowotworowe, 

alergie oraz może być przyczyną okresowych podrażnień skó-

ry i błon śluzowych. Przeciwdziałanie szkodliwemu działaniu 

pylenia podczas prac lakier-

niczych polega na zwiększe-

niu skuteczności ochrony 

dróg oddechowych, oczu i 

skóry, poprzez stosowanie 

sprzętu ochronnego jak 

i poprawę skuteczności 

wymiany powietrza waz  z 

stosowaniem systemów 

wyciągowych.

Fot. 4. Maska ochronna 

o szerokim polu widzenia 

(SATA).

OPARY

Osoby przebywające w rejonie prowadzenia prac lakierniczych 

narażone są na bezpośrednie działanie substancji szkodliwych 

zawartych w oparach. Opary oddziałują zarówno poprzez ich 

wdychanie jak i wchłanianie przez błony śluzowe oraz skórę. 

Największe zagrożenie dla organizmu człowieka stanowią sub-

stancje organiczne zawarte w lakierach oraz rozpuszczalnikach 

i rozcieńczalnikach. 

W celu zmniejszenia wchłaniania szkodliwych substancji przez or-
ganizm człowieka celowe jest stosowanie odpowiednich środków 
ochrony osobistej takich jak: kombinezony lakiernicze, maski, 
pochłaniacze, okulary, rękawice itp.
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str.9
PROMIENIOWANIE PODCZERWONE

Wzrasta ilość stosowanych w lakierniach urządzeń do suszenia 

powłok lakierowych, których działanie oparte jest na wykorzy-

staniu krótkofalowego promieniowania podczerwonego. Może 

ono być groźne dla zdrowia jedynie w przypadku bezpośred-

niego oddziaływania na organizm człowieka. 

ZAPAMIĘTAJ: Podczas stosowania promienników suszarniczych  
pracownicy, którzy je obsługują nie przebywają w zasięgu emisji, 
a więc nie zachodzi bezpośrednie szkodliwe oddziaływanie na ich 
organizm.
Przyjmuje się, że maksymalna dopuszczalna dawka promienio-

wania dla ludzkiego oka nie powinna przekraczać 1200W/m2 

w czasie jednej sekundy, a w czasie dwudziestu sekund 270 

W/m2.

PRĄD ELEKTRYCZNY

Jedną z częstszych przyczyn wypadków podczas pracy jest 

porażenie prądem elektrycznym. Porażenie prądem ma, miejsce 

przypadku przepływu przez ciało człowieka prądu elektrycznego 

o napięciu uznawanym za niebezpieczny. Za niebezpieczne dla 

organizmu ludzkiego uznaje się napięcie powyżej 24 V. W rze-

czywistości powszechnie stosuje się urządzenia zasilane często 

prądem o wyższym napięciu dlatego niezbędna jest znajomość 

podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z problema-

tyką stosowania napięć niebezpiecznych. Na pewne czynniki 

zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na osoby stosujące urzą-

dzenia elektryczne i są to: zwilżenie powierzchni kończyn, brak 

należytej swobody ruchów spowodowane niewłaściwą organi-

zacją stanowiska pracy, zastosowanie niewłaściwych materiałów 

do wykonania podłogi, brak izolującego podłoża, stosowanie 

urządzeń uszkodzonych itp. Zapobieganie porażeniom elektrycz-

nym w znacznym stopniu zależy od świadomości pracowników 

oraz przestrzegania podstawowych zasad takich jak: podłączać 

do sieci zasilającej wyłącznie urządzenia sprawne technicznie 

zaopatrzone w oryginalne przewody oraz wtyczki zasilające, 

niezwłocznie odłączyć od sieci niesprawne urządzenia, nie do-

konywać samodzielnych napraw urządzeń i instalacji, okresowo 

kontrolować stan instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

OZNACZENIA DOTYCZĄCE BHP

Stosowanie różnych barw w znakach graficznych dotyczących 

bezpieczeństwa spowodowane jest koniecznością zasygna-

lizowania funkcji znaku. Znaki graficzne mogą spełniać rolę 

ostrzeżenia, zakazu lub informacji. Rodzaje barw stosowanych 

w znakach graficznych dotyczących BHP:

Znaki graficzne dotyczące Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy posiadają różne kształty 

geometryczne. Kształt znaku powoduje, że 

łatwiej przypisać go do danej grupy, a co za 

tym idzie lepiej zinterpretować jego znacze-

nie.

CZERWONA – wskazuje na za-

kaz dokonywania określonych 

czynności, oznacza urzą-

dzenia gaśnicze, wyłączniki 

bezpieczeństwa itp.,

ŻÓŁTA – wskazuje na istnie-

jące niebezpieczeństwo i 

stanowi ostrzeżenie,

ZIELONA – wskazuje na strefy 

bezpieczne, wyjścia ewaku-

acyjne, apteczki itp.,

NIEBIESKA – informuje o bez-

pieczeństwie.

POMARAŃCZOWA – informuje 

o niebezpieczeństwie.
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str.11
Przedsiębiorco! Jesteś właścicielem warsztatu? Czy ktoś infor-
mował Cię już ile może stracić Twoja firma, jeśli nie będziesz 
przestrzegał obowiązków związanych z ochroną środowiska? 
Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale w przypadku 
kontroli organów ochrony środowiska w warsztacie możesz 
zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z tytułu nałożonych 
kar za nieuregulowanie strony formalno-prawnej w zakładzie.

Aby uniknąć bardzo dotkliwych sankcji, należy poznać i re-
spektować zakres podstawowych  obowiązków, z których musi 
wywiązywać się każdy warsztat samochodowy, niezależnie 
czy zajmuje się jedynie naprawą pojazdów czy posiada tylko 
lakiernię lub blacharnię.

Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą Prawo Ochrony 
Środowiska 30 dni przed rozpoczęciem działalności warsztat 
musi uzyskać stosowne pozwolenie/wpis do rejestru:

1. Gospodarka odpadami
 informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach  

gospodarowania nimi - (do 0,1Mg kg/rok odpadów nie-
bezpiecznych lub powyżej 5Mg/rok odpadów innych niż 
niebezpieczne)

  decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi - 0,1-1Mg odpadów niebezpiecznych)

  decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami - 
(działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu budynku, czyszczenia zbiorni-
ków lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, 
a także przetwarzania odpadów zaw. azbest w urządze-
niach przewoźnych)

  pozwolenie na wytwarzanie odpadów - (powyżej 1Mg/rok 
odpadów niebezpiecznych lub 5.000 Mg odpadów innych 
niż niebezpieczne)

2. Gospodarka wodno-ściekowa
  pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków - np. 

ścieki deszczowe z parkingów
 pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z własnych studni

3. Ochrona powietrza atmosferycznego
 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powie-

trza dotyczy to m.in. lakierni, spawalni, blacharni
 zgłoszenie instalacji, nie wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy to m.in. 
lakierni, spawalni, blacharni

4. Sprzedaż baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
w jednostkach handlowych(sklepach)

  wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obo-
wiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport odpa-
dów 

Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń każdy wytwarzany od-
pad musi być odpowiednio magazynowany  w oznakowanych 
pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie 
określonego odpadu oraz umieszczone muszą być we właści-
wych pomieszczeniach. Te informacje znajdować się będą w 
uzyskanej decyzji.

Poza odpowiednim magazynowaniem firma zobowiązana jest 
do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów z zastoso-
waniem:
  karty przekazania odpadu (po każdym odbiorze lub dla 

jednego odbiorcy tego samego odpadu można sporządzić 
miesięczną kartę przekazania odpadu)

  karty ewidencji odpadu (miesięczna ewidencja odpadów)

  zbiorczego zestawienia danych (składane raz w roku do 
właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Najważniejszy dla warsztatu jest obowiązek, aby odpad od-
dawać zawsze uprawnionej firmie. W praktyce oznacza to, 
że oddając wytworzony odpad specjalistycznej firmie, należy 
poprosić o aktualną decyzję na zbieranie, odzysk lub uniesz-
kodliwianie odpadów. Posiadacz odpadów (warsztat), który 
przekaże odpady nieuprawnionej firmie naraża się na karę  w 
wysokości 10.000 zł. Podbicie karty przekazania odpadu przez 
firmę odbierającą określony odpad nie jest jednoznaczne z 
przeniesieniem obowiązku zagospodarowania odpadu.

Poza wspomnianymi pozwoleniami oraz prowadzeniem ewi-
dencji odpadów warsztat musi również rozliczać opłaty za 
korzystanie ze środowiska. W przypadku posiadania przez fir-
mę własnej floty samochodowej, ogrzewania zakładu paliwem 
stałym lub gazowym lub wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza (lakiernia, blacharnia) nie obędzie się bez złożenia 
za każde półrocze sprawozdania oraz ewentualnych opłat za 
korzystanie ze środowiska.

Ważnym i bardzo często pomijanym aspektem w warsztatach 
jest sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych samo-
chodowych klientom. Niezbędne jest wtedy uzyskanie wpisu 
do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na zbieranie, transport odpadów. Przedsiębiorca 
posiadający ww. wpis obowiązany jest pobierać opłatę depo-
zytową w wysokości 30zł/szt. Akumulatora, jeżeli klient nie 
ma ze sobą „starego akumulatora” na określonym odrębnymi 
przepisami wzorze dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
opłaty depozytowej. Po zakończonym roku należy przedło-
żyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie 
dotyczące wielkości pobranej i nieodebranej wysokości opłaty 
depozytowej.

Jak wynika z tego artykułu, obowiązków nałożonych przez kil-
ka ustaw na przedsiębiorców prowadzących działalność w za-
kresie napraw pojazdów jest wiele, a nieustannie zmieniające 
się przepisy wymagają ciągłego zaangażowania i dokształca-
nia się właścicieli warsztatów. Na rynku pojawiło się wiele firm 
konsultingowych, które zajmują się nadzorowaniem przepisów 
ochrony środowiska w warsztatach. Może warto pomyśleć o 
takim rozwiązaniu, aby zaoszczędzić własny czas oraz pienią-
dze i uniknąć poważnych kłopotów na wypadek kontroli?

WRED
Opracowano na podstawie materiałów uzyskanych od firmy:

Doradca ds. ochrony środowiska
ABFALEKO - www.abfaleko.pl

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ INSPEKTOROWI
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Czyściwa tekstylne są bardzo nasiąkliwe, 

trwałe i mogą być wykorzystywane wie-

lokrotnie.

Są bardzo praktyczne i służą do usuwa-

nia z maszyn i urządzeń takich substancji 

jak olej, tłuszcz, rozpuszczalniki, środki 

czyszczące czy resztki paliwa. Jednak 

czyściwa nasączone takimi cieczami są 

bardzo łatwopalne. Oleje służące do 

czyszczenia mają skłonność do samo-

nagrzewania się. Mogą one reagować z 

tlenem znajdującym się w powietrzu i 

wytwarzać tym samym ciepło, powodu-

jące zapalenie się czyściwa. W połączeniu 

z zanieczyszczeniami, jakie powstają w 

warsztacie, często wystarczy zaledwie 

jedna iskra w trakcie procesu szlifowa-

nia lub spawania, by powstał płomień. 

Składowanie czyściw w otwartych 

pojemnikach zwiększa zatem groźbę 

powstania pożaru w zakładzie. I nie ma 

tutaj znaczenia, czy czyściwa są tekstyl-

ne czy papierowe. Dlatego też powinny 

one być przechowywane w zamykanych 

pojemnikach.

W kontekście poprawy ochrony przeciw-

pożarowej oznacza to jedno: za każdym 

razem, kiedy pracownik wrzuca zużyte 

czyściwo do pojemnika, musi go otwo-

rzyć, a potem dobrze zamknąć. Aby 

takie postępowanie stało się trwałą co-

dzienną praktyką, otwieranie i zamyka-

nie pojemnika musi odbywać się szybko 

i w możliwie łatwy sposób. Firma MEWA 

Textil-Service AG & Co. ma na to sposób 

– SaCon. To posiadający wiele zalet bez-

pieczny kontener z wytrzymałego two-

rzywa sztucznego (wysokomolekularny 

polietylen niskociśnieniowy). Pokrywę 

zaopatrzoną w uszczelkę, zamontowa-

ną metodą wtrysku, można szybko i 

szczelnie zamknąć dzięki zaciskom. Tak 

zabezpieczony kontener można nawet 

po zakończeniu pracy pozostawić w 

miejscu, gdzie został ustawiony w za-

kładzie. Nie trzeba go usuwać z budynku 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tak 

więc, kontener zawsze stoi tam, gdzie 

jest najbardziej potrzebny pracownikom 

– w pobliżu danego stanowiska pracy.

Optymalizacja kosztów 
Udostępnienie kontenera stanowi cześć 

usługi serwisowej firmy MEWA, oferowa-

nej warsztatom samochodowym. Firma 

MEWA oferuje czyściwa wielokrotnego 

użytku w systemie full-service, odciąża-

jąc tym samym osoby kierujące warszta-

tami w czynnościach 

wynikających z prze-

pisów o gospoda-

rowaniu odpadami. 

Takie rozwiązanie 

przyczynia się do 

obniżenia kosztów, a 

jego szybka realizacja 

nie wymaga wysokich 

nakładów.

Opracowany przez fir-

mę MEWA kontener 

gwarantuje – pod wa-

runkiem użytkowania 

zgodnie z przezna-

czeniem – bezpieczne składowanie czy-

ściw i najwyższy stopień bezpieczeństwa 

w czasie ich transportowania. Kontener 

jest szczelnie zamykany, zaopatrzony w 

praktyczne rolki i spełnia wymagania w 

zakresie przepisów bezpieczeństwa.   

MEWA Textil-Service sp. z o.o.

www.mewa-service.pl

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie

Zanieczyszczone czyściwa należy 
przechowywać w odpowiedni sposób

Bezpieczny kontener SaCon® 
z systemem zamykania, posiadającym 

europejski certyfikat (CE). 
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Jedną z podstawowych czynności wykonywanych w 

pracach lakierniczych jest szlifowanie i polerowanie. 

Stosuje się do tego celu dwa rodzaje szlifierek, które 

można podzielić ze względu na rodzaj napędu:

  pneumatyczne,

  elektryczne.

Szlifierki o napędzie pneumatycznym zasilane są z in-

stalacji sprężonego powietrza. Ich zaletą jest niska 

awaryjność, zwiększone bezpieczeństwo podczas 

użytkowania poprzez brak ryzyka porażenia prądem 

elektrycznym. Wadą jest podwyższony poziom emito-

wanego hałasu.

Szlifierki o napędzie elektrycznym napędzane są z insta-

lacji elektrycznej. Ich zaletą jest łatwość w podłączaniu 

do zasilania w dowolnym miejscu warsztatu oraz poza 

nim. Zaleta to niski poziom hałasu emitowanego pod-

czas pracy. Wada zaś to nieco wyższe koszty eksplo-

atacji oraz ryzyko porażenia prądem.

W przypadku stosowania szlifierek elektrycznych 
w technologii „na mokro” konieczne jest obniżenie 
napięcia zasilania do 42V lub konieczność stosowania 
tzw. transformatora ochronnego.

Podział szlifierek ze względu na zasadę działania:

  kątowa – rotacyjna,

  kątowa mimośrodowa,

  oscylacyjna,

  taśmowa.

Aby zwiększyć komfort podczas szlifowania oraz po-

prawić warunki czystości w miejscu pracy lakiernika, 

stosuje się odsysanie pyłu powstającego podczas 

tego procesu. Odsysanie pyłu ma nie tylko znaczenie 

dla komfortu pracy oraz zmniejszenia wpływu za or-

ganizm człowieka, ale bardzo duże znaczenie ma zni-

welowanie poważnego źródła zanieczyszczenia powłok 

lakierowych. Spotyka się odsysanie bezpośrednie jak i 

zewnętrzne. Jako zintegrowany bezpośredni system 

odsysania stosuje się specjalizowane odkurzacze.

Fot. Szlifierka wraz z odkurzaczem (Festool)

TECHNOLOGIE  SZLIFOWANIA 
I POLEROWANIA

Rys. Kom-
pleksowe 

rozwiązaniu 
problemu 

obsługi 
stanowisk 

szlifiersko-
polerskich. 
(FESTOOL)
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Szlifowanie - dobór technologii

W każdym przypadku należy rozpocząć od odpowied-

niego doboru technologii szlifowania oraz narzędzi. 

Dotyczy to zarówno samych szlifierek i urządzeń odsy-

sających pyły jak i materiałów ściernych. Podstawowe 

wskazówki zawiera tabela nr 1:

Zawsze należy dobierać odpowiednie narzędzie jak i 
gradację materiału ściernego w zależności od etapu 
i rodzaju praz szlifierskich. Podczas niewłaściwie 
przeprowadzonego etapu szlifowania powstaje wiele 
przyczyn późniejszych wad lakierniczych.

Tabela nr 1 szlifowanie

Polerowanie - dobór technologii

Wskazówki dotyczące technologii i doboru narzędzi 

przeznaczonych do polerowania powierzchni lakiero-

wych zawiera tabela nr 2.

Na sucho czy na mokro

W branży motoryzacyjnej jeszcze często stosuje się 

przestarzałą metodę szlifowania na mokro. Z doświad-

czenia wiadomo, że szlifowanie na mokro może być 

przyczyną późniejszych wad lakierniczych np. pęche-

rzenia oraz korozji. Obecnie zalecana jest technologia 

szlifowania na sucho. Poza tym, że jest mniej kłopotliwa 

w stosowaniu to dodatkowo jest bardziej ekonomicz-

na. Porównanie obu technologii zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 2 polerowanie 

Tabela nr 3 porównanie szlifowania na mokro i na sucho
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www.herkules-sc.pl
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str.17Nigdzie w obowiązujących prze-

pisach polskiego prawa, nie 

ma precyzyjnie sformułowanego 

wymogu zmuszającego lakiernika do 

użytkownika wyłącznie lakierów wo-

dorozcieńczalnych. Powstał tu dalece 

posunięty skrót myślowy, który ufor-

mował przez lata kolejny „ludowy za-

bobon” w tej branży. Zwartość LZO w 

litrze produktu, nie ma nic wspólnego 

pod względem wymogów obowiązu-

jącego prawa, z budową chemiczną 

takiego produktu. Ustawodawca nie 

narzuca branży chemicznej obowiąz-

ku produkowania lakierów na spoiwie 

poliuretanowym, modyfikowanym 

wodą. Ustawodawca oczekuje jedynie 

redukcji LZO, do określonego poziomu, 

pozostawiając inżynierom koncernów 

chemicznych znalezienie odpowied-

nich rozwiązań technologicznych. W 

zakresie legalności lakierni mamy tu 

prostą zależność. Używany produkt 

jest legalny, gdy na jego opakowaniu 

lub w karcie technicznej jest infor-

macja „Zgodny z LZO ( VOC )”.  Taka 

informacja wystarcza każdemu użyt-

kownikowi lakierni do stosowania 

produktu we własnym obiekcie. Żadna 

kontrola nie może winić użytkownika 

lakieru za to, że używa on baz i pro-

duktów konwencjonalnych, a nie wo-

dorozcieńczalnych, oznaczonych jako 

zgodne z wymogami VOC ( LZO ), bo 

w tym przypadku celem ustawodaw-

cy jest ograniczenie emisji związków 

chemicznych, a nie rewolucja techno-

logiczna w branży lakierniczej.  

Można oczywiście zapytać, czy 

są bazy lakiernicze inne niż wo-

dorozcieńczalne, zawierające mniej 

niż 420 g/l LZO. Można, tylko że to 

pytanie i udzielona odpowiedź nie ma 

już nic wspólnego z twardymi wymo-

gami formalno-prawnymi. Materiały 

niskoemisyjne, to konieczność w 

takiej lakierni. Materiały wodorozcień-

czalne już taką koniecznością nie są. 

Ograniczenie technologiczne produk-

tu może być chwilowe. Za rok, dwa 

lub pięć,  kolejna generacja lakierów 

może nie mieć w sobie grama wody 

i spełniać wymogi restrykcyjnego roz-

porządzenia oraz unijnej dyrektywy (o 

ile już nie ma takich materiałów obie-

gu handlowym). W tym przypadku, 

użytkownik instalacji opiera się tylko o 

deklarację złożoną przez producenta 

lakierów. Nie jest rolą lakiernika, czy 

właściciela lakierni, oceniać wiarygod-

ności takich oświadczeń.   

Wielokrotnie w trakcie analizo-

wania legalności jakiegoś roz-

wiązania technicznego, czy budowy 

urządzenia stanowiącego wyposaże-

nie technologiczne lakierni, jako wy-

móg formalno prawny przytaczane 

są też obowiązujące normy PN-EN. 

Najczęściej dotyczy to wymogów 

stawianych kabinom lakierniczo-su-

szarniczym, aparatom natryskowym, 

wentylacji lakierni i jej oświetleniu. Do 

momentu wejścia Polski do Unii Euro-

pejskiej, polskie normy branżowe sta-

nowiły powiązane akty prawne. Były 

one często cytowane w wydawanych 

rozporządzeniach, gdzie spotkać je 

można jeszcze i dziś. Jednak w chwili 

gdy Polska stała się częścią formalnej 

struktury Unii Europejskiej, normy 

przestały być aktami prawnymi. Obec-

nie stanowią one tylko wskazówki 

dla wykonawców prac, projektantów 

instalacji, czy wytwórców urządzeń. 

Niektóre normy mają charakter norm 

zharmonizowanych z dyrektywami 

unijnymi.

W takim przypadku, np. produ-

cent kabin lakierniczych, wyda-

jąc deklarację zgodności WE do znaku 

CE  (na podstawie wymogów Dyrekty-

wy Maszynowej 2006/42/WE, które 

w Polsce weszły w życie w dniu 29 

grudnia 2009 r. Rozporządzeniem Mi-

nistra Gospodarki z dnia 21 paździer-

nika 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1228), przywołuje normę PN-EN 

13355:2006 (org. :2005) Zintegro-

wane kabiny lakierniczo- suszarnicze. 

Oświadcza on, że wytyczne tej wła-

śnie normy zostały uwzględnione 

w projektowaniu i produkcji kabiny 

lakierniczej. Co jednak gdy kabina nie 

spełnia tej normy?  Czy nadal jest to 

kabina „legalna”? 

Każda maszyna wprowadzona do 

obrotu handlowego na terenie UE 

musi mieć znak CE, nadany przez pro-

ducenta oraz deklarację zgodności WE. 

W treści deklaracji producent określa 

dlaczego uznał, że jego maszyna jest 

bezpieczna. Mogą to być normy PN-

EN, określające zasady budowania 

instalacji znajdujących się w tej ma-

szynie, np. sygnalizacji, instalacji elek-

trycznej, czy instalacji monitorowania. 

Mogą to być normy zharmonizowane, 

określające jednocześnie wiele aspek-

tów dotyczących budowy takiej 

maszyny. Może to być także odrębne 

badanie i dokumentacja, wykonane 

przez niezależną jednostkę badawczą. 

To wyłącznie sprawa producenta, jakie 

dokumenty uzna za podstawę swoje-

go oświadczenia.  Wielu wytwórców 

kabiny stosuje normy ISO.  Zawsze wy-

dają oni deklarację zgodności WE na 

własną odpowiedzialność. W praktyce, 

gdy kabina lakierniczo- suszarnicza nie 

ma prędkości opadu powietrza 0,3 

m/sek i nie spełnia wytycznych normy 

PN-EN 13355:2006, nadal pozostaje 

urządzeniem, które może być legalnie 

i zgodnie z wymogami przepisów pra-

wa włączone w układ technologiczny 

lakierni. 

LEGALNA  LAKIERNIA 

Do jakich przepisów zasad i norm dostosować należy obiekt lakierni tak, by można było uznać ją za całkowicie 
legalną i pozbawioną uchybień formalno-prawnych? Takie pytanie zadać musi sobie każdy, kto odpowiedzialnie 
myśli o prowadzeniu własnej lakierni. Spróbujemy Państwu  na to pytanie odpowiedzieć w możliwie najbardziej 
wyczerpujący sposób.  Część II



st
r.1

6
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.17
To przykład na to, jak nieznajomość 

przepisów prawa spowodowała 

sformowanie kolejnego obiegowego 

mitu o tym, że kabina musi mieć pręd-

kości opadu powietrza na poziomie 

0,3 m/s, bo inaczej jest urządzeniem 

nielegalnym. Sama kabina lakiernicza 

nie jest też żadną konicznością tech-

niczną w lakierni. Każde pomieszcze-

nie może zostać dostosowane do 

prowadzenia w nim prac lakierniczych 

i suszenia. Z punktu widzenia przepi-

sów prawa budowlanego, kabina jest 

kolejnym pomieszczeniem, tak jak 

każde inne, wydzielone w tym budyn-

ku ściankami działowymi. Z punktu wi-

dzenia przepisów Prawa Ochrony Śro-

dowiska, istotne jest to, co wydostaje 

się z kanału wentylacji wyrzutowej. 

Czy pod tym kanałem jest komora 

lakiernicza, czy tylko pomieszczenia 

lakierni, nie ma już znaczenia. W za-

kresie ochrony przeciwwybuchowej i 

przeciwpożarowej, te same wymogi 

stawiane są panelowej komorze lakier-

niczej dostarczanej przez producenta, 

jak i samodzielnie adoptowanym 

pomieszczeniom lakierniczym. W obu 

przypadkach ustawodawca narzuca 

na użytkownika obowiązek wykonania 

Oceny Zagrożenia Wybuchem i na 

podstawie jej wyników zastosowania 

odpowiednich zabezpieczeń oraz pro-

cedur postępowania. Tu nie ma żadne-

go automatycznego dopuszczania do 

użytkowania. Panelowa, renomowana 

kabina lakierniczo-suszarnicza, to 

tylko pomieszczenie malarni, które 

podlega odrębnej Ocenie Zagrożenia 

Wybuchem. Renoma producenta i 

setki zainstalowanych przez niego 

urządzeń o identycznych parametrach 

i przeznaczeniu, niczego tu nie zmie-

niają. Sama kabina nie daje żadnego 

usprawiedliwienia, niczego nie ułatwia 

w zakresie wymogów ochrony ppoż. 

Nie pozwala na uniknięcie analizy spo-

czywającej na każdym użytkowniku 

budynku, w którym pojawia się strefa 

zagrożenia wybuchem. 

Jak widać kabina lakiernicza nie roz-

wiązuje wymogów ekologicznych 

lakierni oraz  zabezpieczenia prze-

ciwwybuchowego. W tej publikacji, 

ze względu na ograniczenia wielkości 

tekstu, nie uda się niestety rozprawić 

z wszystkimi mitami i zabobonami do-

tyczącymi legalnej lakierni. Ważne jest 

jednak to, aby zmieniło się podejście 

do tego zagadnienia osób planują-

cych budowę lub organizację własnej 

lakierni. Swoje tradycyjne podejście i 

spojrzenie na temat lakierni zmienić 

powini także projektanci i rzeczoznaw-

cy ppoż., bhp, sanepidu.  Rozrzucenie 

wymagań formalnych dla lakiernika na 

wiele przepisów prawa, jest kłopotliwe 

gdy chcemy rzetelnie wszystko ustalić 

i sprawdzić. Jednak wszystkie wymogi 

stawiane lakierni, są generalnie takie 

same dla każdego innego obiektu 

usługowego, czy przemysłowego. 

Z lakiernią czy bez, każdy obiekt, w 

którym pojawia się strefa zagrożenia 

wybuchem, spełniać musi określo-

ne przepisami wymagania i są to te 

same przepisy, jakie dotyczą lakierni. 

W zakresie uzyskania pozwolenia na 

budowę, każdego inwestora w branży 

usługowej, czy produkcyjnej obowią-

zuje zasadniczo ta sama procedura, 

bez względu na to, czy planowany 

obiekt zawierać będzie lakiernię, czy 

nie. W kwestiach ochrony środowiska, 

każdy kto wytwarza odpady i wpro-

wadza gazy lub pyły do powietrza, ma 

obowiązek uzyskania odpowiednich 

pozwoleń, przeprowadzenia proce-

dury zgłoszenia oraz przestrzegania 

wyznaczonych norm. Bez względu 

na to, czy mamy do czynienia z dużą, 

czy małą firmą, lakiernią, stolarnią, czy 

mechaniką samochodową, obowiązki 

inwestora, właściciela, użytkownika i 

***

Kraśnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122
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pracodawcy opierają się o te same przepisy prawa. Różni się 

oczywiście zawartość przygotowywanych opracowań, czy 

tryb procedur. Inne są wystąpienia o te same pozwolenia. 

Różnią się wprowadzane zabezpieczenia. Nadal jednak opar-

te są one o te same ogólne i powszechnie dostępne przepi-

sy. Gdy spojrzy się na to z takiego właśnie punktu widzenia, 

to okaże się, że budowa lub organizacja lakierni nie odbiega 

szczególnie od procedur budowy, czy organizacji jakiegoś 

innego działu firmy usługowej lub produkcyjnej.   

LEGALNA LAKIERNIA 
W PRAKTYCE

W celu zdefiniowania pojęcia „legalna lakiernia”, przyj-

mijmy, że stajemy przed decyzją organizacji własnej 

lakierni. Chcemy to zrobić zgodnie z obowiązującym prze-

pisami. Nasza inwestycja będzie objęta wsparciem finan-

sowym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zakład 

będzie kontrolowany nie tylko przez PIP, Sanepid, WIOŚ, 

PNB i PSP, ale także przez urzędników, sprawdzających 

przez co najmniej pięć lat, jak wykorzystywane są urządze-

nia objęte dotacją unijną. W tym przypadku, poza man-

datami i groźbami zamknięcia lakierni, do czasu usunięcia 

wady prawnej, grozi jeszcze inwestorowi konieczność 

zwrotu otrzymanej dotacji. Gdy już wiemy, że nie ma tu 

miejsca na jakiekolwiek naruszania obowiązujących prze-

pisów prawa, możemy się skoncentrować na formalnych 

wymaganiach stawianych organizowanej lakierni. Można je 

podzielić na trzy części: 

1. Wymogi dotyczące budynku i jego lokalizacji - w zakresie 

przepisów szeroko rozumianego prawa budowlanego. 

W tym aspekcie obiekt z lakiernią może być zlokalizowa-

ny tylko na terenie, który zgodnie z  uchwalonym przez 

radę gminy ( radę miasta ) miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego, jest przeznaczony pod 

budowę obiektów usługowych lub produkcyjnych i to 

najlepiej bez ograniczeń. Zapis o zakazie budowy obiek-

tów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 

nie wyklucza jeszcze możliwości sformowania tu lakierni. 

Nie wyklucza tego z góry, ponieważ wiele lakierni może 

być zorganizowanych w oparciu o decyzję środowisko-

wą, wydaną na podstawie Karty Informacyjnej Przedsię-

wzięcia, a nie Raportu o oddziaływaniu obiektu na śro-

dowisko. Zakaz budowy wskazany w miejscowym planie, 

dotyczy tylko takich obiektów, które od razu wymagają 

opracowania raportu i wystąpienia na jego podstawie o 

wydanie decyzji środowiskowej.  W przypadku rozpatry-

wania zapisów miejscowego planu zagospodarowania, 

zdarza się, że  zakaz formowania takich obiektów jak 

lakiernia ,wydany jest dla działki, na której taka lakiernia 

już się znajduje. Jeżeli działa ona legalnie, nikt nie będzie 

jej likwidował. Jednak jej rozbudowa i powiększenie nie 

jest już możliwe, nawet gdy teren wydaje się komuś 

bardziej przemysłowy niż mieszkaniowy. Taka sytuacja 

zdarza się bardzo często, dlatego przed inwestycją w 

nową lakiernię lub rozbudowę już posiadanej, konieczne 

jest przeanalizowanie planu. Gdy plan pozwala nam na 

organizację lub budowę lakierni w wybranej lokalizacji, 

to  żadne protesty sąsiadów, czy organizacji społecz-

nych nie są w stanie zatrzymać budowy lakierni (chyba, 

że w grę wchodzi ewidentne łamanie prawa). Mogą one 

znacznie opóźnić i podrożyć jej powstanie, ale zgodnie 

z prawem nie są w stanie jej przeszkodzić bez zmiany 

zapisów uchwalonego planu. Sama lokalizacja lakierni na 

działce, to już kwestia indywidualnych uwarunkowań. 

Ideałem jest, gdy uda się to minimum cztery metry 

od każdej z granic działki, a do tego budynki miesz-

kalne oddalone są od planowanej lakierni o minimum 8 

metrów. W przypadku dużego zakładu produkcyjnego, 

odległości te powinny być dużo większe. Po zakończe-

niu budowy obiektu następują jego odbiory techniczne. 

Instytucje kontrolne wydają protokoły kontroli, a na ich 

podstawie Powiatowy Nadzór Budowlany wydaje decy-

zję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. W trakcie 

trwających kontroli końcowych WIOŚ może poprosić o 

potwierdzenie złożenia wniosku, o wydanie pozwolenia 

R  E  K  L  A  M  A
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na wytwarzanie odpadów, a PSP o 

kompletną dokumentacje Oceny 

Zagrożenia Wybuchem i doku-

ment Ochrony Stanowiska Pracy 

przed Wybuchem. Obowiązek 

opracowania tych dokumentów 

spoczywa na pracodawcy przed 

przystąpieniem do użytkowania 

lakierni. 

 

2. Wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwwybu-
chowych. Na etapie projektu lakier-

ni decydujące są opinie wydawane 

przez projektanta technologii. Od 

jego opinii i wykonanych obliczeń, 

zależeć będzie odpowiednia klasy-

fikacja pomieszczeń i stref zagro-

żenia wybuchem. W następstwie 

tych klasyfikacji w obiekcie pojawią 

się lub nie, instalacje w standardzie 

Ex, zgodne z wymogami ATEX. 

Jedynie osoba znająca przebieg 

procesu technologicznego oraz 

stosowane materiały, może zająć 

wiążące stanowisko, które potem 

powielać będą wszyscy projek-

tanci branżowi. Jeżeli w obiekcie 

jest zagrożenie wynikające ze 

sformowania się obłoku wybu-

chowego w trakcie lakierowania, 

to poważnie i odpowiedzialnie 

potraktuje to projektant instalacji 

elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, 

również  konstruktor i architekt 

projektujący ściany i lokalizujący 

drzwi oraz wyjścia ewakuacyj-

ne. Specjalista ds. zabezpieczeń 

ppoż. opiniujący projekt lakierni, 

sprawdza jedynie, czy projektanci 

branżowi nie pominęli jakiegoś wy-

mogu lub przepisu. Główny ciężar 

odpowiedzialności spoczywa tu 

zawsze na projektancie technolo-

gii. Jego zadaniem jest przepro-

wadzić rzetelną i wnikliwą analizę 

zagrożeń i wskazać te zagrożenia. 

Ochrona lakierni przed skutkiem 

wybuchu oraz zabezpieczenie jej 

przed powstaniem takiego nie-

szczęścia, to już zadanie każdego 

z projektantów włączonych do 

projektu lakierni.  Jeżeli wszystko 

jest rzetelnie wykonane na etapie 

prac projektowych, w formie od-

rębnych czytelnych opracowań,  

to w trakcie oddawania lakierni 

do użytkowania i późniejszych jej 

kontroli służba PSP nie może kwe-

stionować zastosowanych rozwią-

zań technicznych i budowlanych. 

Jeżeli zgodnie z zaleceniami tech-

nologa (popartymi Oceną Zagroże-

nia Wybuchem) lakiernia znajdzie 

się na otwartej hali produkcyjnej, 

oddzielona od niej jedynie kota-

rami albo po prostu odsunięta od 

innych maszyn, to znaczy, że jest 

ona bezpieczna. Osoby kontrolują-

ce obiekt mogą oczywiście podwa-

żać przyjęte założenia, ale muszą 

to zrobić przedstawiając własną 

analizę i obliczenia. Gdy inwestor 

nie ma wcześniej opracowanego 

opisu zabezpieczeń i klasyfikacji 

wybuchowych, podważenie bez-

pieczeństwa lakierni nie będzie 

trudne. Wtedy pozostaje  tworze-

nie własnych teorii prowadzących 

do zastosowania kar finansowych 

albo do zamknięcia takiej lakierni. 

Zawsze w takim przypadku padnie 

pytanie o oświetlenie w standar-

dzie Ex, czy przeciwwybuchowe 

wentylatory. Tu również „tradycja” 

i wiedza powszechna bierze górę 

nad faktycznymi wymogami for-

malno-prawnymi.  Obronimy się 

jednak przed takimi  problemami  

wprowadzając  zabezpieczenia dla 

poziomu zagrożeń określonego w 

projekcie technologicznym lakier-

ni. Niebezpieczny proces lakiero-

Inter Cars SA informuje, że 12 Targi części zamiennych, narzędzi i 
wyposażenia warsztatów odbędą się w ostatni weekend wakacji 
31.08-2.09.2012 r.

Inter Cars SA zaprasza wszystkich swoich klientów oraz do-

stawców na 12 Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 

warsztatów. Targi odbędą się w Warszawie na Lotnisku Bemowo 

i będą trwały 3 dni. Piątek 31 sierpnia będzie dniem dedykowa-

nym największym klientom Inter Cars SA oraz przedstawicie-

lom mediów. Będzie to idealna okazja, żeby poznać najnowszą 

ofertę 170 wystawców, zadać pytania odnośnie nowych pro-

duktów, promocji oraz programów sprzedaży ratalnej. 

Specjalnie dla Państwa przygotowujemy ofertę narzędzi i urzą-

dzeń warsztatowych. Zagwarantujemy komfortowe warunki do 

rozmów, a nasi wystawcy będą do Państwa dyspozycji. Wszyst-

ko będzie zlokalizowane w ekspozycji ponad 20 000 m2.

NOWOŚĆ!  Część atrakcji, która dotychczas funkcjonowała, jako 

Motor Show, będzie udostępniona dla mieszkańców Warszawy i 

okolic! W związku z otwarciem tej części imprezy zostaje zmie-

niona nazwa na ARENA MOTOR SHOW.

Odwiedzający mogą się spodziewać spektakularnego show w 

wykonaniu kaskaderów oraz czołowych polskich zawodników 

biorących udział w wyścigach. Na płycie lotniska prezentować 

się będzie rekordzista księgi Guinnessa specjalizujący się w 

trialu oraz motocykliści w kuli. Unikatowe pokazy zaprezentuje 

jedyny Jet Bike i Jet Car w Europie z silnikami od śmigłowca i 

odrzutowca!

Szczegóły atrakcji już w czerwcu lub na stronie: 

12targi.intercars.com.pl

Zapraszamy!

Warszawa, Lotnisko Bemowo, ul. Piastów Śląskich 37

TARGI  INTER CARS WE WRZEŚNIU!
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wania, prowadzony materiałami o 

wysokim stopniu ryzyka w miej-

scu, gdzie nie ma kabiny i bardzo 

wydajnej wentylacji, doprowadzi 

do zastosowania w lakierni instala-

cji w Ex i zakwalifikowania jej jako 

zagrożonej wybuchem. Jeżeli kon-

sekwentnie wprowadzone zostaną 

tam właściwe  instalacje i roz-

wiązania budowlane, to wszytko 

będzie zgodne z przepisami. Gdy 

jednak klasyfikacja wybuchowa, 

w ocenie zagrożenia wybuchem 

jest bardziej liberalna, to i wpro-

wadzone w lakierni rozwiązania 

mogą być mniej restrykcyjne. W 

obu przypadkach spełnione są 

wymogi formalno prawne. Nie ma 

tu jednego wzorca i tylko jednego 

słusznego rozwiązania. Zmieniają 

się technologie, zmieniają składy 

chemiczne materiałów oraz spo-

soby ich aplikacji. Wymogi formal-

ne niestety nie przekładają się na 

uniwersalny schemat mozliwy do 

zastosowania w każdej lakierni.

3. Wymogi dotyczące ochrony śro-
dowiska. W tym aspekcie przed 

organizacją lakierni konieczne jest 

uzyskanie dla niej decyzji środo-

wiskowej. To formalne warunki 

wydawane przez urząd gminy, na 

jakich można na danym terenie 

zorganizować lakiernię. Warunki 

te określa sanepid i Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

ale samą decyzję środowiskową 

wydaje urząd gminy. Po uprawo-

mocnieniu się decyzji środowisko-

wej, projektanci mogą rozpocząć 

prace na projektem budowlanym, 

a po jego zakończeniu wystąpić o 

wydanie pozwolenia na budowę. 

30 dni przed planowanym urucho-

mieniem instalacji lakierniczych, 

użytkownik lakierni ma obowiązek 

wystąpienia o wydanie pozwolenia 

(lub zgłoszenia) na wytwarzanie 

odpadów, w tym wprowadzania 

gazów i pyłów do powietrza. 

Forma wystąpienia zależna jest od 

ilości wytwarzanych odpadów. Do 

1 tony zgłoszenie, powyżej 1 tony 

pozwolenie. Dokumentacje do wy-

stąpienia o wydanie stosowanych 

pozwoleń opracować powinien 

specjalista ds. ochrony środowiska 

na podstawie projektu technolo-

gicznego, skorygowanego do sta-

nu faktycznego, jeżeli pomiędzy 

projektem, a faktycznym wypo-

sażeniem lakierni są jakieś różnice, 

choćby inna niż planowano kabina 

lakiernicza, czy materiały. W nie-

których przypadkach lakierni prze-

mysłowych może być też wyma-

gane pozwolenie wodno -prawne. 

Na etapie funkcjonowania lakierni, 

użytkownik prowadzić musi rejestr 

ilości zużycia materiałów chemicz-

nych i wnosić dwa razy w roku 

wymagane opłaty środowiskowe. 

Zadanie prowadzenia i kontroli 

dokumentacji związanej z ochroną 

środowiska najlepiej  powierzyć 

jest specjalistom. Z całą pewnością 

jest to wskazane w pierwszym 

roku funkcjonowania lakierni. 

„Legalna lakiernia” to pojęcie miesz-

czące w sobie szereg procedur, po-

zwoleń i zgłoszeń, których dokonać 

należy przed rozpoczęciem użytko-

wania lakierni. To jednak także, ko-

nieczność przestrzegania odrębnych 

zaleceń także  na etapie funkcjono-

wania obiektu. Każdy właściciel lakierni 

zobowiązany jest do znajomości 

przepisy Kodeksu Pracy, czy BHP. To 

także obowiązkowe pomiary na sta-

nowiskach pracy NDSsch i hałasu. Do-

dajmy do tego prowadzenie rejestru 

NDS, regularnie kontrolowane przez 

sanepid, a także posiadanie Oceny 

Ryzyka Zawodowego na stanowisku 

„Lakiernik”. Pamiętajmy o wszystkich 

aspektach kontrolowanych przez Pań-

stwową Inspekcję Pracy. Nie zapomi-

najmy o instrukcjach stanowiskowych, 

kartach przekazania środków ochrony 

osobistej i pomijanych nagminnie w 

małych firmach, obowiązkowych ba-

daniach lekarskich. Część z opisanych 

tu dokumentów i procedur to zwykła 

biurokracja, ale na innych opiera się 

bezpieczeństwo zatrudnianych ludzi, 

ich zdrowie i życie. Pomimo, że wyko-

nanie wszystkich procedur i uzyskanie 

pozwoleń dla lakierni jest kosztowne 

i może wydawać się skomplikowane, 

naprawdę warto wszystko uporządko-

wać. Kontrole urzędników są zawsze 

stresujące i nieprzyjemne, ale znacz-

nie lepiej się przez nie przechodzi, 

gdy z odpowiednim wyprzedzeniem 

uporządkowane zostaną wszystkie 

aspekty formalne związane z funkcjo-

nowaniem lakierni. 

Nie da się niestety na kilku stronach 

publikacji, wyczerpująco opisać 

szczegółów każdego z poruszonych 

tu problemów, a tym bardziej wskazać 

konkretnych przykładów zależności 

pomiędzy wymogami formalno praw-

nymi i stosownymi rozwiązaniami. Za-

interesowanych tematem proszę więc 

o kontakt pod nr telefonu 601 221 

760 lub e-mail projekter@projekter.pl. 

Odpowiem na Państwa pytania. 

Robert Grzywaczewski  
PROJEKTER  GROUP

www.lakiernik.com.pl

LAKIERNIK

Twój partner w warsztacie
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Mamy już za sobą wiosenne przygotowanie łodzi do 
kolejnego sezonu. W tym artykule skupimy się na 
kosmetycznych pracach eliminujących zarysowania, 
zapewniajacych ochronę i piękny wygląd kadłuba przez 
cały sezon.  

Jeżeli powierzchnia żelkotu  lub farby nawierzchniowej 

straciła połysk, ma drobne rysy powstałe na skutek 

eksploatacji możemy w prosty i szybki sposób pora-

dzić sobie z tymi problemami używając produktów 

polerskich. 

Jednym z rozwiązań jest system Brayt, który opiera się 

na bardzo uniwersalnej i łatwej w pracy paście poler-

skiej oraz na produktach i materiałach uzupełniających 

w postaci mleczka, zmywacza, aplikatorów i ściereczek.  

(zdjęcie nr 2) Wszystko to jest  potrzebne do uzyska-

nia jak najlepszego efektu końcowego. System Brayt 

Marine składa się z czterech produktów. Podstawą jest 

pasta o nazwie S1. Jest to produkt polerski o nowocze-

snej recepturze, bardzo uniwersalnej ze względu na za-

warte w niej ziarno ścierne. Ziarno jest bardzo drobne 

i wydawałoby się, że jest to produkt wykończeniowy, a 

nie pasta polerska, do jakiej przywykliśmy.  Dzięki takiej 

recepturze pasta jest bardzo skuteczna w polerowaniu 

żelkotu. Efekt, który uzyskujemy jest trwały i nie ma 

potrzeby używania mleczek wykończeniowych.  S1 jest 

pastą przeznaczoną do pracy na sucho.  Nie będzie 

jednak żadnego problemu, jeżeli w końcowym etapie 

polerowania, wykorzystamy spryskiwacz z odrobiną 

wody. S1 jest także bardzo uniwersalna, jeżeli chodzi 

o wykorzystanie aplikatorów. Oznacza to, iż możemy 

stosować aplikatory wełniane, wykonane z gąbek 

twardych, gąbek miękkich, a nawet aplikatory filcowe.  

Oczywiście najlepszą wydajność uzyskamy stosując 

maszyny polerskie rotacyjne. S1 jest produktem bez-

piecznym w stosowaniu, dzięki któremu bardzo łatwo 

możemy kontrolować proces polerski.

RYSY CZYLI JAK ZADBAĆ  O SWOJĄ ŁÓDŹ 
I  BŁYSZCZEĆ  NA  WODZIE
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Tu warto wspomnieć o paście polecanej dla profe-

sjonalistów Brayt S0 – jest to specyfik skierowany 

do firm zajmujących się zawodową produkcją oraz 

remontami łodzi. Można go stosować przy obróbce 

form jak też przy usuwaniu głębszych uszkodzeń z 

wyrobów bez szkody dla powierzchni żelkotu.

Kolejnym produktem polecanym dla naszych hob-

bystycznych zastosowań jest emulsja Brayt S2. Jest 

ona przeznaczona do  usuwania wszelkich drobnych 

defektów powierzchniowych oraz odświeżania ciem-

nych kolorów, które z natury rzeczy mają dużą ten-

dencję do blaknięcia.  W ich przypadku  efekt polerski 

jest też trudniejszy do osiągnięcia.

Jeżeli chcemy bardzo szybko odświeżyć powłokę żel-

kotu lub lakieru oraz uzyskać dużą głębię, oraz świe-

żość koloru stosujemy S2 z głowicą wykonaną z wełny 

jagnięcej lub średniotwardej gąbki. S2 jest bardzo ła-

twa w użyciu. Nawet osoby nie mające doświadczenia 

w posługiwaniu się produktami polerskimi bez proble-

mu sobie poradzą. 

S2 możemy aplikować wełną jagnięcą uzyskując 

większą siłę cięcia, oraz średnio twardymi i miękkimi 

gąbkami. Rodzaj użytego aplikatora decyduje o efek-

tywności usuwania defektów.

Używając głowicy z wełny jagnięcej stosujemy maszy-

nę rotacyjną. Natomiast wykorzystując aplikatory wy-

konane z gąbek najlepsze efekty osiągniemy pracując 

na polerkach orbitalnych (mimośrodowych).

Aby zachować piękny efekt na dłużej na zakończenie 

naszych prac proponujemy płyn S3 Brayt. (zdjęcie nr 

2) Jest to produkt dla tych którzy chcą, aby łodzie, 

którymi pływają zawsze pięknie wyglądały. Płyn S3 jest 

bardzo uniwersalny i jego stosowanie jest banalnie 

proste. Spryskujemy powierzchnię bez konieczności 

zastanawiania się czy jest to żelkot, lakier, czy szy-

ba z uszczelką, czy też część plastikowa. Po prostu 

spryskaj, rozprowadź i wytrzyj do połysku. Możemy 

S3 dopolerować maszyną orbitalną rozprowadzając ją 

wcześniej ręcznie i odczekując chwilę do przeschnię-

cia. Otrzymana powierzchnia jest bardzo gładka i co 

ważne na elementach plastikowych nie pozostają ja-

kiekolwiek ślady jak przy użyciu tradycyjnych wosków. 

Produkt ten możemy również wykorzystywać na we-

wnętrznych plastikach. 

Mamy nadzieję, że powyższe rady pomogą Państwu 

w zachowaniu pieknego wyglądu łodzi przez cały 

sezon. 

AM.
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PODKŁADY EPOKSYDOWE Sea-Line® zabezpieczają powierzchnie 
łodzi przed wpływem niszczących działań osmozy oraz korozji, 
zwiększają przyczepność pomiędzy warstwami oraz mają wpływ 
na trwałość lakieru.

SZPACHLÓWKI EPOKSYDOWE Sea-Line® - nie chłoną wody i 
posiadają właściwości antyosmotyczne i antykorozyjne. Są 
jedynymi masami rekomendowanymi do użycia na elementach 
kadłuba stale zanurzonych w wodzie. Nie zawierają rozpusz-
czalników i charakteryzują się niskim skurczem co pozwala na 
jednorazowa aplikacje grubych warstw masy. Gotowy do użycia 
produkt z idealnie dobranych składników charakteryzujący się  
bardzo dobra przyczepnością, odpowiednią twardością, odpor-
nością na warunki atmosferyczne i bardzo dużą wytrzymałością 
mechaniczną. 

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE Sea-Line® zapewniają estetyczny i 
perfekcyjny wygląd łodzi. Pełnią również funkcje zabezpiecza-
jące przed działaniem wody, atmosfery morskiej, zadrapaniami 
oraz zmianą koloru pod wpływem działania promieniowania UV.

FARBY ANTYPOROSTOWE Sea-Line® służą do ochrony kadłuba 
przed porastaniem glonami i muszlami. Pełnią również funkcje 
zabezpieczające przed działaniem wody i atmosfery morskiej. 

ŻYWICE I ZESTAWY NAPRAWCZE Sea-Line® – proste zestawy 
do napraw uszkodzeń – laminowania, sklejania, zasklepiania 
ubytków. 

SYSTEM POLERSKI polecany wtedy gdy powierzchnia żelkotu 
lub farby nawierzchniowej straciła połysk, ma drobne rysy po-
wstałe na skutek eksploatacji lub w toku produkcyjnym. Dzięki 
produktom polerskim możemy w prosty i szybki sposób pora-
dzić sobie z defektami. 

nowoczesna i profesjonalna 
kompletna oferta produktów do remontu łodzi:

Wszystko czego potrzebujesz
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Wśród lakierników bardzo często mówi się o podkładzie 

epoksydowym jako świetnym rozwiązaniu wielu problemów 

lakierniczych, warto więc wiedzieć trochę więcej na temat 

jego składu, sposobu działania i potencjalnych możliwości jego 

użycia w naprawie blacharsko-lakierniczej.

Skład podkładu epoksydowego
Podkład epoksydowy stworzony jest na bazie żywicy epoksydo-

wej cechującej się wysokim stopniem usieciowania, przez co jest 

w stanie utworzyć powłokę o doskonałych właściwościach ba-

rierowych, świetnych parametrach mechanicznych oraz bardzo 

dużej odporności chemicznej.

Oprócz żywicy epoksydowej w podkładzie epoksydowym 

znajdują się:

- wypełniacze (w różnej ilości i wielkości w zależności od 

funkcji podkładu 

 (w epoksydowych podkładach wypełniających - więcej 

napełniacza gruboziarnistego, dla wariantów w technologii 

mokro na mokro układy mniej wypełnione z ultradrobnym 

wypełniaczem),

- dodatki antykorozyjne (inhibitory korozji zmniejszające 

szybkość reakcji korozyjnych np. fosforany cynku),

- promotory adhezji (zapewniające dobrą przyczepność 

podkładu do podłoża i kolejnych warstw do samego pod-

kładu),

- inne dodatki (np. dodatki rozlewcze decydujące o gładko-

ści powierzchni, dodatki odpowietrzające zapobiegające 

gazowaniu, itd.)

Jak działa podkład epoksydowy ?
Wspomniane wcześniej doskonałe właściwości izolujące żywicy 

epoksydowej (średnio można przyjąć, że żywica epoksydowa 

izoluje 2 razy lepiej niż żywica akrylowa powszechnie używana 

w podkładach stosowanych przez lakierników) pozwalają na 

utworzenie na powierzchni bardzo szczelnej bariery. Zatem 

podkład epoksydowy będzie potrzebny wszędzie tam gdzie 

wymagana jest niezawodna izolacja. Należy pamiętać przy 

tym, że nie ma 100% izolatorów i uzyskana izolacja zależy 

od grubości naniesionej warstwy. W przypadku podkładów 

epoksydowych stosowanych w lakiernictwie samochodowych 

już grubości warstwy na poziomie 20-25µm mogą stanowić 

wystarczającą izolację np. szpachlówki poliestrowej.

ZASTOSOWANIA
Szpachli na gołą blachę mówimy zdecydowane i stanowcze NIE!!!
Zwyczaj nakładania szpachlówki na gołą blachę jest praktyko-

wany powszechnie przez lakierników, którzy zapominają, że 

O podkładzie epoksydowym słów kilka …

Do udziału w targach w szczególny sposób organizatorzy 
zapraszają firmy oferujące:

 sprzęt diagnostyczny dla wszystkich rodzajów warszta-

tów samochodowych,

 urządzenia warsztatowe mało- i wielkogabarytowe, 

narzędzia oraz odzież,

 części zamienne i podzespoły dla samochodów oso-

bowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów specjali-

stycznych,

 sprzęt i materiały dla warsztatów blacharskich, wulkani-

zacyjnych i lakierniczych,

 chemię motoryzacyjną i środki czystości,

 oleje i środki smarne, 

 akcesoria oraz elektronikę. 

Przewidziany jest program seminariów learnShops oraz 

salonów tematycznych:

SALON FRANCZYZY 
SALON REMANUFACTURINGU 

SALON RECYKLINGU 

Więcej informacji na temat targów oraz warunków uczestnic-
twa można znaleźć na stronie internetowej www.easyfairs.pl 
lub kontaktując się z biurem organizatora: 

Sylwia Kowalska

Specjalista ds. sprzedaży

tel. +48 12 651 95 33

kom. +48 509 926 640

fax +48 12 651 95 22

sylwia.kowalska@easyfairs.com

www.easyfairs.pl 

MeCaTech
19-20 października 2012 r. Wrocław
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szpachlówka nie ma właściwości antykorozyjnych. Napełniacze 

w szpachlówkach z łatwością wchłaniają wilgoć, stąd bardzo 

duże jest ryzyko pojawienia się korozji pod szpachlówką i 

wad lakierniczych na powierzchni szpachlówki. Jeżeli chce-

my zapewnić odpowiednią ochronę antykorozyjną (np. dla 

5-letniego okresu gwarancyjnego) obowiązkowe jest użycie 

podkładu epoksydowego przed szpachlówką. Kluczowe argu-

menty za użyciem podkładu epoksydowego na gołą blachę to: 

doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, lepsza przyczepność 

i możliwość uzyskania łagodniejszego przejścia szpachlówki na 

podkładzie epoksydowym niż np. na starym lakierze czy na 

metalu. Jeśli chodzi o kontrargumenty mówiące o wydłużeniu 

procesu lakierowania, to przykładowo podkład epoksydowy 

SPECTRAL UNDER 385 umożliwia nałożenie szpachlówki na 

podkład po 30min w 20oC i to bez jego szlifowania, więc przy 

dobrej organizacji w lakierni to chyba nic strasznego. Pamię-

tajmy o tym, że renomę lakiernik buduje latami, a traci czasami 

w ciągu kilku minut …

 

Rys.  1. Układ warstw w naprawie ze szpachlówką i podkładem 

epoksydowym

Izolacja szpachlówki
O tym, że szpachlówkę obowiązkowo należy izolować warstwą 

podkładu wiedzą wszyscy lakiernicy. Obecność w szpachlów-

ce bardzo reaktywnego nadtlenku benzoilu jako katalizatora 

reakcji utwardzania niesie ze sobą spore zagrożenia, szcze-

gólnie w przypadku błędu z dozowaniem utwardzacza. Prze-

barwienia w miejscu gdzie była nałożona szpachlówka przy 

zielonych, niebieskich kolorach to zazwyczaj efekt zbyt dużej 

ilości utwardzacza, z kolei żółte plamy na lakierze bezbarw-

nym to oznaka zbyt małej ilości utwardzacza. Nieprawidłowe 

dozowanie utwardzacza połączone z niedostateczną izolacją 

szpachlówki niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędu lakier-

niczego. I tu też świetnie sprawdza się podkład epoksydowy, 

który nałożony nawet w cienkiej warstwie odcina szpachlówkę 

stanowiąc pewny i solidny fundament pod kolejne warstwy. 

Dodatkowo podkład epoksydowy użyty przed i na szpachlów-

ce to w zasadzie 100% pewność, że nie pojawi się mapowanie, 

czyli widoczna granica zakończenia szpachlówki przez co elimi-

nujemy konieczność wykonania kosztownej poprawki. 

Izolacja w sytuacjach problemowych
Podczas naprawy często spotykaną sytuacją jest przeszlifowa-

nie oryginalnej lub wcześniej naprawianej powłoki lakierniczej 

często aż do gołego metalu. Jest to problemowe, gdyż od-

kryta warstwa bazowa lub podkładowa (często niedostatecz-

nie utwardzona np. za mało utwardzacza lub produkt 1K w 

aerozolu, którym wcześniej dokonywano naprawy) jest mało 

odporna chemicznie. Próba naniesienia podkładu, szczególnie 

przy nałożeniu zbyt grubej warstwy, często kończy się pod-

noszeniem się warstwy spodniej na skutek penetracji rozcień-

czalnika i w rezultacie zaznaczaniem się strefy brzegowej.

 

Rys.  2. Powłoka lakiernicza naprawiana wcześniej przeszli-

fowana do gołego metalu.

 

Rys.  3. Zaznaczanie się strefy brzegowej 

Izolacja w technologii mokro na mokro
Dzięki swoim świetnym właściwościom izolującym podkład 

epoksydowy doskonale sprawdza się w aplikacjach mokro 

na mokro. Podkład SPECTRAL UNDER 385 posiada bardzo 

drobno zmielony wypełniacz i specjalne dobrane dodatki roz-

lewcze, aby po aplikacji uzyskać idealnie gładką powierzchnię 

nie wymagającą dodatkowej obróbki. Przy grubościach warstw 

rzędu 20-25µm stanowi wystarczające zabezpieczenie anty-

korozyjne w przypadku kiedy jest nakładany na nowy element 

(np. zmatowana kataforeza z przeszlifkami na krawędziach) 

lub na naprawiany element (przetarcia do gołej blachy, izo-

lacja niestabilnego podłoża). Oczywiście warunkiem aplikacji 

podkładu mokro na mokro jest odpowiednie przygotowanie 

podłoża (wymagane min. P320 w obróbce mechanicznej na 

sucho). Korzyścią płynącą z technologii mokro na mokro jest 

znaczne skrócenie czasu naprawy, gwarancja bardzo dobrego 

zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zmniejszenie zużycia 

farby przy jednolitym kolorze podłoża.
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Jak uzyskać jakość, która spowoduje, że 
profesjonalista będzie chciał kupić dany 
produkt? Czego potrzebuje użytkow-
nik, by uzyskać jak najlepsze rezultaty 
malowania? Jakie produkty będą kusić 
ekspertów, by zmienić markę na inną? 
To tylko niewielki zakres pytań, na które 
musi odpowiedzieć sobie firma, w szcze-
gólności, jeśli jest europejskim liderem 
rynku aerozoli oraz kiedy wprowadza na 
rynek profesjonalną linię produktów dla 
bardzo wymagających Klientów. MOTIP 
DUPLI znalazł odpowiedź na te pytania: to 
opatentowana technologia 2K w ramach 
marki ColorMatic.

WYSOKIE STANDARDY WYMAGAJĄ 
WYRAFINOWANYCH PRODUKTÓW

Mówi się, że profesjonalista musi charak-

teryzować się pewnymi cechami. Zarów-

no jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy 

teoretycznej lub jeśli chodzi o przejaw 

pewnych umiejętności, „poprzeczka jest 

zawsze wysoko postawiona”. W przy-

padku lakierów do naprawy pojazdów, 

szczególnie podczas naprawy drobnych 

uszkodzeń, to, co jest szczególnie waż-

ne to jakość materiałów oraz używany 

sprzęt. Kwalifikacje użytkownika są, 

jakby to rzec, warunkiem wstępnym, a 

jakość narzędzi i materiałów jest „sub-

stancją, z której rodzą się wyniki”. To 

właśnie produkty 2k ColorMatic oferują 

szereg istotnych korzyści dla profesjo-

nalistów.

OD PROFESJONALISTÓW 
DLA PROFESJONALISTÓW

To motto było wiążące od samego 

początku dla całego asortymentu Co-

lorMatic. Miało ono decydujący wpływ 

na jakość produktów, a zwłaszcza na 

rozwój technologii 2K. Linia 2K wyróżnia 

się dzięki swojej doskonałej odporności 

chemicznej i odpowiedniej grubości po-

włoki, a także zdolności do wypełnienia. 

Farby charakteryzują się również wspa-

niałym połyskiem. Szybkie schnięcie i 

doskonałe właściwości rozprowadzające 

są decydującymi zaletami, podczas gdy 

dokonujemy naprawy drobnych uszko-

dzeń. Dodatkowo system zaworów w 

dyszach natryskowych daje również re-

zultaty, takie, jak przy stosowaniu nowo-

czesnego pistoletu. Opatentowany me-

chanizm spustowy, z którego uwalniany 

jest drugi składnik wewnątrz dyszy, stał 

się decydującą zaletą tego produktu w 

porównaniu do produktów konkurencji. 

Kolejną zaletą jest fakt, iż aluminiowy 

kartridż instalowany wewnątrz otwiera 

się od dołu. Krótko mówiąc siła grawi-

tacji zmusza aktywny składnik do opusz-

czenia kartridża i rozpoczyna się proces 

mieszania. Później wystarczy tylko 

wstrząsnąć puszką przez określony czas 

i koniec, wszystko zrobione! Efektem 

jest wysoki stopień niezawodności pro-

duktu, ponieważ komponent A zawsze 

miesza się z komponentem B. Trzy kroki 

użytkownika są wyjaśnione na opakowa-

niu produktu przy pomocy trzech ikon, 

dodatkowo można też zobaczyć film 

pokazowy na www.motipdupli.de w opcji 

Service/Spots/ColorMatic

2K ColorMatic
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RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKTÓW 2K
Dobry lakier bezbarwny jest niezastąpio-

ny przy naprawach lakieru samochodo-

wego. Lakier ten decyduje, czy farba ba-

zowa jest odpowiednio zabezpieczona i 

czy cały proces nie trzeba będzie powtó-

rzyć w krótkim czasie. W linii produktów 

ColorMatic to właśnie Lakier bezbarwny 

Hi-Speed 2K jest prawdziwą gwiazdą. 

Wysokie wyniki sprzedaży mówią same 

za siebie, a wielu klientów docenia jego 

walory. Niezwykle odporny na zadrapa-

nia, odporny na działanie benzyny, pro-

mieni UV i warunków atmosferycznych, 

szybkoschnący, posiadający doskonałe 

właściwości rozprowadzające i łatwym 

w polerowaniu - to cechy, które czynią 

go idealnym produktem do napraw 

mniejszych uszkodzeń. Jest on dostęp-

ny w dwóch różnych stopniach połysku: 

wysoki połysk i półmat, a także w dwóch 

pojemnościach: 200 ml dla typowych 

napraw miejscowych oraz 500 ml w 

przypadku napraw dużych powierzchni. 

Jego kolejną zaletą jest możliwość sto-

sowania kolejnych warstwy farb na bazie 

rozpuszczalników lub na bazie wody. 

Szybkoschnący 2K Hi-Speed podkład wy-

pełniający jest jednak tym produktem, 

który przekonuje ekspertów najbardziej. 

Klienci sięgają po 2K Epoxy Primer Filler 

wtedy, gdy potrzebują ochrony przed 

korozją i wymagają od produktu bardzo 

dobrych właściwości przylegających. 

Odporność na działanie chemikaliów i 

rozpuszczalników, a także możliwość 

polerowania zarówno na mokro i sucho 

są zaletami, które przemawiają za tym 

wyborem. W ofercie produktów 2K 

znajdziemy również lakier 2K, który jest 

fabrycznie napełniony gazem pędnym i 

utwardzaczem: 2K Pre-fill HS Warstwa 

wierzchnia. Produkt został specjalnie za-

projektowany dla różnych producentów 

farb i zawiera oryginalny utwardzacz, 

który zapewnia wysoką jakość warstwy 

wierzchniej. W ten sposób można 

osiągnąć najwyższą jakość produktu 

z punktu widzenia połysku oraz czasu 

schnięcia. Tam, gdzie liczy się odporność 

na benzynę i warunki atmosferyczne 

Lakier bezbarwny 2K (Clear Coat) jest 

również tak samo skuteczny. Ze wzglę-

du na wciąż nowe wymagania rynkowe, 

seria produktów 2K ColorMatic jest stale 

poszerzana, a cechy produktów są ciągle 

badane pod kątem zgodności z farbami 

innych producentów.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ DLA NAJWIĘKSZEJ 
SATYSFAKCJI KLIENTA

Oprócz sprayów, systemów mieszania i 

napełniania, a także szerokiego portfolio 

akcesoriów, ColorMatic oferuje także 

regularne szkolenia, gdzie można do-

wiedzieć się wiele o naprawie drobnych 

uszkodzeń w samochodach. Produkty 

2K są kluczowym elementem w tego 

typu szkoleniach. Są one stosowane, 

po to by uzyskać wyniki, które prze-

konają również profesjonalistów. Po 

tych szkoleniach uczestnicy wychodzą 

całkowicie przekonani do produktów 2K 

ColorMatic.

W dniach 19-21 października br. Targi 
Lublin S.A. zapraszają do Centrum Targo-
wo-Wystawienniczego w Lublinie przy ul. 
Dworcowej 11 na LUBTECH 2012.

LUBTECH 2012 to jedyne w regionie 

wydarzenie z zakresu Techniki Motory-
zacyjnej prezentujące produkty i usługi 

firm z kraju oraz zagranicy. Zaproszenie 

do odwiedzenia kierujemy do wszystkich 

fachowców branży motoryzacyjnej.

Targom Towarzyszyć będą POKAZY, 

SZKOLENIA oraz KONKURSY, które mają 

na celu uatrakcyjnić Targi oraz promo-

wać urządzenia i usługi firm, które będą 

się prezentować podczas kolejnej edycji 
LUBTECHU oraz zachęcać zwiedzających 

– fachowców z branży  do odwiedzenia 

Targów Techniki Motoryzacyjnej.

Poprzednia edycja Targów Techniki 

Motoryzacyjnej LUBTECH w roku 2010 

zgromadziła ponad 2500 zwiedzających 

– specjalistów, którzy zapoznali się z 

ofertą  45 wystawców.

Sugestie i opinie odbiorców jednoznacz-

nie potwierdziły, że organizacja takiego 

wydarzenia jak LUBTECH przedstawiają-

cego najnowsze techniki i technologie 

z branży motoryzacyjnej jest niezwykle 

cennym, jedynym i oczekiwanym przed-

sięwzięciem w tej części Polski.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22

Poradniki dla blacharzy i lakierników
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Podczas kolizji 

drogowej ener-

gia kinetyczna 

ab s o r bo wa n a 

jest przez 

poszczególne 

elementy karo-

serii powodując 

ich odkształ-

canie. Zasada 

konstrukcyjna polegająca na zastosowaniu w  karoserii sa-

mochodowej elementów o zmniejszonej wytrzymałości do 

absorbowania energii kinetycznej zderzenia powoduje zwięk-

szenie zakresu odkształceń wynikających z kolizji. Zasada ta 

przyczynia się jednak w bardzo znaczący sposób do zacho-

wania zwiększonych szans przeżycia osób znajdujących się w 

chwili kolizji w przedziale pasażerskim. Od  kierunku działania 

sił odkształcających zależy rodzaj oraz rozmiary uszkodzeń 

karoserii samochodowej. Zwykle najmniej szkód powstaje 

przy zderzeniach, których energia zostaje zaabsorbowana 

przez zewnętrzne elementy karoserii oraz elementy pośred-

nie (np. zderzaki, pas przedni itp.). Przyczyną największych 

szkód z powodu odkształceń powypadkowych jest siła, która 

powstaje przy uderzeniach o kierunkach, których konstrukcja 

nie uwzględniała jako podstawowe, choćby ze względów sta-

tystycznych. Drugim decydującym czynnikiem jest wielkość 

energii zderzenia. Podczas kolizji pojazdu z przeszkodą na całą 

jego konstrukcję działają siły zewnętrzne i wewnętrzne. Siły 

wewnętrzne, to te które przeciwstawiają się zmianie kształ-

tu pojazdu . W miejscach  bezpośredniego styku pojazdu z 

przeszkodą działają siły zewnętrzne, Jeżeli pojazd jest w ru-

chu, to dodatkowo w każdym jego elemencie posiadającym 

masę powstają siły bezwładności, proporcjonalne do wielkości 

opóźnienia ruchu i masy elementu. Wzajemne oddziaływanie 

sił zewnętrznych i bezwładności wywołuje powstanie sił we-

wnętrznych w elementach pojazdu. Opisany układ sił działając 

na pojazd powoduje względne, sprężyste i trwałe przemiesz-

czenia elementów tam, gdzie obciążenia są większe niż wy-

trzymałość na nie. W wyniku zadziałania na pojazd w ruchu sił 

zewnętrznych – uderzenie pojazdu bokiem w słup. 

Aby uzyskać odpowiedni efekt podczas naprawy na ramie 

blacharskiej należy zachować kilka zasad. Rysunki w sposób 

wymowny ilustrują podstawowe błędy oraz zasady podczas 

ciągnięcia uszkodzonych karoserii. Podstawową czynnością 

jaką należy przeprowadzić przed naprawą pojazdu jest prze-

analizowanie przebiegu wypadku. Dotyczy to głównie kierun-

ków działania sił odkształcających karoserii podczas zderzenia. 

Rys1. Siła, którą należy prostować karoserię. powinna mieć 

taki sam kierunek jak kierunek uderzenia lecz posiadać prze-

ciwny zwrot - na rysunku oznaczony strzałką.

Rys. nr 1. Błędnie skierowana siła ciągnąca. (BR)

Rys. nr 2. Częsty błąd popełniany podczas napraw tzw. doze-

rem. Poniżej prawidłowa naprawa na ramie naprawczej (BR)

Praca na ramie naprawczej

Rys. nr 3. Siła, którą należy prostować karoserię. (BR)
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W celu stwierdzenia zakresu oraz kierunków uszkodzeń po-

równuje się wymiary położenia punktów charakterystycznych  

na wzmocnieniach i punktów mocowania zespołów podwozia 

względem bazy pomiarowej Jest układ współrzędnych prosto-

kątnych określających długość, szerokość i wysokość. Bazą dla 

wymiarów szerokości jest wzdłużna oś symetrii nieuszkodzo-

nego pojazdu. Jak widać wszystkie elementy zmieniły położe-

nie, a wiele z nich również kształt. Bogusław Raatz

Rys. nr 4. Prawidłowa naprawa dozerem (BR)

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

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 

R  E  K  L  A  M  A
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Jeszcze dziesięć 

lat temu termin 

nanotechnologia 

kojarzył nam się 

głównie z filma-

mi science-fic-

tion, w których 

to najczęściej, nanoroboty wytworzone 

w tajnych laboratoriach wymykają się 

spod kontroli szalonych naukowców i 

zagrażają istnieniu ludzkości. Dziś zna-

leźliśmy się w punkcie, w którym nano-

technologia  jest obecna w naszym życiu 

codziennym i otwiera nam ona drzwi do 

nowego, fascynującego, zminiaturyzo-

wanego świata. 

 

Nanotechnologia  to najbardziej interdy-

scyplinarna dziedzina nauki, łączy w so-

bie medycynę, biotechnologię, chemię, 

biologię, fizykę, 

inżynierię mate-

riałową, elektro-

nikę i wiele in-

nych. Określenie 

to związane jest  

z manipulowaniem i przekształcaniem 

materii w skali pojedynczych atomów. W 

wymiarze nano materia wykazuje inne 

właściwości, często dość zaskakujące. 

Metale stają się półprzewodnikami lub 

izolatorami, nanoskopowe cząstki złota 

są np. dobrym katalizatorem w ogni-

wach paliwowych.

      

Osiągnięcia nanotechnologii powszech-

nie wykorzystuje się w medycynie, np. 

przy aplikacji leków pozwalając zmini-

malizować skutki uboczne ich stosowa-

nia oraz zwiększając efektywność ich 

działania. W jedzeniu i piciu znajdziemy 

małe dodatki stworzone za pomocą 

nanotechnologii polepszające aromat 

i smak, np. oleju kuchennego. Ubrania  

powstające z nanowłókien nie gniotą się, 

i są plamoodporne. 

Nanotechnologia daje możliwość zna-

lezienia rozwiązań  najbardziej nurtują-

cych  problemów współczesnego świata, 

dlatego też nakłady na badania w tej 

dziedzinie z roku na rok są podwajane. 

Odkrycia których już dokonano znala-

zły szerokie zastosowanie w przemyśle 

kosmetycznym, farmaceutycznym 

lecz przede wszystkim korzysta z nich 

nowoczesna elektronika oraz przemysł 

komputerowy. Wiedza o właściwościach 

materiałów wytwarzanych w skali nano 

jest śledzona także przez firmy chemicz-

ne i przez nie coraz częściej wykorzy-

stywana.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia podjęto pierwsze próby mające 

na celu udoskonalenie właściwości po-

włok lakierniczych  dzięki  zastosowaniu 

nieorganicznych nanocząsteczek. Pe-

wien problem stanowiło jednak wtedy 

ustabilizowanie cząstek, które są wo-

dolubne (hydrofilowe) w środowisku 

powłok lakierowych, które „wody nie 

lubią” (są hydrofobowe), czego kon-

sekwencją było mętnienie lakieru bez-

barwnego. Kolejne badania doprowadzi-

ły do rozwiązania tego  problemu. Przy 

zastosowaniu odpowiedniej modyfikacji 

powierzchni nanocząsteczek można 

wprowadzić je do lakieru bez nega-

tywnego wpływu na przeźroczystość 

powłoki. 

Każdy właściciel nowego auta na pew-

no pamięta chwilę, kiedy zauważył 

na nowiutkim lakierze pierwszą rysę. 

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii 

w nowoczesnych lakierach możemy 

uniknąć tego typu problemów. Na ryn-

ku znajdziemy kilka lakierów wysoce 

odpornych na zarysowania opartych 

na nanocząstkach. Dzięki tego typu 

lakierom otrzymujemy powłokę o wyso-

kim, długotrwałym połysku odporną na 

odpryski,  o powierzchni podobnej do 

szkła.  Technologia ta wykorzystana jest 

również w lakierach samoodnawiających 

się. Po wystawieniu uszkodzonej (zary-

sowanej) powierzchni na działanie źró-

dła ciepła  w określonym czasie znikają 

drobne rysy, a powierzchnia odzyskuje 

połysk. Zastosowanie nanocząstek w 

powłoce lakierowej ponadto zwiększa 

odporność na blaknięcie oraz na zanie-

czyszczenia, takie jak: ptasie odchody, 

insekty, żywiczne ślady z drzew. 

Problemem z którym powszechnie 

spotyka się każdy lakiernik jest zjawisko 

korozji.  Rozwiązania jakie stosowane są 

do tej pory w celu ochrony metalu przed 

korozją to przede wszystkim malowanie 

powierzchni odpowiednią farbą.  Nano-

technolodzy w odpowiedzi na problem 

niszczenia struktury  metali proponują 

zastosowanie tzw. „inteligentnych” la-

kierów, które mogłyby znaleźć zastoso-

wanie także w systemach lakierniczych.  

Powłoki takie w aktywny sposób reagują 

na zmiany warunków w otoczeniu, np.  

zniszczenie bądź zadrapanie zabezpie-

czanej powierzchni, zmiany wilgotności 

i pH.  Te specjalne lakiery w swoim 

składzie mają tzw. nanokontenery, w 

których zmagazynowane są  środki che-

miczne zapobiegające korozji. Zewnętrz-

na otoczka takiego specjalnego dodatku 

wzbogacającego lakier zbudowana jest 

z materiałów reagujących na pierwsze 

oznaki korozji jakim jest zmiana pH 

powierzchni. Struktura zewnętrzna 

otoczki pod wpływem lokalnych zmian 

fizykochemicznych w powłoce staje 

się półprzepuszczalna, uwalniając tym 

samym środek przeciwdziałający roz-

wojowi korozji. Dzięki zastosowaniu ta-

kiego rozwiązania można przeciwdziałać 

korozji wcześniej i dokładnie w miejscu 

w którym powstały warunki sprzyjające 

jej rozwojowi. W chwili gdy objawy ko-

rozji zostaną zneutralizowane, aktywne 

nanododatki wracają do pierwotnego 

stanu, powodując że ochronna warstwa  

pozostaje w stanie niezmienionym. Ele-

menty pokryte aktywnymi antykorozyj-

nymi farbami wytrzymują pięciokrotnie 

agresywniejsze warunki niż tradycyjnie 

zabezpieczone fragmenty metalu.

Co z elementami samochodu zbudo-

wanymi z tworzyw sztucznych? W tym 

temacie również zaproponowano cał-

kiem nowe rozwiązanie i choć wydaje się 

mało prawdopodobne, jest całkiem real-

ne. Naukowcy pracują nad stworzeniem  

materiału, który posiadał by zdolność 

regeneracji niczym ludzka skóra.  Inspi-

racja zaczerpnięta została z natury, a 

nowy materiał bazuje na żywym układzie 

krwionośnym. Tworzywo wzbogacono w  

sieć kanalików wypełnionych substancją 

zdolną do wypełniania uszkodzeń. Choć 

pierwotnie proponowano rozwiązanie 

Nanotechnologia i jej zastosowania 
w motoryzacji
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podobne  do tego, które sprawdziło 

się w przypadku farb antykorozyjnych 

lecz  ostatecznie z niego zrezygno-

wano.  Największy problem stanowiła 

bowiem objętość kapsułek z substancją 

wypełniającą, której należy umieścić we-

wnątrz znacznie więcej niż pigmentu an-

tykorozyjnego w przypadku farb. Nowe 

tworzywo sztuczne „wyposażono” więc 

w dwa rodzaje kanalików, jedne wypeł-

nione zostały żywicą drugie natomiast 

materiałem utwardzającym.  Substancje 

mieszają się pod wpływem ciśnienia w 

uszkodzonym miejscu, natychmiast je 

naprawiając.  Rozwiązać pozostało tylko 

kwestie pomp sterujących, które w tej 

chwili umieszczone są jeszcze poza two-

rzywem.  Stworzenie samoregenerują-

cego się  materiału, na pewno porusza 

wyobraźnie. Gdyby z takiego tworzywa 

zacząć produkować samochody, można 

by oszczędzić na kosztach naprawy, 

choć z pewnością sam materiał nie bę-

dzie tani.

Wszystkie diody świecące (LED) wyko-

rzystywane m.in. w światłach hamowa-

nia zawierają skomplikowane systemy 

warstwowe o rozmiarach nanometrycz-

nych. Diody tego typu przekształcają 

prąd w światło właściwie natychmiast w 

przeciwieństwie do tradycyjnych świateł 

z żarówkami, które działają nieco wol-

niej.  Różnica ta może przekładać się na 

kilka metrów drogi hamowania.

W nowoczesnych środkach czyszczą-

cych i zabezpieczających obecne są 

również nanocząstki.  W płynach do 

mycia szyb wykorzystuje się hydrofilowe 

cząstki, które  dzięki swoim właściwo-

ściom wypełniają drobne, niewidoczne 

gołym okiem ubytki w szkle, tworząc 

niewidzialną warstwę ochronną. Na 

skutek oddziaływania nanocząstek szyba 

ulega samooczyszczaniu i jest bardziej 

odporna na zabrudzenia, wycieraczki 

pracują wydajniej. Podczas jazdy nocą 

zredukowane są refleksy świetlne co 

zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

W niektórych woskach i pastach po-

lerskich producenci umieścili specjalne 

surowce, które na skutek podwyższonej 

temperatury przekształcają się w nano-

cząstki. Tego typu elementy ścierne są w 

stanie zniwelować nawet mikroskopijne 

nierówności na powierzchni lakieru, 

pozostawiając, gładką, błyszczącą po-

wierzchnię.

W produkcji opon również znalazły za-

stosowanie cząstki o rozmiarach nano, 

wiążą one różne materiały w bieżniku 

wzmacniając go, np. zwiększając przy-

czepność opony do drogi. Mogą również 

powodować zmniejszenie oporu, co 

prowadzi w konsekwencji do oszczęd-

ności paliwa.

Producenci samochodów prowadzą ba-

dania nad możliwościami wykorzystania 

nanokompozytów do stworzenia lek-

kiego, mocnego materiału, który może 

posłużyć do budowy karoserii. Ford 

finansuje badania na Uniwersytecie Nor-

thwestern, które mają na celu uzyskanie 

materiału odpornego na zarysowania, 

lekkiego i nierdzewnego. Dzięki takiemu 

materiałowi nadwozie będzie nie tylko 

lżejsze, ale i mocniejsze, co przekłada się 

na dłuższe życie samochodu i oszczęd-

ności na stacjach benzynowych.

Nanotechnologia już dziś pozwala produ-

centom samochodów utrzymać dłużej 

lakier, zmniejszyć rdzewnie, sprawia że 

szyby łatwiej się myje, opony stają się 

mocniejsze, a karoseria jest lżejsza. Co 

jeszcze może przynieść nam rozwój tej 

dziedziny w przemyśle samochodowym? 

A gdyby tak stworzyć lakier, który pełnił 

by funkcję ogniwa słonecznego, a uzy-

skany w ten sposób prąd  mógłby służyć 

do chłodzenia wnętrza przez pompę 

cieplną. Wśród wielu pomysłów na przy-

szłość znaleźć można, np. inteligentną 

mgłę, która mogłaby zastąpić pasy bez-

pieczeństwa w samochodzie. Składać na 

nią miałoby się mnóstwo nanorobotów 

z haczykami, które w razie niebezpie-

czeństwa na drodze chwytają się ze 

sobą owymi haczykami tworząc gęstą 

substancję łagodzącą skutki kolizji. 

Pomysłów naukowcom nie brakuje więc 

jeszcze wiele odkryć przed nami.

Skala cząsteczki nano w stosunku do 

piłki nożnej jest taka sama jak rozmiar 

piłki w porównaniu do rozmiaru kuli 

ziemskiej

Co oznacza Nano?

Słońce rozmiar rzędu 1010m                             Człowiek rozmiar rzędu 1m           Atom rozmiar rzędu 10-10m

Milena Lewandowska 
Specjalista D/S Badań i Rozwoju 

Troton Sp. z o.o.
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Zadzwonił telefon, Andrzej /
właściciel motocykla/ zapytał czy 
nie pomalowałbym jego Harleya. 
Chciał by jego motocykl nabrał in-
dywidualnego wyrazu i obrazował 
jego osobiste hobby, którym jest 
kolekcjonowanie amerykańskich 
samochodów. Andrzej zaprowadził 
mnie do swojego garażu gdzie 
miałem okazję zobaczyć i obfotogra-
fować jego „samochodową stajnię”. 
Zdjęcia, które zrobiłem posłużyły mi 
w dalszym etapie do przygotowania 
projektów. A oto jak wszystko po-
wstawało. 

1. W pierwszym etapie pracy 

przygotowałem kilkanaście 

projektów w formie grafiki 

komputerowej. Projekty te 

zostały przedstawione mojemu 

klientowi, z którym wspólnie 

podjęliśmy decyzję, który z 

nich jest najlepszy. Moim za-

daniem było stworzenie grafiki, 

która zawierać miała wizerunki 

wszystkich samochodów, nale-

żących do stajni Andrzeja.  Nie 

można było pokazać całych, na-

leżało wybrać charakterystycz-

ne ich ujęcia. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu projekt ten nabrał 

artystycznego wyrazu. 

2. Aby zachować proporcje wy-

drukowałem poszczególne ele-

menty grafiki na taśmie samo-

przylepnej firmy 3M, używając 

w tym celu zwykłej domowej 

drukarki atramentowej. Na-

stępnie nakleiłem zadrukowaną 

taśmę na powierzchnię baku i 

rozpocząłem prace. Używając 

nożyka firmy OLFA wyciąłem 

elementy, które miały być 

pomalowane na czarno. Odsło-

niętą przestrzeń zamalowałem 

czarną farbą bazową firmy 

Spies Hecker.  W ten sposób 

powstał czarnobiały kontur 

Mustanga. 

3. W kolejnym etapie zmieniłem 

aerograf z modelu HPC na Cu-

stom Micron B z dyszą 0.18mm. 

Stworzyłem efekt refleksów 

świetlnych, widocznych na ka-

roserii samochodu. W tym celu 

użyłem mocno rozcieńczonej 

czarnej farby, która na białym 

tle dała przyjemny miękki efekt 

wizualny.  Tego typu grafika 

wymaga bardzo dużej precyzji 

podczas malowania. Każde nie-

dociągnięcie będzie widoczne 

w efekcie końcowym. 

Indywidualny wyraz
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4. Miejsca, w których chciałem 

uzyskać efekt widocznego 

odbicia światła na lakierze 

samochodu, pozostawiłem 

niezamalowane. Spowodowało 

to, że stały się one bardzo jasne 

i kontrastowe, tworząc złudze-

nie szklistej powierzchni auta. 

5. Gdy praca nad mustangiem zo-

stała ukończona nadszedł czas 

na kolejną grafikę. Tym razem 

jest to ujęcie nowego modelu 

mustanga od przodu. Grafika 

ma się płynnie łączyć w jedną 

całość, w związku z tym nie za-

maskowałem taśmą wcześniej 

namalowanego samochodu. 

Używając ponownie zadru-

kowanej taśmy 3M i nożyka 

OLFA wyciąłem kontur nowego 

mustanga. Następnie w miejscu 

gdzie jest wlot powietrza nakle-

iłem taśmę, wykorzystywaną w 

budownictwie w celu łączenia 

płyt kartonowo gipsowych. 

Następnie zamalowałem całość 

czarną farbą bazową. 

6. Po usunięciu taśmy uzyskałem 

efekt kratki, wbudowanej we 

wloty powietrza. Jest to prosty 

i efektowny zabieg pozwalający 

osiągnąć ciekawszą i bardziej 

urozmaiconą grafikę.  Jak widać 

obie grafiki płynnie się ze sobą 

przeplatają dając wrażenie spój-

ności. 

7. W dalszym etapie usunąłem 

resztki taśmy maskującej i 

zabrałem się za wykańczanie 

detali. W tym celu przydatne 

są różnego rodzaju szablony. 

Wszystkie detale powinny być 

dopracowane w miarę moż-

liwości. Jest to dość trudne 

zadanie zważywszy na fakt, iż 

powierzchnia baku nie jest zbyt 

duża. 

8. Następny etap pracy zaczął się 

tak jak wcześniej od wycięcia 

konturów grafiki. Tym razem 

jest to logo marki Harley Da-

vidson. Aby nadać całej grafice 

nieco ciekawszego wyglądu 

zdecydowałem się na niestan-

dardowe pokrycie powierzchni 

farbą. W tym celu podkradłem 

żonie tetrową pieluszkę, która 

po odciśnięciu na powierzchni 

baku pozostawia bardzo wy-

raźny wzór. Oczywiście wcze-

śniej należy skrawek materiału 

zamoczyć w farbie i delikatnie 

odciskać go na białym spodzie. 

Powstanie w ten sposób efekt 

przypominający nieco wytartą i  

wykruszoną farbę. 

9. Ten sam zabieg zrobiłem przy 

kolejnym logo Harley David-

son, z tą różnicą, że w tym 

przypadku odciskałem farbę 

z większa siłą. Przez to efekt 

jest  bardziej kontrastowy. Gdy 

oba samochody zostały już 

skończone a logotypy były na 

swoich miejscach należało jesz-

cze dodać nieco głębi. W tym 

celu krawędź grafiki stykająca 

się z zamaskowaną na razie po-

wierzchnią zamalowałem, two-

rząc efekt cienia. W ten sposób 

całość cofnęła się wizualnie w 

głąb tworząc efekt 3D. 

10. Na tym etapie usuwam całą 

taśmę maskującą. Wyłania się 

w końcu niemalże końcowy 

wygląd zbiornika. Ponieważ do 

tej pory cała grafika wykona-

na została w tonacji szarości 

należałoby dodać nieco kolo-

ru. Wprowadzenie koloru w 

takim typie grafiki gwarantuje 

ożywienie jej, jednocześnie 

zachowując jej klasyczny cha-

rakter. Używając taśmy 3M 

o szerokości 1,54mm oraz 

taśmy 3mm wykleiłem kontur, 

który następnie zamaluję na 

czerwono. W tym celu używam 

pistoletu Iwata LPH-80.  Kolor 

czerwony stworzyłem sam we 

własnej mieszalni lakierów. Jest 

to miks żółtej perły z candy 

concentrates.  Taka kombinacja 

kolorów daje bardzo głęboki ko-

lor, który wspaniale prezentuje 

się w dziennym świetle. 

11. Czerwony pas i cała grafika 

są skończone przychodzi czas 

lakierowania. Całość pokryłem 

lakierem Express Premium 

firmy Standox.  W tym celu po-

służyłem się pistoletem Iwata 

WB-300. Znakomity sprzęt ze 

względu na wymiary i dosko-

nałej jakości dyszę. Przy malo-

waniu niedużych powierzchni 

takich jak elementy motocykli 

nadaje się idealnie. Lakierowa-

nie na tym etapie ma na celu 

zabezpieczenie grafiki oraz 

wyrównanie nierówności po-

wstałych w wyniku nanoszenia 

farby. 

12. Gdy lakier wyschnie zabieram 

się do jego matowania. W tym 

celu posługuję się szlifierką 

wibracyjno rotacyjną firmy RU-

PES. Używam podkładki szlifier-

skiej oraz papierów ściernych 

firmy 3M o gradacji 800. Płyn-

nie i delikatnie matuję warstwę 

lakieru wyrównując wcześniej 

powstałe nierówności farby. Po 

zakończeniu pracy z papierem 

800 całość matuję ponownie 

używając TRIZAK 1000 firmy 

3M. Dzięki temu systemowi 
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powierzchnia jest  idealnie 

przygotowana do dalszej pracy. 

13. Jednym z ostatnich etapów jest 

namalowanie obwódki wokół 

czerwonego elementu graficz-

nego. Uważam, że tego typu 

obrys jest bardzo ważnym ele-

mentem estetycznym świad-

czącym o dbałości o szczegóły. 

Używam w tym celu mieszanki 

grubego srebra z grafitem. 

14. Jak widzicie w efekcie finalnym 

obrys jest czystym graficznym 

elementem, wysuwającym się 

na pierwszy plan tworząc tym 

samym efekt przestrzenności. 

Grafika z samochodami pozo-

staje w głębi a czerwono-srebr-

ny pas wychodzi na pierwszy 

plan. 

 

Przedni błotnik
1. W ten sam sposób powstaje 

grafika na kolejnych elemen-

tach motocykla. Przedni błot-

nik ozdobiony jest wizerunkiem 

Grand Torino. Technika, której 

tam używam jest analogiczna 

do tej na baku. 

2. W celu stworzenia refleksów 

świetlnych na błotniku Grand 

Torino wyrywam kawałek 

zwykłej kartki. Jej poszarpaną 

część przykładam w miejsce, 

w którym chcę namalować 

refleks świetlny i maluję deli-

katnie czarną farbą. Po odsło-

nięciu powstaje nierówna linia 

imitująca odbicie otoczenia w 

chromowanym błotniku. 

3. Aby nadać grafice różnorodno-

ści zraszam powierzchnię wodą 

wokół napisu Grand Torino. Na-

stępnie nanoszę niewielką ilość 

farby aerografem kierując stru-

mień od dołu. W ten sposób 

farba się osadza na kropli. Po 

odparowaniu wody farba przy-

legnie do powierzchni błotnika 

i da nam złudzenie, że błotnik 

jest cały w kropelkach wody. 

Tylny błotnik
1. Tylny błotnik ze względu na 

to, iż jest cały obudowany z 

jednej strony lampą i tablicą 

rejestracyjną, z drugiej siodłem 

a po bokach kuframi ozdobiony 

zostanie jedynie dwoma ele-

mentami wypełniającymi całą 

widoczną powierzchnię. Będzie 

to amerykańska flaga z logiem 

Harley Davidson na pierwszym 

planie. 

Bak druga strona
1. Druga strona baku to dwa 

samochody Cadillac wymalo-

wany w płomienie oraz kultowy 

Plymouth Baracuda.  Praca 

zaczyna się do namalowania 

Baracudy tak samo jak wcze-

śniej zrobiłem Mustanga. Gdy 

samochód jest już gotowy, 

przychodzi czas na Cadillaca. 

2. Po namalowaniu karoserii 

zabieram się za namalowanie 

kół. W tym modelu felgi są 

szprycowane co wiąże się z 

pewnym utrudnieniem. Jak 

namalować szprychy? A miano-

wicie używam w tym celu grubą 

nylonową nić nasączoną słabym 

klejem. Kawałki nici układam 

tak by przypominały szprychy 

w kołach. Następnie wszystko 

przyklejam do powierzchni 

kawałkami taśmy papierowej a 

następnie maluję całość aero-

grafem na czarno. Nic zasłoni 

nam powierzchnię przed farbą 

a po jej usunięciu stworzy za-

mierzony efekt. 

3. Na koniec dodaję napis Harley 

Davidson wykonany tą samą 

techniką co na drugiej stronie 

baku, z tą różnicą, że tu użyłem 

farby białej a nie czarnej. 

4. Tuż przed końcem tego etapu 

pracy jeszcze tylko autograf w 

postaci dwóch literek P odwró-

conych względem siebie.  Są to 

pierwsze litery mojego imienia i 

nazwiska Piotr Parczewski.

Na koniec pozostaje spotkanie z 

klientem, któremu wręczam poma-

lowane i wypolerowane elementy 

motocykla. Uśmiech na twarzy 

mówi sam za siebie – „…wszystko 

jest tak jak sobie wymarzył”

Zapraszam do odwiedzenia mojej 

strony www.aerograf.com.pl gdzie 

będziecie mogli zobaczyć więcej 

moich prac. 

Pozdrawiam serdecznie 

Piotr Parczewski
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Od tego czasu powstały setki firm, nie-

które zmieniły się w światowe koncerny, 

inne upadły, pozostały tysiące najróż-

niejszych – udanych i nieudanych – mo-

deli samochodów. Wszystkie tworzyły 

kolejne elementy przebogatej historii 

samochodu.

Od początku aż do czasów współcze-

snych samochód był oznaką prestiżu i 

bogactwa właściciela, ale przede wszyst-

kim możliwością wolnej i nieskrępowanej 

podróży. Z czasem stał się narzędziem 

pracy, dla innych szansą rywalizacji 

albo też popisywania się dla poprawy 

własnego ego. Ale przede wszystkim 

samochód to środek transportu, bez 

którego trudno sobie wyobrazić w miarę 

normalne funkcjonowanie we współcze-

snym świecie. Nieusatysfakcjonowani 

osiągami lub wyglądem przerabiali nowe 

pojazdy wedle własnych, autentycznych 

albo częściej wydumanych potrzeb – tak 

powstał tuning, którym dziś zajmują się 

zarówno wielkie, perfekcyjnie przygoto-

wane firmy, jak i skromne warsztaty, czy 

wręcz pasjonaci we własnych garażach. 

Z kolei podziw dla piękna i myśli inży-

nierskiej dawnych konstrukcji sprawił, 

iż coraz większa liczba kolekcjonerów 

kupowała i pieczołowicie odnawiała sa-

mochody, których czas przeminął. 

Dość szczególna mania przerabiania 

samochodów przywędrowała w ostat-

nich latach ze Stanów Zjednoczonych. 

Zaczęło się od Fordów A i T, z których 

powstawały współczesne konstrukcje. 

Zewnętrznie nawiązywały do pierwo-

wzorów, zaś wewnątrz kryły najbardziej 

wymyślne podzespoły. Z czasem bazą 

stawały się coraz to inne modele, jedno 

tylko się nie zmieniało; samochód miał 

być jedyny i niepowtarzalny, wyglądać 

pięknie, a osiągami wbijać obserwatorów 

w ziemię. Cena nie gra roli. Taki sposób 

Pierwszy samochód powstał w 1770 roku. Co prawda dla współczesnej motoryzacji wiele wówczas z tego nie 
wyniknęło, po zderzeniu z murem projekt rozwoju ciągnika artyleryjskiego został zarzucony, jednak pojazd 
się zachował i można go oglądać w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Paryżu. Jako początek motoryzacji źródła 
podają podróż Berty Benz do mamusi, mieszkającej niemal  100 km dalej. Dama wraz z małoletnimi synami 
jechała z przygodami i nie zawsze najkrótszą drogą, jednak podróż się udała i obrosła w dziesiątki opowie-
ści. Potem już poszło szybko, powstał silnik spalinowy, kolejne elementy osprzętu, koła otrzymały opony, 
ponad sto lat temu ruszyła produkcja seryjna legendarnego Forda T. 

Hot rod po polsku
 Mirosław Rutkowski
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działania nazwano „Hot rod”, w mocno 

dowolnym tłumaczeniu może oznaczać 

„Gorący drążek”, albo też „Ostra jazda”. 

Na wszelki wypadek lepiej posługiwać 

się pojęciem „Hot rod”. Na bazie jakie-

goś starego (najlepiej do połowy XX 

wieku) samochodu tworzy się całkiem 

nową karoserię, kompletuje się nowe 

wnętrze z drogim i głośnym systemem 

audio, wkłada możliwie najmocniejszy 

silnik, adaptuje się wyczynowe zawie-

szenie, hamulce i koła (najlepiej większe 

z tyłu), wszystko to przepięknie maluje 

koniecznie w kilku kolorach, a jeszcze 

lepiej we wzorki. Estetyka hot rodów 

jest dość szczególna, zazwyczaj jest to 

kiczowaty amerykański odpowiednik 

naszego jelenia na rykowisku. Ale jest 

w tym jakaś metoda, w perfekcji wyko-

nania kicz nabiera szlachetnej patyny i 

ekstremalnie tuningowane samochody 

tworzą kompletnie odjechany świat. 

Za oceanem samochody klasyfikowane 

jako hot rody trudno pomylić z innymi, 

mają swój bardzo charakterystyczny 

design. Perfekcyjne jest wszystko 

– technika, wyposażenie, lakierowanie. 

Podobno kładzie się na karoserię od 5 

do 10 warstw lakieru i poleruje, poleru-

je, poleruje… I na koniec całość pokrywa 

się bezbarwnym! Efekty są rzeczywiście 

powalające. 

Amerykańska moda na hot rody przy-

wędrowała nad Wisłę kilka lat temu. Za-

częło się od przeróbek samochodów na 

potrzeby wyścigów na 1/4 mili, a więc 

modyfikacje nastawione były głównie na 

uzyskanie nadzwyczajnego przyspiesze-

nia. Nieco na drugim planie zajmowano 

się estetyką, chociaż przyznać należy, 

że właścicielom na efekcie wizualnym 

również bardzo zależało. Najbardziej 

znanym polskim hot rodem jest War-

szawa „El Bobino”. Z resztek oryginalnej 

Warszawy powstał najprawdziwszy hot 

rod. Charakterystyczny pick-up wyposa-

żony w silnik Forda 2.3 l pojemności V6, 

podwójny wydech z dwoma tłumikami 

przelotowymi, czterobiegową skrzynię 

biegów, chromowane 15-calowe felgi 

Mangels Modular Chrom z niskoprofi-

lowymi oponami (225/50/15) Dunlop 

SP, zawieszenie obniżone o 110 mm z 

pneumatyką tylnej osi umożliwiającą 

podniesienie jej o 140 mm, wzmocnione 

hamulce, dwumiejscowe wnętrze z elek-

trycznymi i podgrzewanymi fotelami, 

dach obniżony o 130 mm, budzi zainte-

resowanie zawsze i wszędzie.

W Polsce przeróbki takie budzą sporo 

negatywnych emocji miłośników za-

chowania starych samochodów w ich 

oryginalnej formie, zwłaszcza kiedy za 

podstawę do daleko idącej modyfikacji 

brany jest autentyczny i rzadki zabytek. 

Bez większego zainteresowania do takich 

wynalazków podchodzi też większość 

warsztatów tuningowych, gdzie celem 

ćwiczenia jest udoskonalenie seryjnego 

samochodu, niekoniecznie nowego, ale 

też i nie zabytkowego. Zwłaszcza, że 

klientów chętnych do budowy takiego 

kosztownego i średnio użytecznego 

cacka praktycznie nie ma. Stosunkowo 

wąska grupa ludzi wie, czym jest hot 

rod. Z wyrozumiałością, ale bez entuzja-

zmu do hot rodów podchodzą ludzie z 

automobilklubów. Nie da się tym wygrać 

konkursu piękności na zlocie zabytków, 

nie da się pojechać w rajdzie czy wyści-

gu klasyków, a koszty i nakłady pracy 

ogromne. Ot, taki styl, ciekawostka, 

można pooglądać i podziwiać, ale żeby 

zabiegać o posiadanie takiego czegoś, 

to już niekoniecznie. W czasie ostatniej 

wystawy MotoNostalgie kolekcjonerzy, 

firmy tuningowe i miłośnicy nietypo-

wych samochodów pokazali dziesiątki 

z większym lub mniejszym pietyzmem 

odrestaurowanych samochodów. Hot 

roda wśród nich nie było. Za najciekaw-

sze stoisko uznana została ekspozycja 

Jaskłowski Motosport, gdzie pokazane 

były głównie Polskie Fiaty 125p oraz 

Fiat 124 Spider. To oznacza, że zainte-

resowanie koneserów skupia się albo na 

klasykach, albo na youngtimerach, albo 

na odtwarzaniu sportowych modyfikacji 

konstrukcyjnych Ośrodka Badawczo-

Rozwojowego przy FSO z lat 70. i 80. 

ubiegłego wieku.  
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COPYRIGHTS BY HERKULES-GYS-EZ DENT-TRIUMF©2011

licencja
na szybkie

naprawianie

1993

HERKULES dzia³a w bran¿y wyposa¿enia warsztatów blacharskich od
1993r. Wiod¹cy polski producent urz¹dzeñ do naprawy i pomiaru karoserii.
Od 2007r. oficjalny, autoryzowany przedstawiciel firmy GYS w Polsce.
Przedstawiciel niemieckiej firmy EZ-DENT w Europie Wschodniej.
Autoryzowany dystrybutor firm: TRIUMF, JNE (Szwecja), LOOSER
(Szwecja), MWM (W³ochy), SIKA(Szwajcaria), TROTON (Polska).

rok za³o¿enia

HERKULES 86-005 BIALE BLOTA K. BYDGOSZCZY, UL. HODOWLANA 45
TEL. 52 363 33 43, WWW.HERKULES-SC.PL, INFO@HERKULES-SC.PL

PRZY£¥CZ SIÊ DO PROGRAMU
WYPRZED KONKURENCJÊ O KROK

www. .plherkulespartnerPierwszy w Polsce program
partnerski dla warsztatów blacharskich.
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Na początku, jak to w życiu, był przypadek. Kilka rozklekotanych 
„żuków” z demobilu, które uczniowie szczecineckiego „mechani-
ka” postawili na koła. Później już restauracja starych pojazdów 
stała się specjalnością szkolnych warsztatów i wizytówką całego 
Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku. 

Z zewnątrz szkolne warsztaty popularnego „mechanika” w 

Szczecinku niczym specjalnym się nie wyróżniają. Ot, typowe 

parterowe hale wzniesione w epoce późnego Gierka. Ale już 

wewnątrz widać, że w warsztatach panuje wzorowy wręcz 

porządek. Wokół całkiem współczesnych pojazdów uwijają 

się chłopcy w drelichach. Naszą uwagę przykuwa rozebrany 

na czynniki pierwsze wiekowy traktor Ursus C45. Właściwie 

bardziej się domyślamy i zgadujemy niż wiemy, że to ciągnik. O 

tym, że potężny blok silnika to serce rolniczej maszyny świad-

czą właściwie stalowe obręcze kół na tylnej osi. 

Zmagania z marzeniem rolników z połowy minionego wie-

ku trwają już kilka miesięcy. Ursus C45 pracował kiedyś w 

miejscowej szkole rolniczej podarowany jej przez jednego 

z absolwentów. Potem kilkanaście ostatnich lat spędził pod 

chmurką w mini-skansenie szkoły rolniczej w Świątkach. To 

perełka motoryzacji z czasów Bieruta. – Ma unikatowy silnik, 

średnioprężny, diesel dwusuwowy – cmoka z zachwytu Piotr 

Kochański, kierownik warsztatów. Początkowo mieli zadanie 

jedynie go odrestaurować, aby przywrócić dawny wygląd. 

Teraz jednak chcą go uruchomić. – Mamy ambicję, aby ciągnik 

na chodzie był ozdobą dożynek powiatowych ze wrześniu – P. 

Kochański wyjaśnia, że reaktywację Ursusa wspomaga finan-

sowo starostwo. A jest co wspomagać, bo dość powiedzieć, że 

chłodnice do reanimowanego właśnie ciągnika Ursus C45 z lat 

50. kosztują… 27 tysięcy złotych.

Ratują zabytki na czterech (i dwóch też) kołach 

Jeszcze kilka lat temu zabytkowy ciągnik Ursus C45 stał na cokole w 
skansenie maszyn rolniczych przy szkole w Świątkach w Szczecinku. 
Teraz ma szansę wrócić do życia. 

Fo
t.
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Wzorcem dla ciągnika skopiowanym przez polskich konstruk-

torów był niemiecki traktor Lanz Buldog, którego sporo sztuk 

ostało się zaraz po wojnie na naszych terenach. Prototyp 

pojazdu rolniczego, którego zrujnowany kraj potrzebował na 

gwałt, był gotowy już w 1947 roku. Prosta i niezawodna kon-

strukcja zaczęła wkrótce zjeżdżać z taśm fabryki w Warszawie. 

Ocalały w Szczecinku egzemplarz to unowocześniona wersja 

Ursusa C451 produkowany w latach 1954-59. Pierwszą nowo-

ścią rzucającą się oczy było zastąpienie stalowych kół oponami 

(stąd popularna nazwa sagan na gumowych kołach). Silnik 

zasadniczo się nie zmienił, choć także został zmodernizowany. 

Jednocylindrowa jednostka napędowa dwusuwowa średnio-

prężna montowana była jeszcze w latach 60., gdy produkcję 

Ursusa przejęły zakłady w Gorzowie Wielkopolskim. 

Zaczynali od „żuków”
Retro-warsztaty w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinku zaczęły się 

nieco przypadkowo kilkanaście lat temu od remontu trzech 

zdezelowanych „żuków” gaśniczych dla okolicznych jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. W spadku po PRL druhowie 

dostali rozklekotane pojazdy, którymi musieli jeździć do po-

żarów. I dzięki pomocy uczniów „mechanika” było to możliwe 

do chwili, gdy OSP zaczęła dostawać nowsze wozy w spadku 

po strażakach zawodowych. Warsztaty wyrobiły sobie jednak 

dobrą markę, w branży motoryzacyjnej pocztą pantoflową 

rozeszła się wieść, że stare auta restaurują tu porządnie i nie-

drogo. – Z czasem ludzie zaczęli nam zlecać renowację starych 

pojazdów, bo pojawiła się moda na auta retro – mówi szef 

warsztatów Piotr Kochański. A nie każdy ma smykałkę, aby 

samemu postawić stary samochód na koła.  

Większość samochodów i motocykli trafiała tu w opłakanym 

stanie. To były po prostu wraki. Trzeba je było rozłożyć na 

czynniki pierwsze, naprawić niemal wszystko. Poza poważniej-

szymi pracami lakierniczymi zlecanymi na zewnątrz, szczeci-

neckie warsztaty i ich młodzi adepci – pod okiem doświad-

czonych fachowców – są w stanie uporać się z większością 

zadań. Niektóre części należało samemu dorobić, większość 

jednak odszukać, co nie jest łatwe, bo zwykle nie ma żadnych 

planów, a fabryki już ich nie produkują. Czasami trzeba prze-

rabiać instalacje i układy samochodowe, aby dostosować je do 

współczesnych wymogów. – Wertuje się więc książki i internet 

w poszukiwaniu podzespołów – mówi szef warsztatów. – Na 

szczęście są strony kolekcjonerskie, giełdy części, czy w końcu 

firmy zajmujące się wykonywaniem części do replik. 

To jednak sporo kosztuje.– Odrestaurowanie średnio zniszczo-

nego pojazdu to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych 

– mówi P. Kochański. Są jednak pasjonaci, których na to stać. 

Szkoła zawodu 
Renowacja zajmuje zwykle od kilku miesięcy do nawet roku 

żmudnej pracy. Efekty są jednak zdumiewające. Auta wygląda-

ją jak nowe, oczywiście jeżdżą, a każde bez problemu przecho-

dzi badania techniczne. Uczniowie „mechanika” postawili już 

na koła m.in. volkswageny „garbusa” i T1 z lat 60., Warszawę 

326, motory SHL, WFM i WSK. Remont i składanie zabytków 

motoryzacji to szkoła zawodu, jakiej przyszłym mechanikom 

nie zastąpi nic innego. Owszem, nowoczesne samochody są 

naszpikowane elektroniką. – Ale w mechanice obowiązują 

pewne niezmienne kanony, dobry mechanik, który je pozna, 

pomyśli przy naprawie nowego auta i sobie poradzi właśnie 

dzięki doświadczeniu zebranemu teraz – nie ma wątpliwości 

szef warsztatów. Efekty już widać. Uczniowie sami kupują zde-

zelowane zabytki polskiej motoryzacji – „maluchy”, polonezy i 

duże fiaty, które na własny użytek przywracają do życia. 

Bartek Sobczak szczecinecki „mechanik” skończył już kilka lat 

temu. Szkołę życia i zawody przeszedł w szkolnych warsztatach 

zmagając się z Volkswagenem T1, czyli ulubionym pojazdem 

hipisów z lat 60.. Potem już na własną rękę odrestaurował po-

czciwego „malucha”. Dziś ma własną firmę lakierniczą, a w garażu 

wrak Renaulta R 2060 z 1947 roku. – Kupiłem go od znajomego z 

Krakowa – mówi Bartek, który nie ukrywa, że nie podjąłby się za-

dania renowacji wiekowego busa bez doświadczeń zebranych w 

czasie nauki. – Na razie jest w kiepskim stanie, ale wkrótce będzie 

na co popatrzeć. Dodajmy już tylko na zakończenie, że B. Sobczak 

sam dziś zatrudnia na praktyce ucznia z „mechanika”. – Wkrótce 

sami bierzemy się za ratowanie kolejnego zabytku motoryzacji, 

czyli „garbusa” – mówi. 
Renault R 2060 w garażu Bartka Sobczaka, absolwenta „mechanika” 
ze Szczecinka, czeka na drugie życie. 

Dawid Pietras z drugiej klasy technikum naprawia Warszawę z lat 60., 
to jedno z najnowszych wyzwań szkolnych warsztatów. 

Motocykl WSK czyszczony na wystawę przez Pawła Rusaka nie wy-
glądał lepiej po wyjechaniu z fabryki w 1964 roku. 

Rajmund Wełnic
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W sezonie 2012 firma NOVOL 

współpracuje z rajdową załogą 

TVN TURBO – kierowcą Łukaszem 

Byśkiniewiczem, dwukrotnym Wy-

ścigowym Mistrzem Polski (2010 

I 2011), oraz pilotem Maciejem 

Wisławskim, najbardziej utytuło-

wanym i doświadczonym polskim 

pilotem rajdowym. Popularny „Wi-

ślak” jest wielokrotnym Mistrzem 

Polski, na swoim koncie ma także 

tytuł Rajdowego Mistrza Europy (z 

Krzysztofem Hołowczycem) – to 

postać, bez której prawdziwy kibic 

nie wyobraża sobie rajdów. Razem 

z Łukaszem prowadzi w TVN Turbo 

program Auto-Sport.

Zespół będzie startował w pu-

charze Fiesta Sport Trophy 2012, 

który rozgrywany jest  w ramach 

Rajdowych Samochodowych Mi-

strzostwach Polski. RSMP to naj-

bardziej prestiżowa i najważniejsza 

seria rajdowa rozgrywana w Polsce. 

Załoga będzie miała do dyspozycji 

Forda Fiestę R2 zaprojektowanego 

w Wielkiej Brytanii przez firmę M-

Sport (tę samą, która przygotowuje 

auta WRC odnoszące sukcesy w 

Rajdowych Samochodowych Mi-

strzostwach Świata).

- Przed nami sezon w RSMP. Jeszcze 

nie dociera to do mnie, że pojawię 

się na trasach, przy których jeszcze 

nie dawno stałem jako kibic. – mówi 

Łukasz - Startujemy w pucharze Ca-

strol Edge Fiesta Trophy, gdzie za-

powiada się ciekawa rywalizacja. Do 

pucharu zgłosili się zarówno młodzi 

zawodnicy, jak i starzy wyjadacze, 

co da mi możliwość zweryfikowa-

nia własnych umiejętności. Jestem 

szczęściarzem, że na „prawym” 

ponownie zasiądzie Wiślak.

NOVOL kontynuuje również pro-

gram Classic Car, współpracując z 

miesięcznikiem ClassicAuto jako 

Sponsor Tytularny wyścigowego cy-

klu NOVOL CLASSICAUTO CUP – jest 

to seria imprez dla coraz liczniejsze-

go w Polsce grona pasjonatów aut 

klasycznych, zarówno oldtimerów 

jak i youngtimerow.  Sportowa ry-

walizacja łączy się tutaj z zabawą i 

życiem towarzyskim. Imprezy mają 

charakter wyścigowo-piknikowy 

- rozrywka w czasie ich trwania za-

pewniana jest nie tylko kierowcom, 

ale też ich rodzinom i gościom. 

Każda z edycji gromadzi od 90 do 

140 aut. 

Kolejną dobrą informacją jest rów-

nież fakt, że w kolejnym, już czwar-

tym z kolei sezonie, NOVOL kon-

tynuuje współpracę z żużlowcem, 

Grzegorzem Zengotą, który w tym 

roku startuje jako zawodnik drużyny 

z Częstochowy. Celem Zengiego w 

sezonie 2012, poza sukcesami dru-

żynowymi, jest osiągnięcie sukcesu 

w zawodach indywidualnych. Jest 

okazja! Grzegorz Zengota dostał 

powołanie do Kadry Polski na Indy-

widualne Mistrzostwa Europy!

Więcej informacji 
na sponsoring.novol.pl

Kibicujmy naszym wspólnie z NOVOLem

Grzegorz 
Zengota

NOVOL Classicauto cup 2012

NOVOL Rally Team 2012
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„Wielkie Sprzątanie Parsęty” i biesiada przy moście na pogra-

niczu wiosek Ząbrowo i Pustary odbyło się już siódmy raz. 

Tradycyjnie organizuje je firma Troton, Klub Gaja z Bielska 

Białej i „Porozumienie dla Parsęty”. 

By do woli biesiadować przy muzyce zespołu New Stars, 

w towarzystwie Karoliny Żuk i zespołu Podlotki z Gościna, 

wystarczyło tylko wcześniej zakasać rękawy i zabrać się za 

sprzątanie brzegów Parsęty. Sprzątali starzy, młodzi, pra-

cownicy Trotonu, mieszkańcy okolicznych wiosek, Gościna, a 

nawet miłośnicy Parsęty z Kołobrzegu. 

Jak zwykle dobrym duchem imprezy był Jacek Bożek, prezes 

najstarszego w Polsce stowarzyszenia ekologicznego - Klubu 

Gaja. – To spotkanie to dowód na to jak świadomie można 

uprawiać biznes, robiąc świetną robotę na rzecz lokalnej 

Sprzątanie Parsęty 2012

Jak spędzić aktywnie dzień na świeżym powietrzu z pożytkiem dla natury, w miłym towarzystwie, przy grillu 
i dobrej zabawie? Odpowiedź jest prosta: sprzątając brzegi Parsęty.

Na uczestników sprzątania czekała biesiada

Jak zwykle dobrym duchem imprezy był Jacek Bożek prezes najstarszego w Polsce stowarzyszenia ekologicznego- Klub Gaja
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społeczności. Ta impreza, która zwraca mieszkańców tego 

miejsca w stronę ich rzeki, jest już ich imprezą. 

Nad Parsętą Klub Gaja zapraszał do rysowania rzeki marzeń. 

Rysowały dzieci, dołączali się dorośli. 20 – metrowy zwój pa-

pieru wypełniły bajecznie kolorowe ryby, żaby, latające nad 

wodą boćki itp. – Ja bym chciała żeby w Parsęcie pływały 

delfiny i żółwie –powiedziała nam przejęta, 5 – letnia Julka 

Rychlińska z sąsiednich Pustar.

Jan Wołejszo, prezes produkującej materiały do konserwacji 

karoserii firmy Troton miał kilka powodów do radości: - Po 

pierwsze śmieci jest coraz mniej, choć i tak wyzbieraliśmy 

ok. 100 worków. Cieszę się też dlatego, że ta impreza, która 

początkowo miała tylko integrować pracowników naszej fir-

my, rozrosła się do wydarzenia, które integruje całą tutejszą 

społeczność. Jednocześnie przypomina nam, w jak pięknym 

miejscu przyszło nam żyć i jak bardzo powinniśmy je szano-

wać. Iwona Kalinowska

Malowanie dziecięcych twarzy stanowiło miłą atrakcję dla najmłodszych uczestników akcji

Strażacy z kołobrzeskiego Trytonu

Nad Parsętą Klub Gaja zapraszał do rysownia rzeki marzeń Uczestnicy imprezy zebrali 100 worków śmieci

Twoja Reklama
662 035 011
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‘Auto – Color’ z Żywca po raz kolejny 
zaprosił swoich klientów na Dni Otwarte. 
Branża lakiernicza z regionu nie zawiodła. 
Przyjechali także sąsiedzi ze Słowacji.

 To było już czwarte spotkanie. Zor-

ganizowali je na terenie swojej firmy  

właściciele ‘Auto - Color’ przy współpra-

cy ze swoimi wieloletnimi partnerami,  

firmami Troton oraz Aerometal. Gospo-

darze zaprezentowali nowy nabytek fir-

my: mieszalnik lakierów przemysłowych 

marki SPRINT. 

Ząbrowski Troton przedstawiał zalety 

systemu polerskiego Brayt.  Pan Dariusz 

Skrobisz reprezentujący hiszpańską 

firmę Aerometal dostarczył sprzęt la-

kierniczy: filtry kabinowe, odwadniacze, 

pistolety itp. 

- Zaprosiliśmy nie tylko naszych stałych 

odbiorców, a także tych, którzy są na-

szymi potencjalnymi klientami, ale nigdy 

dotąd nie współpracowali z naszym 

sklepem,  dlatego, że reprezentują inną 

branżę niż samochodowa – powiedział 

nam Michał Fojcik, współwłaściciel Auto 

– Color. – Chcieliśmy im pokazać nasz 

nowy mieszalnik, pozwalający nam przy-

gotować lakiery poliuretanowe,  epok-

sydowe, winylowe, syntetyczne, chloro-

kauczukowe, które można zastosować 

na samochodach, ale przeznaczone są 

głównie dla przemysłu. Nowym mieszal-

nik jest już dostępny dla klientów. Po raz 

pierwszy uruchomiliśmy go tuż przed 

Dniami Otwartymi z pomocą technika 

Tomasza Hoffmana z firmy KLL, z którą 

współpracujemy od dwudziestu lat. 

 Nowy nabytek włoskiej produkcji po-

zwala na przygotowanie lakierów, które 

świetnie zdają egzamin kryjąc maszyny, 

bramy, konstrukcje stalowe, podwozia, 

silosy, a nawet dachy pokryte blachą. 

– Naszą ofertą zainteresowało się kilka 

firm z terenu żywiecczyzny, zajmujących 

się lakierowaniem elementów stalowych. 

Przygotowujemy dla nich lakiery spełnia-

jące szczególne wymagania antykorozyj-

ne, odporne na chemikalia, uderzenia, a 

jednak niezbyt drogie. W porównaniu do 

lakierów samochodowych, linia lakierów 

przemysłowych jest nawet do trzech 

razy tańsza. Uważam, że jest to ciekawa 

propozycja pod względem jakości i ceny.

Na pytanie czy mieszalnik to poszukiwa-

nie nowych dróg rozwoju firmy, czy le-

karstwo na wszechobecny kryzys, Michał 

Fojcik przyznał, że jedno i drugie. 

– Chcemy sukcesywnie rozwijać naszą 

firmę, a mamy świadomość, że skupia-

jąc się wyłącznie na branży lakierniczej 

możliwości dalszego rozwoju będziemy 

mieć ograniczone. Pamiętajmy, że sporo 

lakierni zamyka się, lakiernicy zmieniają 

branżę, albo wyjeżdżają próbować sił 

w swoim fachu za granicą. Niestety 

to prawda, że kryzys nie oszczędza 

nikogo. Ale nie ma co narzekać. Oto 

przykład: nowy system polerski firmy 

Troton, dopiero co pojawił się na rynku, 

sprzedajemy go od miesiąca, a już zyskał 

stałych odbiorców. Mamy całkiem niezły 

wynik sprzedaży. Myślę, że system poler-

ski Brayt, zadomowi się u nas i będzie 

konkurował z produktami, które sprze-

dajemy od dawna. 

Dni Otwarte w ‘Auto - Color’, nie mają 

nic wspólnego z suchym przekazem 

informacji. Towarzyszy im tzw. żywy 

warsztat, czyli praktyczna prezentacja 

możliwości kolejnych produktów, lakie-

rów i sprzętów. 

Jest jeszcze jeden plus wydarzenia organi-

zowanego w Żywcu: Dni Otwarte to okazja 

do towarzyskiego spotkania ludzi z branży, 

do bezpośredniej wymiany doświadczeń, 

w sympatycznej, luźnej atmosferze i 

oczywiście przy dobrym jedzeniu dostar-

czonym z restauracji ‘U Meresa’. 

Za rok zapraszamy ponownie, już my-

ślimy o nowych propozycjach szkoleń i 

prezentacji, dla chcących poszerzać swo-

je umiejętności w branży lakierniczej.

Iwona Kalinowska

Dni Otwarte w Auto - Color
Przedstawiciel firmy Troton - Andrzej Mućko prezentował zalety systemu polerskiego Brayt.
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Mało które targi cieszą się tak dużą popu-

larnością jak targi motoryzacyjne. Nowinki 

techniczne, wspaniałe samochody i piękne 

hostessy przyciągają odbiorców z najdal-

szych zakątków świata. Mowa oczywiście 

o targach takich, jak te odbywające się w 

Genewie, Frankfurcie czy też  w Poznaniu. 

Czy da się przyciągnąć widzów na targi re-

gionalne? Czy można zorganizować dużą 

imprezę o małym zasięgu? Odpowiedź 

znajdą Państwo w relacji z targów MOTO 
PROFESJONALIA 2012, zorganizowanych 

przez firmę RK Niedziałek z Lublina.

16 czerwca 2012, kolejny dzień mi-

strzostw Europy w piłce nożnej, ostatni 

i najważniejszy mecz polskiej kadry. Choć 

organizacja targów w tak ważny dzień dla 

większości Polaków wydawałaby się złym 

pomysłem, firma RK Niedziałek wspaniale 

wykorzystała tę okazję, przyciągając tłumy 

warsztatowców z Lublina i okolic, łącząc 

imprezę ze wspólnym kibicowaniem pol-

skiej piłce.

 Około 40 wystawców z całej Polski współ-

pracujących na co dzień z organizatorem 

wystawiało się na terenach Centrum Tar-

gowo-Wystawienniczego Targów Lubel-

skich. W hali o powierzchni 2800m2 goście 

mieli okazję zwiedzać stoiska największych 

firm branży motoryzacyjnej, takich jak: 

Castrol, Beta, Bridgestone, Centra, Werther, 
Herkules, Italcom czy też Monroe, a na nich 

zobaczyć najnowsze produkty z oferty, 

porady fachowców i pokazy na żywo 

(Żywy Warsztat). Zwiedzanie ekspozycji 

targowych urozmaicały liczne konkursy 

i zabawy, w których można było wygrać 

atrakcyjne nagrody. Najwięcej uczestników 

przyciągały oczywiście dyscypliny związane 

z motoryzacją, a niepodważalnym hitem 

okazał się jedyny w swoim rodzaju konkurs 

o miano „Najbardziej zajeżdżonej części”. 

Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się 

specjalnie przygotowana strefa gier pił-

karskich i symulatory jazdy. Każdy chętny 

mógł spróbować swoich sił na konsolach 

gier z czujnikami ruchu, strzelając i broniąc 

rzuty karne, rozgrywając wirtualne mecze 

piłkarskie czy też grając w  popularne 

„piłkarzyki” na stole trzykrotnie dłuższym 

od tradycyjnego. Do wspólnej zabawy i 

kibicowania w trakcie całej imprezy za-

grzewał gości członek kabaretu Ani Mru 
Mru – Marcin Wójcik.

Gdy główny punkt imprezy dobiegł końca, 

przyszedł czas na przeniesienie się do 

oficjalnej FANZONE LUBLIN – strefy kibica 

wynajętej na czas targów przez firmę 

RK Niedziałek. Dwa ogromne ekrany z 

rozdzielczością HD, liczne punkty gastro-

nomiczne i hala pełna zadowolonych gości 

- kibiców polskiej reprezentacji, zaproszo-

nych przez organizatora, po raz kolejny 

udowodniła mocną pozycję firmy w re-

gionie. Do pełni szczęścia zabrakło tylko 

zwycięstwa polskiej reprezentacji…

Czy ta impreza może być zwiastunem cze-

goś jeszcze większego? Jeden z właścicieli 

firmy zapowiedział na targach kolejną edy-

cję, która ma się odbyć za 2 lata. Miejmy 

nadzieję, że podczas  kolejnych targów 

MOTO PROFESJONALIA organizatorzy 

znów nas miło zaskoczą, a polska repre-

zentacja zagwarantuje miłe zakończenie 

imprezy. WRED

MOTO PROFESJONALIA 2012 za nami 
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Targi Techniki Motoryzacyjnej po raz 
kolejny organizowane wspólnie przez 
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej 
i Międzynarodowe Targi Poznańskie 
już za nami. W czterech pawilonach, na 
łącznej powierzchni 6131 metrów swoją 
ofertę zaprezentowało 226 firm, w tym 
82 z zagranicy. Przez cztery dni trwania 
targów stoiska wystawców odwiedziło 
blisko 12 000 profesjonalnych zwiedzają-
cych z branży motoryzacyjnej. Cały teren 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
gdzie w sobotę i niedzielę odbywało się 
także Motor Show – blisko 60 000 osób.

Atmosfera sprzyjała nawiązywaniu 

biznesowych kontaktów i prowadzeniu 

negocjacji. Wszystkie cztery pawilony, 

w których znajdowała się ekspozycja, 

tętniły życiem i rozmowami handlowymi 

prowadzonymi w różnych językach – Po-

znań jak zwykle otwarty był na cały świat 

i na wszystkich, którzy inwestują w przy-

szłość, a Targi Techniki Motoryzacyjnej 

po raz kolejny udowodniły, że odgrywają 

niebagatelną rolę w kształtowaniu wizji 

nowoczesnej motoryzacji polskiej.

OFERTA LIDERÓW BRANŻY 
ORAZ INNOWACYJNE NOWOŚCI

Zwiedzający jak zwykle docenili rolę 

Targów Techniki Motoryzacyjnej, jako 

łącznika pomiędzy firmami produkcyj-

nymi i dystrybucyjnymi a przedstawicie-

lami zawodów związanych z naprawami, 

diagnostyką i kosmetyką pojazdów. Dziś, 

gdy wszyscy wiedzą, jak ważna jest kon-

kurencyjność, coraz więcej profesjona-

listów dostrzega, że zależy ona między 

innymi od znajomości rynku i funkcjo-

nujących na nim urządzeń, części oraz 

technologii. Wśród tegorocznych nowo-

ści, przedstawianych przez wystawców 

w ramach ekspozycji targowej, znalazło 

się wiele innowacyjnych produktów, 

które nie tylko usprawniają pracę me-

chaników, blacharzy, lakierników czy 

wulkanizatorów, ale których obecność 

w warsztacie jest wręcz nieodzowna, 

jeśli jego właściciel myśli przyszłościowo 

i dba o rozwój swojej firmy. Przyjazd 

na TTM daje fachowcom możliwość 

dokładnego obejrzenia najnowszego 

sprzętu, często wręcz własnoręcznego 

go wypróbowania, co z kolei, wśród 

ogromnej oferty dostępnych na rynku 

urządzeń, ułatwia wybór produktu naj-

bardziej odpowiadającego wymaganiom 

danego punktu usługowego. Branża 

motoryzacyjna, w mniejszym stopniu 

niż inne branże, musi obawiać się recesji, 

ale aby móc patrzeć w przyszłość bez 

obaw, właściciele warsztatów powinni 

być na bieżąco. Targi Techniki Moto-

ryzacyjnej po raz kolejny ugruntowują 

swoją pozycję przedsięwzięcia w sposób 

znaczący ułatwiającego swoim klientom 

to „bycie na czasie” Zyskują wszyscy, 

zarówno wystawcy, którzy spotykając 

się z profesjonalistami z branży mają 

lepszy wgląd w rzeczywiste zapotrze-

bowanie rynku, jak i zwiedzający, którzy 

w jednym miejscu mogą zapoznać się z 

ofertą najbardziej liczących się w świecie 

motoryzacji firm. 

SZKOLENIA, KONFERENCJE 
I RADY PROFESJONALISTÓW

Podczas tegorocznej edycji ogromny 

nacisk położony został na takie ułożenie 

programu wydarzeń towarzyszących, 

by każdy profesjonalista odwiedzający 

targi mógł nie tylko dowiedzieć się 

czegoś nowego, ale także w lepszym 

świetle dostrzec potencjał rozwoju, jaki 

kryje w sobie branża motoryzacyjna. 

Ambicją organizatorów było uwypu-

klenie roli targów jako siły inspirującej 

inwestorów oraz dającej im praktyczną 

wiedzę dotyczącą zarówno funkcjo-

nowania zakładów w obrębie napraw i 

kosmetyki pojazdów, jak i zasad zakła-

dania działalności i porad dotyczących 

wszystkich istotnych aspektów przed-

sięwzięcia. Na zewnątrz pawilonów 

wystawowych, w sektorze otwartym 

można było porozmawiać z fachow-

cami na temat myjni samochodowych. 

Każdy mógł także zobaczyć działający 

zakład tego typu.  Wewnątrz pawilonów 

działały ekspozycje interaktywne „Ży-

wego Warsztatu”, organizowane przez 

PODSUMOWANIE TARGÓW 
TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ 2012
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patrona medialnego targów - redakcję 

Nowoczesnego Warsztatu, gdzie każ-

dy mógł własnoręcznie wypróbować 

najnowocześniejszy sprzęt. Nowością 

tegorocznej edycji była działająca w 

ramach „Żywego Warsztatu” ekspozycja 

naprawy zabytkowych pojazdów, która 

w obliczu rosnącego popytu na usługi 

związane z oldtimerami, oprócz swej 

pokazowej roli, miała także na celu in-

spirowanie osób szukających dla siebie 

niszy w obrębie napraw samochodo-

wych w Polsce. 

Organizatorzy nie zapomnieli także o 

przyszłości branży motoryzacyjnej, 

czyli o uczniach szkół o profilu mecha-

nicznym. Zarówno oni, jak i przedsta-

wiciele placówek dydaktycznych, czyli 

nauczyciele i dyrektorzy w przestrzeni 

specjalnej Wzorcowej Szkoły mogli zo-

baczyć, jak powinny wyglądać stanowi-

ska do nauki zawodu. Po raz pierwszy 

Targi Techniki Motoryzacyjnej były także 

gospodarzem Turnieju Wiedzy Samo-

chodowej, w którym udział wzięło blisko 

250 uczestników.  

Jednym z najciekawszych wydarzeń 

tegorocznych targów była „Debata o 

polskiej motoryzacji”, podczas której na 

jednej scenie spotkało się siedmiu pre-

zesów najważniejszych polskich izb i sto-

warzyszeń, w tym SAMAR-u, Polskiego 

Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, 

Związku Polskiego Leasingu, Stowarzy-

szenia Techniki Motoryzacyjnej, Związku 

Dealerów Samochodowych, Stowarzy-

szenia FORS oraz Polskiej Izby Moto-

ryzacji. Poruszali oni tematy związane 

z kształtem polskiego rynku samocho-

dowego, z sytuacją przemysłu, ekologią 

oraz obowiązującymi przepisami.

Tym ostatnim poświęcone było także 

szkolenie dla diagnostów, które orga-

nizowane było przez Polski Związek 

Motoryzacyjny, Stowarzyszenie Techniki 

Motoryzacyjnej oraz Międzynarodowe 

Targi Poznańskie Podczas szkolenia 

skierowanego do pracowników Stacji 

Kontroli Pojazdów interpretowane było 

najnowsze prawo. 

PRESTIŻOWE NAGRODY
Pierwszego dnia targów odbyła się 

uroczysta gala otwarcia, podczas której 

wręczone zostały jedne z najbardziej 

rozpoznawalnych nagród polskiego 

biznesu – Złote Medale MTP. Otrzy-

mały je produkty charakteryzujące się 

najwyższą jakością oraz innowacyjnymi 

rozwiązaniami technologicznymi. Sta-

tuetki wręczył przewodniczący Sądu 

Konkursowego, pan prof. dr hab.inż. 

Wiesław Zwierzycki oraz Prezes Między-

narodowych Targów Poznańskich, dok-

tor Andrzej Byrt. Kapituła za godne tego 

odznaczenia uznała 9 produktów:

1. Edukacyjne zespoły napędowe z 
silnikami benzynowymi i wysoko-
prężnymi

 MECHATRONIKA Wyposażenie 

Dydaktyczne sp. z o.o., Poznań

2. Stanowisko probiercze systemów 
Diesla – EPS 708

 Robert Bosch sp. z o.o., Warszawa

3. Lampa zespolona obrysowa W75.1 
 Przetwórstwo Tworzyw Sztucz-

nych „WAŚ” Józef i Leszek Waś  

sp.j. Godzikowice

4. Lampa zespolona obrysowa W 
21.2solar, W21. 3solar, W21.5solar, 
W21.6solar, W21.7solar, W21.8so-
lar, W77.1solar, W77.3solar

 Przetwórstwo Tworzyw Sztucz-

nych „WAŚ”  Józef i Leszek Waś  

sp.j. Godzikowice

5. Lampa tylna zespolona W18UD, 
WE549DLiP, WE551DLiP, W072UD,

Lampa przednia zespolona W06DL, 
W07DL

 Przetwórstwo Tworzyw Sztucz-

nych „WAŚ” Józef i Leszek Waś  

sp.j. Godzikowice

6. Lampa zespolona pozycyjna bocz-
na, obrysowa tylna i obrysowa 
przednia W47.WW

 Przetwórstwo Tworzyw Sztucz-

nych „WAŚ” Józef i Leszek Waś, 

sp.j. Godzikowice

7. Tester diagnostyczny X-431 Diagun
 LAUNCH Polska sp. z o.o., Bydgoszcz

8. STACJA.SQL
 IT. NORCOM sp. z o.o., Poznań

9. Terminal do ładowania – TERRA 
 ABB sp. z o.o., Warszawa

 Zgłaszający: Z.U.H. „SOSNOWSKI” 

Rafał Sosnowski, Gdańsk
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Z wszystkimi nagrodzonymi produktami 

zwiedzający mogli zapoznać się nie tylko 

na stoiskach firm, ale także w Strefie 

Mistrzów, gdzie za pomocą ekranów 

dotykowych można było oddawać głosy 

na najbardziej odpowiadający konsu-

mentom produkt - Złoty Medal „Wybór 

Konsumentów”. 

Podczas uroczystej gali otwarcia targów 

wręczone zostały także nagrody dla 

wystawców, których stoiska najlepiej 

odzwierciedlały strategię marketingową 

firm. Statuetką Acanthus Aureus uhono-

rowane zostały następujące firmy:

1. TUBES INTERNATIONAL z Poznania 
2. Dometic Poland z Warszawy 
3. BOSCH – Robert Bosch z Warszawy 
4. Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswa-
gen Samochody Użytkowe 

WIZYTA WICEPREMIERA 
WALDEMARA PAWLAKA

14 kwietnia, objęte patronatem Ministra 

Gospodarki targi, zaszczycone zostały 

wizytą samego ministra, wicepremiera 

Waldemara Pawlaka, który odwiedził 

ekspozycję i spotkał się z wystawcami 

oraz z prezesami MTP i STM.

Kształt branży motoryzacyjnej, jednej z 

najważniejszych gałęzi gospodarki pol-

skiej, zależy w dużej mierze od nacisku, 

jaki zostanie położony na jakość sprzętu 

i części samochodowych obecnych na 

polskim rynku. Dlatego Targi Techniki 

Motoryzacyjnej są tak ważnym wyda-

rzeniem dla branży. Obecność premiera 

potwierdza rangę imprezy i jej udział 

w rozpowszechnianiu wiedzy na temat 

techniki motoryzacyjnej i najnowszego 

sprzętu, dzięki którym nasza gospodarka 

w mniejszym stopniu odczuwa kryzys, a 

nasze drogi są bezpieczniejsze.

KONKURS DLA ZWIEDZAJĄCYCH
W tym roku, podobnie jak podczas 

poprzedniej edycji, zwiedzający mieli 

szansę wzięcia udziału w wielkim kon-

kursie, w którym nagrodą główną był 

najnowszej klasy samochód – volkswa-

gen up. Uczestnikiem mógł być każdy, 

kto posiadał ważny bilet na targi. Wśród 

zbieranych każdego dnia kuponów, pod-

czas finału dnia losowani byli półfinaliści 

biorący następnie udział w konkurencji 

wymiany koła na czas. W wielkim fina-

le, który miał miejsce w niedzielę 15 

kwietnia o godzinie 13 zmierzyło się 4 

finalistów, z których największym reflek-

sem wykazał się Pan Andrzej, mechanik 

z Sandomierza, od lat przyjeżdżający na 

TTM. Nagrodę wręczył prezes Stowarzy-

szenia Techniki Motoryzacyjnej, pan Ra-

fał Sosnowski oraz pan Bartosz Zeidler, 

dyrektor grupy produktów Międzynaro-

dowych Targów Poznańskich.

NASTĘPNA EDYCJA 
DOPIERO W 2014 ROKU!

Tegoroczne Targi Techniki Motoryzacyjnej 

są jak zwykle okazją do zweryfikowania 

programu pod kątem jego atrakcyjności 

dla zwiedzających i wystawców oraz inspi-

racją do nowych działań i szukania jeszcze 

bardziej interesujących pomysłów. Choć 

następna edycja TTM przewidziana jest 

dopiero na rok 2014, już teraz startują 

prace, by była ona jeszcze bardziej owocna 

dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział 

i przyczyniła się do jeszcze szybszego roz-

woju branży motoryzacyjnej w Polsce. 
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O tym, że coś można zrobić lepiej lub 
gorzej, wiadomo od zamierzchłych 
czasów. Zazwyczaj to „lepiej” wyma-
ga większego wysiłku, większej sta-
ranności i dokładności. Do produkcji 
trzeba użyć lepszych materiałów, 
lepszych narzędzi, zaawansowanych 
technologii, projekt też nie może 
być byle jaki. Z usługami podobnie. 
Zadanie realizowane przez należycie 
wyszkolonych i doświadczonych fa-
chowców wykorzystujących w odpo-
wiedni sposób stosowne narzędzia i 
wiedzę będzie satysfakcjonujące i dla 
zleceniodawcy, i wykonawcy. Takie 
produkty czy usługi kosztują drożej, 
niż podobne, ale zrobione byle jak, 
z byle czego. To nic odkrywczego, 
nie spotkałem nikogo, kto twierdziłby 
inaczej. Wszyscy też wolą korzystać 
z urządzeń niezawodnych, ergono-
micznych i estetycznych. To skąd tak 
powszechna tandeta?

Koszula z hipermarketu rozłazi się 
po pierwszym praniu, wiertarka z 
promocji rozpada się przy trzecim 
otworze, nówka sztuka Golf okazuje 
się ciężko doświadczonym odpico-
wanym wrakiem, a okazyjnie zrobiona 
strona internetowa nie otwiera się we 
wszystkich przeglądarkach. Zaufanie 
do uznanych marek bierze się stąd, 
że jesteśmy przekonani o tym, iż 
producent pilnuje procesu produkcji i 
nie dopuszcza do sprzedaży wyrobów 
zdefektowanych. Z nieznanymi pro-

ducentami – loteria. Może być tak, że 
firma wchodząc na rynek chce zdobyć 
klientów wysoką jakością i niską ceną, 
częściej jednak jest tak, że chodzi o 
to, aby szybko i dużo sprzedać. W ta-
kim przypadku pojęcie „szybko i tanio” 
oznacza „byle co”.

O tym jak ryzykowne jest kierowanie 
się jedynie niską ceną przekonała się 
Główna Dyrekcja Dróg Publicznych i 
Autostrad przy okazji budowy auto-
strady A-2. Na budowniczego jednego 
fragmentu wybrano firmę z Chin. Co 
było potem – powszechnie wiadomo. 
Szczęśliwe wszystko się dobrze 
skończyło, autostrada już jest otwarta 
i z Warszawy do granicy można do-
jechać w 5 godzin. Przed piłkarskim 
igrzyskami udało się drogę zbudować. 
Sukces? Oczywiście.

Ale sukces kosztowny. Chińczycy 
mieli zbudować kawałek autostrady 
niemal o połowę taniej niż inni. Nie 

zbudowali, w ekspresowym trybie 
znaleziono innych wykonawców. Tyle, 
że znacznie droższych. W efekcie pe-
chowy odcinek kosztował więcej niż 
najdroższy z wykonawców propono-
wał w ofercie przetargowej. Przy oka-
zji splajtowało kilka firm, kilkadziesiąt 
znalazło się w sytuacji katastrofalnej. 
Pozostał niesmak i gorycz mocno 
psująca słodycz sukcesu.

A wszystko dlatego, że opanowała 
Polskę jakaś mania kupowania jesz-
cze taniej niż najtaniej. Pieniędzy 
jest zawsze za mało, więc trzeba 
oszczędzać. Problem polega na tym, 
że staramy się nie płacić tyle, ile 
żąda sprzedający, a tyle, ile nam się 
wydaje. No to sprzedający daje nam 
cenę, jaką chcemy, a produkt… odpo-
wiedni do ceny. Dlatego warto zawsze 
pamiętać, że biednego nie stać na 
tandetę. A stosując tę mądrość dość 
szybko przestaje się być biednym.

Mirosław Rutkowski

Taniej, znaczy 
drożej…

Felieton 
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www
Własna strona www oraz oferta firmy 

i jej promocja w Internecie stają się 

standardem i koniecznością. Równocze-

śnie, Internet stwarza wiele możliwości 

promocyjnych – niejednokrotnie przy 

minimalnych nakładach finansowych 

możemy osiągnąć naprawdę wysoką 

skuteczność promocyjną czyli inaczej 

mówiąc zyskać nowych lub utrzymać 

przy sobie dotychczasowych klientów. 

Ale od początku – w poniższym artykule 

postaramy się przybliżyć naszym Czy-

telnikom to jak powinna wyglądać pro-

fesjonalna firmowa strona internetowa. 

W kolejnych artykułach z tego cyklu 

zaprezentujemy inne aspekty związane z 

promocją firmy – zarówno w Internecie 

jak i poza nim.

Warto uświadomić sobie, że firmowa 

strona internetowa spełnia kilka, bardzo 

istotnych funkcji. Przede wszystkim 

strona taka jest łatwo dostępnym – bo 

przez cała dobę i dla każdego - folderem 

reklamowym firmy. Klient w każdej chwili 

może sprawdzić adres, telefon, godziny 

otwarcia oraz możliwość dojazdu do 

naszej firmy. Może poznać nie tylko na-

szą ofertę, historię ale i cele jakie nam 

przyświecają czy też wartości jakimi kie-

rujemy się w biznesie oraz np. naszych 

dotychczasowych klientów. Wszystko to 

sprawia, że firmowa strona internetowa 

przez całą dobę pracuje na rzecz jej 

właściciela i jeśli jest przygotowana we 

właściwy sposób umacnia też pozytyw-

ny wizerunek firmy i uwiarygodnia ją w 

oczach klientów.

Kontakt w każdej sytuacji
Strona www umożliwia także wszech-

stronny kontakt między firmą a klien-

tem. Za jej pośrednictwem klient może 

nam zadać pytania i szybko uzyskać 

odpowiedzi. Jeśli witryna zawiera funk-

cje sklepu internetowego, umożliwia 

również szczegółową prezentację oferty 

przedsiębiorstwa handlowego i sprzedaż 

samych produktów. Klient ma wówczas 

sposobność obejrzenia, porównania, 

wybrania oraz zakupu interesujących 

go przedmiotów. Niezwykle ważne jest 

więc, by strona www wykonana była 

profesjonalnie i rzetelnie – na począt-

ku więc trzeba ją staranie zaplanować 

i przemyśleć. Prawidłowo zaprojekto-

wana, dobrze zarządzana i aktualna 

strona www, pozwoli w pewnym stopniu 

zaoszczędzić czas i pieniądze dotych-

czas wydawane na promocję i dotarcie 

do klienta.

Wybieramy domenę
Domena to po prostu adres internetowy 

który, po wpisaniu w okno przeglądarki, 

prowadzi do naszej firmowej strony 

www. Wybór odpowiedniej domeny jest 

niezwykle istotny i można go dokonać 

na podstawie różnych przesłanek. Sporo 

będzie zależało tu od charakteru naszej 

działalności czy skali i zasięgu naszej 

działalności (czyli tego na jakim tery-

torium mamy zamiar działać). Inaczej 

nazwiemy więc stronę firmy lokalnej 

(której nazwa jest już np. powszechnie 

znana na danym terenie który firma 

obsługuje) dobrze na danym rynku 

rozpoznawalnej i posiadającej wyrobioną 

markę a inaczej nazwiemy domenę firmy, 

która promować zamierza np. określony 

rodzaj usług i niekoniecznie ma już wy-

robioną nazwę i markę. W pierwszym 

przypadku, szkoda by było oczywiście 

nie wykorzystać plusów jakie daje 

świadomość nazwy czy marki firmy i w 

takiej sytuacji warto po prostu wybrać 

jako domenę właśnie znaną już klientom 

nazwę firmy lub markę (nawet jeśli nie 

wskazuje ona bezpośrednio na zakres 

działalności firmy). W sytuacji drugiej, 

kiedy zależy nam przede wszystkim na 

wypromowaniu określonego rodzaju 

produktów lub usług a nasza marka 

nie jest tak znana warto skupić się w 

nazwie na aspekcie produktów lub 

usług właśnie i powiązać go np. bądź to 

z cechą oferty która nas wyróżnia i na 

której chcemy skupić uwagę klienta (np. 

www.szybkielakierowanie.pl podkreśla-

my cechę naszej usługi) bądź to z cha-

rakterem odbiorcy do którego chcemy 

dotrzeć (np. www.lakierowaniedlaflot.pl 

pozycjonujemy nasze usługi jako usługi 

dla klientów posiadających floty pojaz-

dów firmowych).

Najkrócej mówiąc nazwa domeny firmo-

wej powinna być rozpoznawalna oraz 

budzić skojarzenia z firmą lub rodzajem 

działalności. Niezwykle ważne jest aby 

była ona też łatwa do zapamiętania. 

Daj się zauważyć również poza siecią

Do samej nazwy strony www warto 

podejść jak do podstawowej formy pro-

mocji przedsiębiorstwa i mówiąc wprost 

zamieszczać adres internetowy „gdzie 

tylko się da”. Oddzielnym elementem 

jest kwestia wypromowania naszego 

adresu www w samym Internecie (i tym 

zagadnieniem zajmiemy się w jednym z 

kolejnych artykułów) a innym kwestia 

pokazania naszego adresu światu poza 

siecią. Najprostszą, a jednocześnie bar-

dzo skuteczną formą promocji domeny 

(poza samym wypozycjonowaniem jej 

wg określonych sensownie kryteriów w 

internecie) są:

 umieszczanie adresu www na 

wszystkich dokumentach, papierze 

firmowym, kopertach, fakturach

 umieszczenie adresu www na wizy-

tówkach pracowników, folderach i 

ulotkach, a także na gadżetach re-

klamowych (np. koszulkach, kubkach 

firmowych)

 umieszczanie adresu www w tzw. 

reklamach outdoorowych (np. na 

samochodach czy szyldach).

Wypromuj własną firmę

Złap klienta w sieci
czyli profesjonalna strona www 

to wizytówka Twojej firmy
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www

W ten sposób wśród naszych klientów 

(potencjalnych oraz dotychczasowych) 

nie tylko wzrośnie świadomość naszej 

marki ale również wpłynie to korzystnie 

na identyfikację domeny z nazwą firmy. 

Jak pokazaliśmy na powyższych przykła-

dach, nie zawsze bowiem nazwa firmy i 

domeny firmowej są tożsame. 

Co na stronie?
Oczywiście niezwykle ważną kwestią jest 

sama treść naszej strony firmowej jak i 

jej układ graficzny.  Warto zadbać o to 

aby informacje na naszej stronie firmo-

wej były aktualne, ciekawe i równocze-

śnie jak najbardziej konkretne – klienci 

nie mają czasu na czytanie „lania wody”. 

Nie oznacza to jednak że mamy zrezy-

gnować ze skutecznych metod pisania 

w taki sposób aby jak najatrakcyjniej 

przedstawić naszą ofertę – ważne jest 

jednak to aby za marketingowym po-

dejściem stały prawdziwe informacje 

– w przeciwnym razie osiągniemy efekt 

odwrotny do zamierzonego.

Układ strony powinien być funkcjonalny i 

przejrzysty, a prezentowane na niej tre-

ści najlepiej pogrupować na odpowied-

nich podstronach, tak, by klient szybko 

mógł znaleźć bez problemu potrzebne 

mu informacje.

Zawartość merytoryczna strony www 

może uwzględniać następujące ele-

menty:

 aktualności (czyli to co umieszczamy 

na stronie głównej: najnowsze wy-

darzenia związane z frmą/usługami/

produktami, najnowsze promocje 

itp.)

 informacje o firmie, jej historii i 

ewentualnych przeobrażeniach (jeśli 

chcemy się czymś pochwalić), profil 

działania (często popełnianym błę-

dem jest umieszczanie tych infor-

macji na stronie startowej – w ten 

sposób klient ma tylko jeden krok 

więcej do pokonania zanim dotrze 

do naszej oferty. Jeśli klient będzie 

zainteresowany tymi informacjami 

sam znajdzie je bez problemu w 

zakładce „o firmie” lub „o nas” – nie 

zmuszajmy go do czytania tego na 

siłę atakując już przy pierwszej wizy-

cie na stronie).

 aktualną ofertę,

 dane kontaktowe,

 przeprowadzone projekty/realizacje 

+ referencje od klientów (jeśli są 

podpisane prawdziwym imieniem 

i nazwiskiem i np. nazwą firmy w 

przypadku klientów firmowych) 

bardzo uwiarygodniają naszą ofertę 

w oczach potencjalnych klientów. 

Grafika
Oprócz informacji tekstowych zawar-

tych na stronie www, dla właściwego 

postrzegania naszej strony bardzo 

ważny jest całościowy wygląd oraz ko-

lorystyka jaką wykorzystamy na stronie. 

Strona już na pierwszy rzut oka musi 

być przyjazna dla klienta a kolorystyka 

całości powinna być spójna i niejako 

niezauważalna. Nie powinno się łączyć 

ze sobą kolorów ostrych, intensywnych, 

agresywnych – takie zestawienia mogą 

bowiem drażnić wzrok i zwyczajnie mę-

czyć odbiorcę. Wyjątkiem są firmy, które 

stosują taki zabieg z pełną premedytacją 

i w pełni świadomie – np. agencje rekla-

mowe czy też firmy związane w jakiś 

sposób z awangardą – takie które chcą 

świadomie zaskoczyć i niejednokrotnie 

zszokować odbiorcę, wywołać u niego 

silne emocje.

Elementy graficzne czy też zdjęcia to 

nieodzowny element każdej strony in-

ternetowej. Dzięki nim informacje na 

stronie mogą być łatwiejsze w odbiorze 

a sama strona może stwarzać wrażenie 

bardziej przyjaznej. Tak jak we wszyst-

kim, tak i tutaj trzeba jednak pamiętać, 

by zachować umiar. Decydując się na 

określoną kolorystykę, dobierając grafikę 

czy decydując się na określony schemat 

czy szablon firmowej strony interneto-

wej powinniśmy umiejętnie dopasować 

wszystkie te elementy do rodzaju na-

szej działalności. Warto też pamiętać, 

że wraz z rozwojem Internetu pojawiło 

się też zjawisko „banner blindnes” (czyli 

tzw. ślepoty na banery) i w większości 

przypadków użytkownicy Internetu 

podświadomie już omijają banery rekla-

mowe lub informacje które jak banery 

wyglądają (za wyjątkiem tych które za-

wierają jakieś dane liczbowe).

Najprostsze i sprawdzone
W sieci znaleźć można naprawdę sporo 

dostępnych nieodpłatnie szablonów 

stron www. Firmy zajmujące się budową 

stron też są w stanie zaproponować co 

najmniej kilka opcji projektów strony 

dla konkretnego klienta. Warto jednak 

znać kilka podstawowych zasad którymi 

dobrze jest się kierować przy wyborze 

ostatecznego projektu lub przy defi-

niowaniu swoich oczekiwań wobec tego 

co chcemy zobaczyć jako efekt prac 

osoby, która przygotowuje naszą stronę 

firmową.

Sposób ułożenia poszczególnych elemen-

tów na stronie internetowej doczekał się 

już w wielu szablonach standaryzacji wy-

nikającej przede wszystkim z przeprowa-

dzanych badań. Pokazały one bowiem, że 

wzrok internautów najczęściej koncen-

truje się w lewym górnym rogu strony 

oraz na pierwszych jej wierszach i lewej 

kolumnie (tak jak gdybyśmy wpisali w sza-

blon strony www literę „F”). Warto więc 

zadbać o to aby to właśnie w tych miej-

scach znalazły się np. najistotniejsze ele-

menty nawigacji na stronie czyli np. menu 

strony. Jeśli zdecydujemy się na menu w 

pionie nienajlepszym pomysłem będzie 

więc umieszczanie go po prawej stronie 

(tam bowiem statystyczny internauta 

patrzy najrzadziej). Warto też pamiętać o 

tym, że sama nawigacja na naszej stronie 

internetowej (a więc wszystkie elementy  

ułatwiające poruszanie się użytkownika 

po naszej domenie) powinna dawać oso-

bie która odwiedza naszą stronę odpo-

wiedzi na podstawowe pytania niezbędne 

w odnalezieniu określonych treści: Gdzie 

jestem? Gdzie mogę pójść? Jak się tam 

dostanę? Jak mogę powrócić do miejsca, 

w którym już byłem?

Pamiętajmy, że większość użytkowników 

Internetu tak naprawdę, nie poświęca 

wiele czasu na „czytanie” stron interne-

towych. Pierwszym przejawem aktywno-

ści jest przeglądanie strony w poszukiwa-

niu treści (a więc słów lub wyrażeń) które 

przez danego użytkownika będą uznane 

za interesujące. Zadbajmy więc aby to 

właśnie te słowa lub wyrażenia były 

uwypuklone na naszej stronie firmowej. 

Wykorzystujmy np. pogrubienia poszcze-

gólnych zwrotów na które chcemy skie-

rować uwagę odbiorcy, stosujmy przerwy 

między akapitami tekstów, wykorzy-

stujmy wypunktowania do prezentacji 

cech naszych usług lub produktów – te 

wszystkie elementy pomagają w szybkim 

odnalezieniu poszukiwanych przez użyt-

kownika informacji. Wykorzystujmy je 

więc w pełni świadomie ale i z umiarem. 

Małgorzata Łukaszewicz
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

czyli na co zwrócić uwagę decydując się na polisę 
OC zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej

Mądry przedsiębiorca 
przed szkodą  

Prowadząc działalność gospodarczą 
zawsze należy liczyć się z ryzykiem nie-
umyślnego wyrządzenia szkody. Nawet 
jeśli my sami i nasi pracownicy zrobimy 
wszystko by do tego nie doszło pozo-
stają przecież różnego rodzaju zdarzenia 
losowe. Z drugiej strony możemy też 
spotkać się z sytuacją niewypłacalności 
klienta, kradzieżą czy też awarią sprzętu 
wykorzystywanego podczas wykonywa-
nia usług wchodzących w zakres naszej 
działalności. W jaki sposób zabezpieczyć 
się na wypadek takich właśnie zdarzeń? 
Przyjrzyjmy się możliwości jaką oferuje 
rynek ubezpieczeń w tym zakresie.

W przypadku niektórych zawodów 

polskie prawo nakłada wręcz obowią-

zek wykupienia i posiadania polisy OC 

– mimo iż lista ta zawiera w tej chwili ok. 

20 zawodów to nie znajdziemy na niej  

tych związanych z usługami wykonywa-

nymi w firmach lakierniczych czy serwi-

sach samochodowych. Nic jednak nie 

stoi na przeszkodzie temu aby zawrzeć 

tego rodzaju ubezpieczenie zupełnie 

dobrowolnie – wszystko oczywiście po 

to aby nie sprawdziło się stare porze-

kadło, że „mądry Polak po szkodzie” 

… w przypadku szkody w działalności 

gospodarczej konsekwencje mogą być 

bowiem szczególnie bolesne – między 

innymi dla firmowego portfela.

PO CO OC?

Warto pamiętać, że bez względu na to 

czy prowadzimy jednoosobową dzia-

łalność gospodarczą czy zatrudniamy 

pracowników ubezpieczenie OC może 

okazać się niezwykle przydatnym roz-

wiązaniem. Ostatecznie to przecież 

pracodawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkiego rodzaju szkody do jakich 

dojść może na terenie zakładu pracy. 

Pamiętajmy też, że wśród konsekwen-

cji jakichś nieprzewidzianych zdarzeń 

możemy mieć do czynienia z sytuacją, 

w której nie będziemy w stanie zre-

alizować naszych zobowiązań wobec 

klientów – nie tylko tych, których 

bezpośrednio dotyczy dana sytuacja. 

Odpowiedzią na pytania pojawiające się 

między innymi w związku z wyżej wy-

mienionymi sytuacjami może być wyku-

pienie odpowiedniej polisy OC – mowa 

tu mianowicie o możliwości wykupienia 

ubezpieczenia z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej czyli dokład-

niej mówiąc ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej ubezpieczonego za 

szkody osobowe i rzeczowe z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej 

i posiadanego mienia.

Decydując się na tego typu rozwiąza-

nie, teoretycznie oczywiście zawsze 

warto wykupić polisę zawierającą jak 

najszerszy zakres ryzyk czyli taką, która 

obejmuje maksymalną ilość sytuacji na 

wypadek których będziemy ubezpie-

czeni. W praktyce jednak niejednokrot-

nie bardziej opłacalne będzie wyłącznie 

niektórych zdarzeń i włączenie w polisę 

innych, których dana polisa standardo-

wo nie obejmuje - wielu ubezpieczycieli 

oferuje taką możliwość indywidualnego 

dopasowania ubezpieczenia. Trzeba 

jednak przekalkulować ryzyko i prawdo-

podobieństwo wystąpienia poszczegól-

nych zdarzeń i ostatecznie samodziel-

nie podjąć decyzję.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM 
UBEZPIECZENIA?

Mówiąc najprościej - przedmiotem 

ubezpieczenia jest odpowiedzialność 

cywilna za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone osobie trzeciej. Szkody 

rzeczowe  to nic innego jak np. uszko-

dzenie lub nawet zniszczenia jakiegoś 

przedmiotu. Jeśli chodzi natomiast o 

szkody osobowe to zaliczyć należy tu 

zarówno różnego rodzaju uszkodzenia 

ciała spowodowane w wyniku naszej 

działalności zawodowej (lub naszych 

pracowników) jak i tzw. rozstrój zdro-

wia, a w sytuacjach skrajnych nawet 

śmierć. Pamiętajmy jednak, że mówimy 

tu o ubezpieczeniu OC z tytułu pro-

wadzenia działalności gospodarczej i 

wszystkie wyżej wymienione sytuacje 

muszą być bezsprzecznie z taką właśnie 

sytuacją związane.

Warto też zwrócić uwagę na to, czy po-

lisa, na którą się decydujemy w razie za-

istnienia którejś z sytuacji na wypadek 

której jesteśmy ubezpieczeni obejmuje 

nie tylko wypłatę pełnego odszkodowa-

nia na pokrycie kosztów związanych z 

faktyczną szkodą, ale również obejmuje 

pokrycie kosztów tzw. utraconych ko-

rzyści – nie wszyscy wiedzą ale istnieje i 

taka możliwość i warto z niej skorzystać. 

Tzw. szkody następcze (czyli związane 

z utraconymi korzyściami) mogą bo-

wiem  przewyższyć faktyczną wartość 

uszkodzonego czy zniszczonego mienia 

- w przypadku tzw. szkody rzeczowej, 

lub kwotę na jaka wyceniony zostanie 

uszczerbek na zdrowiu – w przypadku 

tzw. szkody osobowej.

ELASTYCZNY ZAKRES UBEZPIECZENIA

W dzisiejszej rzeczywistości, w zasa-

dzie ubezpieczyć można się niemal na 

wypadek każdej sytuacji – oferta ubez-

pieczycieli jest bowiem odpowiedzią na 

zapotrzebowanie ze strony klientów i 

nawet jeśli u jednego ubezpieczyciela 

nie znajdziemy pakietu ubezpieczenia, 

który będzie dla nas optymalny to 

na pewno u innego będzie możliwe 

rozszerzenie podstawowego zakresu 

ubezpieczenia. O co zatem możemy 

rozszerzyć ten zakres?  U różnych 

ubezpieczycieli wachlarz tzw. ryzyk do-

datkowych wygląda różnie – wymieńmy 
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więc zaledwie kilka przykładowych, 

którymi potencjalne zainteresowani 

mogą być nasi Czytelnicy a więc osoby 

prowadzące warsztaty samochodowe, 

lakiernie czy auto-serwisy. Dla przykła-

du – z pewnością warto zwrócić uwagę 

czy polisa na którą się decydujemy 

obejmuje (lub daje możliwość dokupie-

nia) ryzyka związane m.in. z odpowie-

dzialnością za tzw. szkody w rzeczach 

ruchomych stanowiących przedmiot 

obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu 

oraz tzw. szkody w rzeczach ruchomych 

znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą ubezpieczonego. Wśród 

innych dodatkowych ryzyk znaleźć 

możemy też możliwość ubezpieczenia 

na wypadek: 

 strat majątkowych poniesionych 

przez osoby trzecie, z powodu 

wadliwości rzeczy wyproduko-

wanych, poddanych obróbce lub 

przerobionych za pomocą maszyn 

lub urządzeń wyprodukowanych, 

dostarczonych, montowanych lub 

konserwowanych przez ubezpie-

czonego;

 kosztów poniesionych na usunięcie 

lub demontaż wadliwych produk-

tów oraz na montaż, umocowanie 

lub położenie produktu bez wad; 

 kosztów wynikających z utraty, 

zniszczenia lub zaginięcia dokumen-

tów powierzonych ubezpieczonemu 

w związku z prowadzoną przez nie-

go działalnością;

 szkód powstałych po wykonaniu 

prac lub usług wynikłych z ich wadli-

wego wykonania; 

Co ciekawe ubezpieczenie może obej-

mować nie tylko sytuacje, w których 

jakiegoś rodzaju szkód doznają nasi 

klienci ale również np. takie w których 

do szkód związanych z prowadzeniem 

naszej działalności dojdzie w nierucho-

mościach użytkowanych przez naszą 

firmę na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej 

umowy o podobnym charakterze – by 

zapewnić sobie jak najszerszą opieką 

ubezpieczyciela  warto sprawdzić czy 

nasza potencjalna polisa OC obejmuje 

i takie zdarzenia. Do wachlarza ryzyk 

na wypadek których możemy się 

ubezpieczyć można też dodać  szkody 

osobowe wyrządzone pracownikom, 

szkody wyrządzone przez podwyko-

nawców i inne – możliwości w tym 

zakresie jest tu naprawdę bardzo dużo. 

W niniejszym artykule – jak już wspo-

mniano - skupiliśmy się jedynie na tych 

najistotniejszych które potencjalnie 

powinny być dla Państwa najbardziej 

interesujące.

O TYM TEŻ WARTO WIEDZIEĆ

Poza wyżej wymienionymi różnymi 

ryzykami wchodzącymi w zakres poli-

sy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciele 

– szacując składkę ubezpieczeniową 

- biorą też niejednokrotnie pod uwagę 

między innymi obrót firmy czy liczbę 

zatrudnionych w niej pracowników. Jeśli 

chodzi natomiast o wysokość tzw. sumy 

gwarancyjnej to teoretycznie ubezpie-

czyciele posługują się tu zazwyczaj 

jakąś dolną granicą (różną w przypad-

ku różnych firm ubezpieczeniowych) 

-  w praktyce jednak wysokość sumy 

gwarancyjnej ustalana jest jednak każ-

dorazowo w zależności od faktycznych 

potrzeb, oczekiwań klienta i zakresu 

ubezpieczenia.

CO KIEDY DOJDZIE DO ZDARZENIA?

Jeśli już dojdzie do któregoś ze zdarzeń 

przewidzianych wykupioną przez nas 

polisą ubezpieczyciel zobowiązany jest 

oczywiście do zbadania zasadności 

wysuwanych roszczeń. Jeśli w wyniku 

wspomnianej analizy roszczenia te oka-

żą się zasadne to zobowiązany jest on 

naturalnie do wypłaty odszkodowania 

– oczywiście mowa tu o odszkodowaniu 

z tytułu ryzyk określonych w umowie 

ubezpieczenia. W ramach ubezpie-

czenia OC – ubezpieczyciel może też 

pokryć dodatkowe koszty związane z 

zaistniałą sytuacją – wśród nich zna-

leźć mogą się między innymi: koszty 

wynagrodzenia ekspertów powołanych 

w celu ustalenia okoliczności, przyczyn 

i rozmiaru szkody, koszty niezbędnych 

działań podjętych przez ubezpieczy-

ciela aby zapobiec dalszym szkodom 

wynikłym z zaistniałej sytuacji lub aby 

zmniejszyć rozmiar szkody do której 

doszło.

Na zakończenie oczywiście życzymy 

wszystkim naszym Czytelnikom aby 

nigdy nie doszło do sytuacji w której 

zmuszeni będą do ponoszenia konse-

kwencji związanych z jakimiś nieprze-

widzianymi negatywnymi zdarzeniami. 

Równocześnie jednak zachęcamy do 

chwili refleksji czy nie warto – nieko-

niecznie dużym kosztem – zapewnić 

sobie trochę spokoju decydując się na 

wykupienie optymalnie dopasowanej 

polisy OC i zabezpieczając się na wypa-

dek wspomnianych sytuacji.

Małgorzata Łukaszewicz

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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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja/ Sandra 
Kontakt - email: rekruta-
cja@koncepcja.eu Kontakt 
- tel.: 71 343 80 73
Agencja Pracy Koncepcja 
posiada oferty pracy w 
Niemczech dla lakierników 
proszkowych lub natrysko-
wych. Więcej informacji na 
stronie www.koncepcja.eu

Kontakt - nazwa: 
www.tkccc.ie
Kontakt - email: tomsmolo-
@op.pl
Kontakt - tel.: 
+353878381084
Praca dla lakiernika 
samochodowego, min.7lat 
doświadczenia udokumen-
towane, referencje mile wi-
dziane, Cv proszę wysyłać 
na tomsmolo@op.pl praca 
w Irlandii

Kontakt - nazwa: Decon 
Biuro pracy
Kontakt - email: info@de-
con.nl
Kontakt - tel.: 
0031246841899
Holenderskie Biuro Pracy 
Decon
Poszukuje na dzień dzi-
siejszy doświadczonego i 
dyplomowanego Lakiernika 
samochodów osobowych.
warunki zatrudnienia:
Dyplomy lub Certyfikaty 
EU. Znajomość systemu 
lakiernictwa Lesonal. Neder-
lands, Niemiecki, Angielski 
Komunikatywny!!! Udoku-
mentowanie doświadczenia 
w pracy na terenie Holandii 
Minimum dwoje Referencji-
(opinia pracodawcy). Ważna 
umiejętność przygotowania 

sam. przed malowaniem. 
Umiejętność mieszania 
Kolorów i Farb. Szlifo-
wanie i Szpachlowanie. 
Klejenie i zaklejanie przed 
malowaniem. Lakierowanie 
gruntowe.

Kontakt - nazwa: Marta
Kontakt - email: mar-
ta.kosno@omegareso-
urce.co.uk Kontakt - tel.: 
00441453829789
Omega Resource Group w 
chwili obecnej poszukuje 
osób na stanowisko: Lakier-
nik samochodów osobo-
wych do pracy w Szkocji. 
Stawka L9.00 na godz wym. 
j. ang

Kontakt - nazwa: Sandra 
Apanasionek - Koncpecja 
Kontakt - email: sandra-
@koncepcja.eu Kontakt 
- tel.: 790592719
od poniedziałku - praca w 
Niemczech dla lakiernika 
natryskowego! Ciekawe 
warunki! Wymagania: 
znajomość j. niemieckiego, 
doświadczenie, auto

Kontakt - nazwa: adviser
Kontakt - email: ftn@inte-
ria.pl
Kontakt - tel.: 501949747
Szukam pilnie do współ-
pracy fachowca w technice 
PDR (wgniotki bez lakiero-
wania) i w lakierowaniu typu 
spot. Możliwość wysokich 
zarobków w Polsce

Kontakt - nazwa: complex
Kontakt - email: comple-
x204@poczta.fm
Kontakt - tel.: 604148063
Firma zatrudni samodziel-
nego lakiernika samochodo-
wego na korzystnych warun-
kach finansowych Praca w 

Wieliczce koło Krakowa.
604148063

Kontakt - nazwa: fachowiec
Kontakt - email: matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611
zatrudnię blacharza do 
restaurowania starych 
samochodów praca z miesz-
kaniem stała i uczciwa płaca 
zapraszam fachowców ze 
znajomością tematu odbu-
dowa aut

Kontakt - nazwa: Paulobi-
lverksted
Kontakt - email: paulobi-
lverksted@wp.pl
Praca w Norwegii: po-
szukujemy pracownika 
na stanowisko blacharz 
-lakiernik wiecej info lub cv 
na adres imeil paulobilverk-
sted@wp.pl

Kontakt - nazwa: Sylwia 
Piotrowska
Kontakt - email: spiotrow-
ska@eurotemp.pl Kontakt 
- tel.: 94 341 05 38
Firma Eurotemp [nr 2562] 
zatrudni na terenie Holandii 
lakierników samochodowych 
Zakres czynności: 
oklejanie auta, przygo-
towywanie do malowa-
nia, szlifowanie ręczne, 
szpachlowanie, lakierowanie 
samochodów (spray)

Kontakt - nazwa: Marta
Kontakt - email: mar-
ta.kosno@omegareso-
urce.co.uk Kontakt - tel.: 
00441453829789
do Szkocji Poszukuje lakier-
nika  z dos w lakierowaniu 
farbami wodnymi sam. oso-
bowych z komunikatywnym j 
ang do pracy w Szkocji. 

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Koncepcja - Sandra 
Kontakt - email: rekruta-
cja@koncepcja.eu Kontakt 
- tel.: 790 592 719
Praca w Niemczech dla 
lakierników przemysłowych. 
Min. mies. zarobki ok. 2100 
euro netto. Wymagana 
znajomość j. niemieckiego, 
doświadczenie.

Kontakt - nazwa: info-
@karls-autowerkstatt.de 
Kontakt - email: info@karls-
autowerkstatt.de Kontakt 
- tel.: 004915115201985
Szukamy lakiernika samo-
chodowego, z doświad-
czeniem, do lakierowania 
nowych samochodów. 
Darmstadt kolo Frankfurtu

Kontakt - nazwa: Pran Sp. 
zo.o.
Kontakt - email: dorota.gra-
bowska@pran.pl Kontakt 
- tel.: 58 301 99 69
Poszukujemy doświadczo-
nych lakierników samocho-
dowych do pracy w Holandii.

Kontakt - nazwa: Blacharz, 
Lakiernik Mechanik Kontakt 
- email: seferaj.agim1@fre-
ene.de Kontakt - tel.: 
00491631467853
Blacharz, Lakiernik od 
razu dobre warunki z 
zakwaterowaniem Niemcy 
- Oferta informacji pod tym 
num.  0049 1631467853 
00492151780363 

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: cortas
Kontakt - email: corta-
s@vp.pl
Kontakt - tel.:  +48 608-
764-164

Lakiernik kolorysta  z dużym 
doświadczeniem auta 
współczesne oraz antyki,  
poszukuje pracy. W kraj u 
lub za granicą  .J angielski

Kontakt - nazwa: michall
Kontakt - email: michal_
stachniuk@wp.pl
Kontakt - tel.: 662-084-348
Szukam pracy przy 
usuwaniu wgnieceń bez 
lakierowania.5 lat praktyki, 
własne narzędzia. Szukam 
pracy za granicą, podstawy 
j. angielskiego

Kontakt - nazwa: lakierni-
kEU
Kontakt - email: sawa-
sz79@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048797548285
Witam podejmę prace na 
stanowisku lakiernik samo-
chodowy 18lat doświadcze-
nia w zawodzie. J.angielski, 
niderlandzki. Prace podejmę 
na terenie EU.

Kontakt - nazwa: Speed 
Viper
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
0048797548285
Witam podejmę od zaraz 
prace na stanowisku lakier-
nik samoch. Na terenie UE. 
J.angielski, niderlandzki w 
stopniu komunikatywnym. 
Tylko konkretne oferty

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4915775049738 lub 
+4916092375216 lub 
516709185
PILNIE SZUKAM PRACY 

OGŁOSZENIA

najlepsze miejsce
na Twoje ogłoszenie

www.lakiernik.com.pl
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JAKO LAKIER.SAMO. 
Wiele lat doświadczenia w 
zawodzie za granicą. Umie-
jętności malowania stylem 
proszkowym, wodnym i 
innych zalety . Bez nałogów.

Kontakt - nazwa: Sebastian
Kontakt - email: ziolo-
83@o2.pl
Witam
Szukam pracy za GRANICĄ 
11letnie doświadczenie w 
lakiernictwie prawo jazdy kat 
B. dokładność 100% 
szukam pracy jako pomoc-
nik, lakiernik samocho-
dowy ,Niemcy, Holandia, 
świadectwo czeladnicze, 
doświadczenie w pracy, 
klejenie plastików, klejenie 
żywica, itp:

Kontakt - nazwa: ariiel
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 
0048669634878
pomocnik lakiernika z kil-
kunastoletnim doświadcze-
niem w Polsce i Niemczech 
podejmie pracę za granicą.

Kontakt - nazwa: paweł
Kontakt - email: pawe-
l192@op.pl
Kontakt - tel.: 501873608
Poszukuję stałej pracy lub 
zleceń na terenie Polski, 
interesują mnie głównie 
jachty-mogą być crusery 
wysokiej jakości posiadam 
10 letnie doświadczenie

Kontakt - nazwa: Dariusz
Kontakt - email: festdiri-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 693824766
Lakiernik samochodowy 
z wieloletnim stażem 
poszukuje pracy Trójmiasto 
i nie tylko.

Kontakt - nazwa: Speed 
Viper
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
0048797548285
Witam podejmę od zaraz 
prace na stanowisku 
lakiernik sam. Na terenie 
UE J.angielski, niderlandzki 
komunikatywny. Posiadam 
pełne doświadczenie w 
zawodzie.

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
lakiernik 25 lat doświadcze-
nia  szuka pracy Niemcy, 
UE.

Kontakt - nazwa: Adrian
Kontakt - email: Adi99_
87@interia.pl
Kontakt - tel.: 600290277
Szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodowy 
samodzielny znajomość 
j.angielskiego maluje każ-
dym rodzajem lakieru wodny 
akrylowy i bazowy  

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: lakierni-
k30@wp.pl
Kontakt - tel.: 00485058152
52,00491632400162

Szukam pracy jako lakiernik, 
mam duże doświadczenie 
i jestem samodzielny, mam 
39 lat, w branży tej pracuje 
około 18 lat.

Kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika zagrani-
ca mam 33 lata i doświad-
czenie ,papier czeladniczy 
lub malarz proszkowy tel 
0048663714183 Tomek.

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4915775049738 lub 
+4916092375216 lub 
516709185
Pilnie szukam pracy jako la-
kiernik samochodowy. Duże 
doświadczenie w zawodzie, 
wieloletni staż za granicą. 
Komputerowe dobieranie 
kolorów, malo- farbami 
wodnymi

Kontakt - nazwa: bosiu
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 
szukam pracy jako lakiernik, 
duże doświadczenie-kon-
strukcje stalowe, autobusy 
w PL, D,F

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: diamento-
s@10g.pl
Kontakt - tel.: 508 801 133
Witam. Pomocnik lakiernika 
sam. 35 lat, przygotowanie 
do lakier., ew.lakierowania 
drobne.Doświadczenie-10 
lat,+3 lata w przemysłowym. 
Niemiecki paszport.

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: kodzak86-
21@o2.pl
Kontakt - tel.: 535999718
szukam pracy jako pomoc-
nik, lakiernik sam, doświad-
czenie, dyplom czeladniczy, 
spawanie tworzywem 
sztucznym, klejenie żywica,

Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: chali-
68@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48883775002
Witam.blacharz sam.43l. 
z dużym doświadczeniem. 
Nowe technologie napraw 
itp. Lakiernictwo także bdb. 
Szukam pracy za granicą 
z zakw. Obecnie pracuję 
w dużym warszt. gdzie 
naprawiamy nowe wany z 
usa. Kontakt: chali68@o2.pl 
lub tel.+48883775002 

Kontakt - nazwa: anna
Kontakt - email: pante-
ra.2525@wp.pl
Kontakt - tel.: 511033552
poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy 
najchętniej zagranicą, posia-
dam 7 letnie doświadczenie, 
spawam plastiki oraz robie 
lekka blacharkę

kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: lakiernik_
ford@wp.pl
Witam! Mam 40lat. Jestem 
lakiernikiem z 20 letnim 
stażem pracy w tym 8 lat w 
Niemczech obecnie zatrud-
niony jestem w serwisie ford 
honda, w Warszawie szyb-
kie naprawy  , posiadam 
certyfikaty ,szkolenia.

Kontakt - nazwa: -
Kontakt - email: du-
ch2767@tlen.pl
Kontakt - tel.: 669 713 759
Podejmę pracę w kraju lub 
za granicą .23l doświadcze-
nia w zawodzie ,obsługa 
mieszalni lakierów - dobór 
kolorów, długoletnia prak-
tyka w kabinie lakierniczej 
i nie tylko (każde warunki), 
polerka .Pełna znajomość 
stosowania i aplikacji chemii 
używanej w motoryzacji 
także lakiery wodne

Kontakt - nazwa: Michal
Kontakt - email: kleina-
1980@wp.pl
Kontakt - tel.: 788-081-912
POMOCNIK LAKIERNIKA  
doświadczony lat 30 poszu-
kuje pracy za granica tylko 
poważne oferty.

Kontakt - nazwa: Rafał W.
Kontakt - email: lakrafi-
@op.pl
Kontakt - tel.: 603464705
Poszukuję pracy zagranicą, 
jako lakiernik, doświad-
czenie 18. przygotowanie. 
lakierowanie, polerownie 
-znajomość jęz.
niemieckiego w stopniu 
komunikat

Kontakt - nazwa: Jacek
Kontakt - email: carland@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 
+48602893449
Szukam pracy jako blacharz 
mam 35 lat i 15 letnie 
doświadczenie zawodowe 
,jestem staranny i uczciwy 
chętnie zagranica średni z 
angielskim

Kontakt - nazwa: lakier51
Kontakt - email: henko-
51@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 
696667639
Jestem mistrzem lakierni-
kiem na rencie. Poszukuje 
dodatkowej pracy jako kolo-
rysta, brygadzista, lakiernik 
przy drobnych naprawach 
itp,30 lat doświadczeń

Kontakt - nazwa: paweł
Kontakt - email: daria_kru-
kowska@wp.pl
Kontakt - tel.: 536585884
Lakiernik samochodowy 
podejmie się dodatkowych 
zleceń. Możliwość nawią-
zania dłuższej współpracy. 
Legnica. Konkurencyjne 
ceny 

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: 792034015
Szukam Pracy za granica 
.Znam j. włoski 2 lata prak-
tyk, po szkole lakierniczej. 
Pracowałem na Korsyce 

przy malowaniu jachtów, 
obecnie jestem we Wło-
szech. 

Kontakt - nazwa: Praca
Kontakt - email: maty-
s410@wp.pl
Kontakt - tel.: 691134926
szukam pracy mam 19 lat 
w każdej branży jestem 
dyspozycyjność tylko praca 
za granica

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: www.bog-
dan612@interia.pl Kontakt 
- tel.: 0048601480237
lakiernik samochodowy 25 
lat doświadczenia szuka 
pracy za granicą

Kontakt - nazwa: Włodek
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
szukam pracy jako lakiernik. 
30lat doświadczenia w 
Polsce i zagranicą.

Kontakt - nazwa: Łukasz Fic
Kontakt - email: ficunia@g-
mail.com
Kontakt - tel.: 
+48696491944
Szukam pracy Holandia.
http://www.youtube.com/
watch?v=ysQHpjLpYss

Kontakt - nazwa: DAVID
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
Kontakt - tel.: 
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy 12 lat stażu 
w zawodzie, posiadam 
gewerbe i mieszkam w 
Niemczech, propozycje 
proszę składać na maila

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tomek.smi-
gowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: +48788232991
Lakiernik proszkowy-Pia-
skarz 7 lat doświadczenia,4 
lata za granica, Certyfikat 
lakiernika proszkowego, 
szuka dobrze płatnej pracy 
w Polsce a także w UE..

Kontakt - nazwa: martaka-
rolkiewicz@wp.pl Kontakt 
- email: martakarolkiewi-
cz@wp.pl Kontakt - tel.: 
0048796525112
LAKIERNIK SAM. Z 
WIELOLETNIM DOSWIAD-
CZENIEM W KRAJU I ZA 
GRANICA PRACOWNIK 
AUT SERWISU PODEJMIE 
PRACE POZA GRANICAMI 
RP.JESTES WYMAGAJACY 
ODDZ.

Kontakt - nazwa: 791610397
Kontakt - email: macie-
k2522@wp.pl
Kontakt - tel.: 791610397
Mam 27 lat i lakieruje nie-
przerwanie od 12 lat. Potra-
fię przygotować samochód 
od A do Z w warsztacie. Po-
dejmę się pracy za granica 
na dogodnych warunkach.

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: martaka-
rolkiewicz@wp.pl Kontakt 
- tel.: 0048796525112
lakiernik l33 z dużym 
doświadczeniem zawodo-
wym poszukuje pracy poza 
granicami Polski.

Kontakt - nazwa: Krzysiek
Kontakt - email: kogutt-
krzysztof@wp.pl
Kontakt - tel.: 660-101-814 
Lakiernik meblowy z dużym 
doświadczeniem. 
Bejcowanie, malowanie 
połyski, półpołyski, farby 
wodne, ręczne malowanie 
itp. 

Kontakt - nazwa: michal
Kontakt - email: info@au-
tobezwgniecen.pl Kontakt 
- tel.: 662-084-348
Usuwanie wgnieceń bez 
lakierowania-szukam zleceń 
w Polsce lub za granicą lub 
na stałe pracy za granicą.5 
lat doświadczenia

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: wolaku-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 666200781
szukam pracy na terenie 
Niemiec. Lakiery wodne i 
akryle. lkw, pkw. przygoto-
wanie, lakierowanie, pole-
rowanie. spot i smart repair 
natychmiastowa możliwość

Kontakt - nazwa: Damian
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4916092375216 lub 
516709185
Szukam pracy jako lakier. 
samoch. Wiele lat doświad-
czenia w zawodzie i pracy 
za granicą. Duże umie-
jętności. BEZ NAŁOGU. 
Malowanie proszkowe i farb. 
wodne

Kontakt - nazwa: wieslaw
Kontakt - email: redro-
1@wp.pl
Kontakt - tel.: 695654579
szukam pracy za granica 
mam 5lat doswiadczenia w 
malowaniu drewna i kon-
strukci,malowalem bejcami 
lakierami i lakierami wodny-
mi przygotuje i pomaluje

Kontakt - nazwa: Ryszard
Kontakt - email: ryszardgu-
ma@wp.pl
Kontakt - tel.: 0045 
81945901
Jestem doświadczonym 
lakiernikiem, obecnie miesz-
kam w Aarhus i szukam 
zatrudnienia na terenie 
Danii. Tylko  poważne oferty.

Kontakt - nazwa: misiu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 693599808
poszukuje pracy jako 
lakiernik mam kilku letnie 
doświadczenie w tej branży 
tylko poważne oferty kontakt 
693599808

Kontakt - nazwa: Ryszard 
Lewkowicz
Kontakt - email: ryszardlew-
kowicz@o2.pl
Kontakt - tel.: 509 673 149
Lakiernik samochodowy, 
ponad 30 lat doświadczenia, 
samodzielny, szuka pracy 
w Niemczech, Norwegii 
lub Szczecinie. Angielski 
komunikatywny

Kontakt - nazwa: Marcin.
email: mobilemar@02.pl
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Redakcja nie odpowiada 
za treść nadsyłanych 

ogłoszeń.

Kontakt - tel.: 888-807-375
Witam, od lat zajmuję się 
przygotowaniem i lakiero-
waniem aut zabytkowych. 
Doświadczenie w kraju i 
zagranicą, komunikatywny 
niemiecki, szukam pracy 
w e.

RÓŻNE

Kontakt - nazwa: krzysztof
Kontakt - email: riger-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 503576491
polecam usługi w zakresie 
fachowego lakierowania 
oraz ,polerowania auta oso-
bowe, dostawcze, autobusy. 
Poznań tel.503 576 491

Kontakt - nazwa: Robert
Kontakt - email: robe-
x323@wp.pl
Kontakt - tel.: 781996941
Przyjmę zlecenia blachar-
sko-lakiernicze Lubuskie 

Kontakt - nazwa: www.auto-
pasja.com RENOWACJA 
SAMOCHODOW SIERADZ 
Kontakt - email: jacek@au-
to-pasja.com Kontakt - tel.: 
668 744 644

Przyjmiemy zlecenie 
renowacji samochodu 
zabytkowego. Posiadamy 
doświadczenie. Cena jest 
zależna od tego co klient 
chce osiągnąć. Sieradz, 
łódzkie.

Kontakt - nazwa: Firma 
- Wrocław
Kontakt - email: a.zydorcza-
k@konport.pl
Kontakt - tel.: 601 976 910
Poszukuję zakładu lakierni-
czego z doświadczeniem, 
który zorganizowałby 
kilkudniowy kurs lakierniczy 
dla 5 osób.

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

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: tomasz_li-
g@o2.pl
Kontakt - tel.: 506169817
Sprzedam pompę próżnio-

wą BW200. Rok produkcji 
1998. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 506 169 
817.

Kontakt - nazwa: piotr
Kontakt - email: suzuki2@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 783273800
WITAM ZAJMUJEMY 
SIĘ  LAKIEROWANIEM 
SAMOCHODÓW ZABYT-
KOWYCH działamy na 
terenie woj mazowieckiego 
chętnie przyjmiemy zlecenia 
lakiernicze .

Kontakt - nazwa: Auto-pasja
Kontakt - email: jacek@au-
to-pasja.com
Kontakt - tel.: 668-744-644
Podejmę się renowacji Mer-
cedesów (w114, w111, itd) 
Posiadamy doświadczenie.
Proszę o poważne oferty. ;-)

Kontakt - nazwa: piotr
Kontakt - email: suzuki2@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 783273800
usługi lakiernicze Warszawa 
okolice atrakcyjne ceny , 
polerowanie ,szybkie napra-
wy spot.

Kontakt - nazwa: AUTO-NA-
PRAWA
Kontakt - email: mga-
24@wp.pl
Kontakt - tel.: 888443403, 
509821286..
WITAM, NAWIĄŻE WSPÓŁ-
PRACE RENOWACJA 
SAMOCHODÓW ZBYTKO-
WYCH ,STARYCH.WOJ. 
POMORSKIE....

Kontakt - nazwa: Ałto paweł
Kontakt - email: ania-
1022@vp.pl
Kontakt - tel.: 661242824
cześć jestem lakiernikiem 
kupiłbym komorę lakierniczą  
na raty proszę o kontakt 

Kontakt - nazwa: DAVID
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
SZUKAM WSPOLNIKA 
LAKIERNIKA DO NAPRA-
WIANIA SAMOCHODOW 
SPROWADZONYCH Z NIE-
MIEC RYBNIK I OKOLICE 
PROPOZYCJE PROSZE 
WYSYLAC NA MAILA

Kontakt - nazwa: skorcen
Kontakt - email: skorce-
n@o2.pl
Kontakt - tel.: 503816380

witam, szukam kursu lakier-
nictwa, bądź osoby chętniej 
do przyuczenia mnie na 
terenie warszawy i okolic, 
oczywiście odpłatnie.

Kontakt - nazwa: DAVID
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
SZUKAM WSPóLNIKA, LA-
KIERNIK> BLACHARZ, ZE 
ŚLASKA, JA MIESZKAM W 
NIEMCZECH I POSIADAM 
SAMOCHODY SPRO-
WADZONE Z NIEMIEC, 
WIECEJ SZCZEGÓŁOW 
NA GG 11896951

Kontakt - nazwa: Ałto paweł
Kontakt - email: pawel.swia-
tlowski@onet.pl Kontakt 
- tel.: 661242824
Witam nawiąże współpra-
ce malowania konstrukcji 
stalowych i tym podobne  
okolice Dąbrowy tarnowskiej 
woj małopolska 
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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
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 Mniejsza od stawu. A3 Czytana przez uczniów. A5 Rysunek ko-

twicy na bicepsie. A7 Napęd kajaka. A14 Telefoniczny aparat drukujący. 
B10 Olinowanie statku. B12 Bije od wypolerowanej karoserii. B16 Lepsza 
od jedynki. D17 Adama lub niezgody. H7 Termoplastyczne tworzywo 
sztuczne o twardości i odporności na ściskanie zbliżonej do aluminium. 
H14 Małe częściowo popękane pęcherzyki w lakierze nawierzchniowym. 
I4 W dłoni malarza pokojowego. J2 Świadczona przez krawca, fryzjera, 
taksówkarza. J16 Rwać do przodu. L11 Złośliwa uwaga lub aluzja. M9 
Klinowy lub do spodni. O1 Narzędzie tynkarza. O4 Felga z oponą. O17 
Kusi ją świeca. Q16 Symbol pierwiastka rad.

Pionowo 
A1 Witać w stylu wojskowym. B10 Gazeta codzienna zawierająca 

sensacyjną treść. C3 Miasto w województwie łódzkim. D7 Metalowa 
klamka w ksztalcie litery U służąca do łączenia, np. liny z żaglem. D14 
Dęty instrument drewniany. E16 Krótko o sobie. F1 Ostry zakręt. F7 Osło-
na o opływowych kształtach, element konstrukcji samolotu, samochodu. 
F15 Kłopotliwy temat. H13 Osobliwy, nieczęsty, niespotykany. I4 Wpro-
wadzenie jednostki pływającej na wodę, np. po remoncie. K2 Przy żyłce 
wędki. K12 Wiedzą tryska. M1 Srebrzysta na rybie. M9 O pojazdach: mieć 
gdzieś postój, stać. O1 Las w mieście. O6 Jedna z podstawowych cech 
szpachlówki do tworzyw sztucznych, Q3 Osłona przy kole pojazdu. Q14 
Plazmowy - w telewizorze. R10 Bywa w dal, bywa w bok.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Rozwiązania proszę 
przysyłać pocztą na 
adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

5 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma 
komplety polerske BRAYT oraz komplet poradników autor-
stwa Bogusława Raatza  - „Poradnik Blacharza”, „Porad-
nik Lakiernika”.

SŁAWOMIR DĘBSKI ZAMOŚĆ
MARIUSZ SZCZUKOCKI WŁOSZCZOWA 
PAULINA PIETRAS KOŁOBRZEG
KAMIL STOSIO D. GÓRNICZA
BARBARA SZYMANEK WAŁCZ

JAN SOŁOGUBA HAJNÓWKA 
MARCIN SOJKA KATOWICE
ŁUKASZ GRZYB KORFANTÓW
STOLARSKI JERZY GĄBIN
MARIUSZ GONET LUBIN 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 34

Milena Lewandowska
Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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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

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 


