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Fair Play dla Trotonu

7 grudnia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród Laureatom XV edycji programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” 

jest to przedsięwzięcie, w którym 

oceniane są wszystkie aspekty działal-

ności firmy, uwzględniające między in-

nymi sposób i styl prowadzenia przed-

siębiorstwa, a nie tylko jego wyniki 

ekonomiczne czy jakość produktów. 

Celem programu „Przedsiębiorstwo 

Fair Play” jest promowanie etyki w 

działalności gospodarczej rozumianej 

jako zespół norm rzetelnego postę-

powania we wzajemnych relacjach 

przedsiębiorców z klientami, kontra-

hentami, pracownikami, wspólnikami, 

społecznością lokalną, a także władzą 

lokalną i państwową. Ideą programu 

jest zachęcenie wszystkich firm w Pol-

sce do zachowań etycznych i wpro-

wadzenia stosownych zmian nie tylko 

w wewnętrznej organizacji pracy, ale 

także do kształtowania pozytywnych 

relacji ze społecznością lokalną oraz 

dbałość o środowisko naturalne.

Wśród nagrodzonych 514 firm znalazł 

się także  Troton Sp. z o.o. Troton 

otrzymał „Platynowe laury” oraz na-

grodę specjalną programu za działal-

ność proekologiczną. 
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str.5Na temat aktualnej sytuacji napraw sa-
mochodów użytkowych, rozmawiamy ze 
Sławomirem Zawalichem z firmy DBK:

Redakcja: Jak Pan ocenia aktualny rynek 

napraw blacharsko-lakierniczych samo-

chodów użytkowych w Polsce?

Sławomir Zawalich: W skali kraju rynek 

napraw blacharsko - lakierniczych skur-

czył się o około 20-25 %. Wynika to 

głównie ze znacznej podwyżki stawek OC 

dla przewoźników, w związku z analizą 

szkodliwości prowadzoną przez firmy 

ubezpieczeniowe w Polsce. W przypadku 

dużych przewoźników i właścicieli flot 

pojazdów oferowanych w wynajmie 

długoterminowym, drobne naprawy 

(których kiedyś było dużo - stanowiły 

około 30 % napraw z polis OC i AC) prak-

tycznie nie istnieją. Właściciele pojazdów 

usuwają skutki drobnych kolizji na swój 

koszt, bez zgłaszania do firm ubezpie-

czeniowych. Z informacji jakie posiadamy 

wynika, że spadek ilości zgłaszanych 

szkód sięga nawet 40 %.

Redakcja: Czy opłacalność likwidacji 

szkód powypadkowych, finansowanych 

przez firmy ubezpieczeniowe wzrosła 

czy maleje? 

Sławomir Zawalich: Niestety w ciągu 

ostatnich 3 lat, ta opłacalność zmalała. 

Wynika to głównie ze stosowania rabatów 

na części zamienne. W przypadku umów 

samolikwidacyjnych oraz umów serwisów 

partnerskich jest to nieodzowny warunek 

podpisania takiej umowy. Dodatkowo od 

blisko 3 lat stawka za naprawy blacharsko 

- lakiernicze w rozliczeniach z Towarzy-

stwami Ubezpieczeniowymi zasadniczo 

nie ulega zmianie i jest około 12 % niższa 

od oficjalnej stawki za rbh, stosowanej 

dla przeciętnego klienta. Niestety rynek 

nie pozwala na podwyższenie stawki rbh, 

wynikającej ze znacznie wyższych kosz-

tów własnych prowadzenia działalności 

serwisowej (płace, energia, ogrzewanie 

i ogólnie utrzymanie obiektów). Do-

datkowo dochodzi do permanentnego 

cięcia kosztów przez TU, polegającego 

na stosowaniu cen części alternatywnych 

(niezgodnie z orzeczeniem NSA) oraz do-

pasowywania wycen wartości pojazdów 

pod aktualną potrzebę tak, aby dopro-

wadzić do szkody całkowitej i wypłacić 

klientowi połowę należnej mu kwoty. Aby 

z tymi niecnymi praktykami TU walczyć, 

stworzyliśmy w grupie DBK odrębny dział 

- Dział Merytoryczny Likwidacji Szkód 

(DMLS), którego podstawowe zadanie, to 

pełne prowadzenie i kontrola komunika-

cji z TU . W znacznym stopniu eliminuje 

to błędy serwisów i przyspiesza wypłatę 

odszkodowania.

Redakcja: Jak ocenia Pan rolę szkoleń 

pracowników w zakresie nowych tech-

nologii naprawczo-diagnostycznych?

Sławomir Zawalich: Wszyscy pracownicy 

DBK biorą udział w szkoleniach technicz-

nych i marketingowych, oferowanych 

przez producentów pojazdów, których 

autoryzację posiadamy. Jest to jeden z 

wymogów określonych w umowie de-

alerskiej. Uważam, że szkolenia są bez-

względnie konieczne, ponieważ technika 

i technologia nie stoi w miejscu, a nasi 

pracownicy muszą być przygotowani 

do obsługi nowych pojazdów. Każdy z 

naszych mechaników uczestniczy w  5 

- 6  szkoleniach  w roku.

Redakcja: Czy zauważył Pan wzrost 

obrotów oraz zysku w związku z in-

westycjami w nowoczesne technologie 

warsztatowe?

Sławomir Zawalich: Dzięki nowym 

technologiom jesteśmy konkurencyjni 

w stosunku do innych serwisów sa-

mochodów ciężarowych. Zwiększenie 

zakresu prowadzonych napraw, wpły-

wa na wartość  zleceń. W okresie od 

1 stycznia 2012 do dnia dzisiejszego, 

zarejestrowaliśmy w 6 serwisach DBK 

24744 zleceń naprawy, w tym 568 zle-

ceń powypadkowych. W analogicznym 

okresie w roku 2011 mieliśmy 27960 

zleceń, w tym 620 zleceń powypadko-

wych. Obserwujemy więc spadek ilości 

zleceń w stosunku do roku ubiegłego.  

Spadek ilości zleceń nie oznacza spadku 

obrotów. Wręcz przeciwnie, obroty w 

serwisach wzrosły o około 4.5%. Nie 

jest to duży wzrost, ale w odniesieniu 

do serwisów konkurencyjnych, które 

zanotowały spadki obrotów sięgające 

35%, uważam to za spory sukces. Ten 

stan rzeczy wynika głównie z poszerzenia 

oferty napraw i inwestycji w blacharnie, 

lakiernie.

Redakcja: Co było kluczem sukcesu sieci 

DBK w Polsce? Inwestycje w nowe serwi-

sy, czy może wyposażanie w nowocze-

sne technologie już istniejących?

Sławomir Zawalich: Bez nowych obiektów 

nie bylibyśmy w stanie utrzymać odpo-

wiedniego poziomu jakości napraw oraz 

krótkich terminów. Z nowymi obiektami 

powiązane są inwestycje w nowe tech-

nologie. Są to dwa tematy bezpośrednio 

ze sobą powiązane.

Redakcja: Jaki jest aktualny udział wpły-

wów z serwisowania pojazdów w całko-

witym obrocie DBK?

Sławomir Zawalich: Około 25 %.

Redakcja:  Plany rozwoju na najbliższe 

lata?

Sławomir Zawalich: W roku przyszłym 

rozpoczynamy budowę serwisu IVECO 

w Lublinie.  

Dziękujemy za rozmowę 
Red.

Rynek napraw blacharskich 
i lakierniczych

Polski rynek usług serwisowych w ostatnich latach znacznie się rozwinął, przyczynił się do tego napływ 
samochodów z zagranicy i wzrost siły nabywczej Polaków. Polskie warsztaty bardzo dobrze dziś prospe-
rują. Przed niektórymi punktami ustawiają się kolejki jak w dawnych czasach.
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1. KONCENTRACJA MGŁY LAKIERU

Opis:
Wada określana mianem koncentracji mgły lakieru zachodzi 

poprzez osiadanie cząstek rozpylonego w powietrzu lakieru, 

na świeżo polakierowanej powierzchni.

Najczęstrze przyczyny:
 skraplanie się osiadającej mgły lakieru na elementach kabi-

ny lakierniczej, spowodowane złymi parametrami obiegu 

powietrza w przestrzeni roboczej lakierni,

 źle działający  pistolet natryskowy, używany do aplikacji 

lakieru. 

Zapobieganie:
 właściwe ustawienie parametrów przepływu powietrza 

przestrzeni roboczej,

 utrzymywanie należytej czystości pistoletu natryskowego 

stosowanego do aplikacji,

 utrzymywanie należytej czystości elementów instalacji 

sprzężonego powietrza,

 odseparowanie pomalowanych elementów od siebie.

Usuwanie:
Usuwanie tej wady polega na zastosowaniu past polerskich. 

Jeżeli nie uzyska się zamierzonego efektu, panele należy lakie-

rować ponownie. 

2. OBŁOCZKI

Opis:
Wada ta występuje na lakierach metalicznych i ma postać plam 

w kształcie owalnym lub smug o różnej intensywności.

Przyczyny:
 nierównomierna warstwa nałożonego lakieru bazowego,

 zbyt duża ilość powietrza, dostarczana do pistoletu pod-

czas aplikacji lakieru bazowego,

 lakier bazowy jest zbyt gęsty,

 niedostateczne czasy odparowania międzywarstwowego, 

 zły rodzaj rozcieńczalnika. 

Zapobieganie:
 aplikować równomierną warstwę lakieru bazowego,

 poprawić ustawienia parametrów natrysku,

 starannie przygotowywać materiał przeznaczony do apli-

kacji,

 bezwzględnie przestrzegać zalecanych przez technologię 

czasów odparowania.

Usuwanie:
W przypadku pojawienia się tej wady podczas aplikacji lakieru 

bazowego, można ją usunąć przez matowanie wysuszonej  

warstwy. Należy aplikować lakier bazowy zgodnie z kartą 

techniczną zwracając uwagę na rodzaj i typ rozcieńczalnika, 

aby był zgodny z systemem lakierniczym. Należy uwzględ-

nić temperaturę otoczenia i typ rozcieńczalnika, zachować 

technologiczną ilość aplikowanych warstw i czasy ich odpa-

rowania. W szczególnych przypadkach „trudnych kolorów”, 

ostateczną warstwę należy aplikować na mokrą, poprzednią 

warstwę. Celem jest uniknięcie tworzących się chmurek. 

Jednak jeżeli obłoczki uwidocznią się dopiero po wyschnięciu 

powłoki, pozostaje zeszlifowanie uszkodzonych miejsc i po-

nowne ich polakierowanie.

3. PLAMY WODNE

Wady lakiernicze cz. 1

W tym numerze LAKIERNIKA omówione zostanie kilka wad lakierniczych, bardzo często wystepujących 
podczqas prac renowacyjnych. W kolejnych numerach poruszane będą problemy z kolejnymi wadami.
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str.7
Opis:
Wada, która nazywa się tworzeniem plam wodnych na po-

wierzchni lakieru, objawia się poprzez powstawanie nieregular-

nych, owalnych plam, których obrzeża lekko wybrzuszają się.

Przyczyny:
 warstwa aplikowanego lakieru jest zbyt dużej grubości,

 zbyt krótki okres odparowania warstwy lakieru,

 złe proporcje lub niewłaściwy utwardzacz, 

 niedostatecznie wysuszony lakier. 

Zapobieganie:
 nakładać warstwy lakieru odpowiedniej grubości,

 przestrzegać właściwych okresów odparowania warstw,

 starannie przygotowywać materiały przeznaczone do apli-

kacji,

 zachować czasy pełnego suszenia, 

 lakierowane panele po suszeniu powinny być zabezpieczo-

ne przed działaniem wody przez co najmniej 24 godziny.

Usuwanie:
Niektóre z plam dają się zmyć czystą wodą. Pozostałe należy 

usuwać poprzez zastosowanie past polerskich. We wszystkich 

pozostałych przypadkach należy usunąć uszkodzoną warstwę 

i nałożyć lakier ponownie.

4. ZMATOWIENIE

Opis:
Wada ta objawia się częściową lub całkowitą utratą połysku 

zewnętrznej warstwy lakieru. Szczególnie jest to dobrze 

widoczne na krawędziach granicznych, pomiędzy powłoką o 

właściwym połysku, a powłoką, która go utraciła.

Przyczyny:
 warstwa lakieru jest zbyt dużej grubości,

 zaszło zjawisko zapadania się warstwy lakieru,

 złe proporcje lub niewłaściwy utwardzacz,

 wpływ atmosfery podczas eksploatacji powłoki,

 błędy podczas polerowania lakieru,

 uszkodzenie powłoki przez elementy czynne myjni,

 niewłaściwe parametry obiegu powietrza podczas odparo-

wania nałożonego lakieru.

Zapobieganie:
 wspomagać suszenie np. przy zastosowaniu promienników 

podczerwieni,

 bezwzględnie przestrzegać odpowiedniej technologii, a 

w tym szczególnie: grubości poszczególnych warstw oraz 

czasów suszenia,

 zachować grubości produktów lakierniczych, 

 nakładać warstwy lakieru odpowiedniej grubości,

 przestrzegać właściwych okresów odparowania warstw,

 stosować właściwą technikę polerowania,

 poprawić ustawienia parametrów obiegu powietrza w 

przestrzeni roboczej.

Usuwanie:
W większości przypadków, zadowalające efekty można uzyskać 

poprzez polerowanie z zastosowaniem odpowiednich past. W 

pozostałych przypadkach pozostaje zeszlifować uszkodzoną 

powłokę i lakierować  ponownie.

5. METAMERIA

Opis:
Metameria jest zjawiskiem optycznym, powodującym wraże-

nie niezgodności odcieni poszczególnych elementów. Zachodzi 

ono głównie przy pracach renowacyjnych i jest szczególnie wi-

doczne przy zmianach oświetlenia. 

Przyczyny:
 niestarannie wykonane próby odcienia lakieru,

 do fabrycznego lakierowania zastosowanie barwników o 

innym składzie chemicznym.

 Zastosowanie innych pigmentów niż te, które wchodzą w 

skład receptury, 

Zapobieganie:
 do przygotowania żądanego odcienia lakieru przygotować 

kolor zgodnie z receptura systemu kolorów, 

 przeprowadzić oględziny i próby odcienia w różnym oświe-

tleniu,

 podczas ewentualnej korekty koloru nie używać pigmen-

tów nie wchodzących w skład pierwotnej receptury. 

Usuwanie:
W przypadku gdy metameria jest niewielka, należy dokonać 

podcieniowania, lecz w sytuacji znacznych różnic pomiędzy 

odcieniami, pozostaje lakierować element ponownie, na nowo 

przygotowanym materiałem.

Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl, www.raatz.pl
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ZAPRAWKI 
Zaprawki wykonuje się w przypadku 

uszkodzeń powłoki lakierowej o małym 

zakresie. Często są to uszkodzenia eks-

ploatacyjne, a nie powypadkowe. Doty-

czy  to zarówno drobnych otarć, śladów 

uderzenia kamieni oraz uszkodzeń par-

kingowych. W przypadku występowania 

zbyt dużej ilości uszkodzeń elementu 

karoserii, wykonuje się lakierowanie ca-

łego elementu. 

Przykład stosowania napraw miejsco-
wych:
• uszkodzenie w odległości nie więk-

szej niż 10 cm od linii załamania, 

• całkowita powierzchnia naprawy ma 

rozmiar kartki A4 (20 cm x 30 cm),

• lakier bezbarwny jest cieniowany na 

naprawianej powierzchni,

• naprawa trwa mniej niż 90 minut.

Rys.1. Zakres aplikacji podkładu w zależ-

ności od ilości naprawianych punktów 

na elemencie. W przypadku gdy jest 

kilka zaprawek  na elemencie, podkład 

należy aplikować na całej powierzchni.

Cieniowanie miejscowe 
Cieniowanie, to odpowiednia technika,  

którą posługuje się lakiernik by zniwelo-

wać drobne różnice w kolorze,  uzysku-

jąc niewidoczne dla wzroku ludzkiego 

przejście barwy lakieru renowacyjnego 

z lakierem oryginalnym. Czasami zda-

rza się, że lakiernicy, będąc pod presją 

czasu, rezygnują z procesu cieniowania, 

w imię szybciej wykonanej naprawy. Na 

polskim rynku funkcjonuje wiele lakier-

ni, w których proces cieniowania jest 

traktowany jak operacja standardowa, 

nieodzowna w czasie naprawy. Celem 

procesu cieniowania jest uniknięcie 

różnicy kolorystycznej w trakcie apli-

kacji lakieru nawierzchniowego, między 

elementem naprawianym, a elementem 

znajdującym się w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie zaś oszukiwanie klien-

ta. Zjawisko metamerii, czyli różnicy w 

odcieniu kolorów, jest nie do uniknięcia. 

Dlatego też cieniowanie jest tak ważne. 

Do każdego rodzaju cieniowania należy 

wykonać natrysk próbny, którego celem 

jest określenie parametrów natrysku, 

ciśnienia roboczego i ilości aplikowanych 

warstw.

Proces cieniowania:
• zapewnia osiągnięcie akceptowalne-

go dopasowania kolorów,

• naprawa z cieniowaniem rozszerza 

naprawę na otaczające panele,

• kolor cieniuje się do przylegającego 

panelu, w celu zatuszowania różnicy 

kolorów,

• lakier bezbarwny może być cienio-

wany na otaczających panelach lub 

można nim pokryć wszystkie przyle-

gające panele.

Rys. 2. Przykład cieniowa powierzchni 

lakierowanej na elemencie: 1-szlifowa-

nie P800- P1000, 2-aplikacja lakieru ba-

zowego w dwóch lub trzech warstwach, 

3 i 4-aplikacja lakieru bezbarwnego w 

dwóch warstwach. Zaprawkę miejscową 

i cieniowanie trzeba wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta systemu lakier-

niczego. 

Rys. 3. Przykład cieniowa powierzchni 

lakierowanej na sąsiednim elemencie: 

1-szlifowanie P800-P1000, 2-szlifowa-

nie strefę graniczną elementów P1000, 

3 –wstępna aplikacja lakieru bazowego 

w dwóch lub trzech warstwach, 4-apli-

kacja lakieru bazowego np. w trzech 

warstwach, 5-aplikacja lakieru bezbarw-

nego na obu elementach. Cieniowanie 

trzeba wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta systemu lakierniczego. 

CIENIOWANIE A RODZAJ LAKIERU 
Lakier akrylowy jednowarstwowy
Cieniowanie lakierów akrylowych polega 

na stopniowym zwiększaniu ilości roz-

cieńczalnika, by  uzyskać zamierzony 

efekt łagodnego przejścia koloru.

Lakier dwuwarstwowy niemetaliczny
Cieniowanie polega na aplikacji lakieru 

bazowego tak, by zniwelować różnicę 

nowego i starego koloru. Połysk uzysku-

je się lakierem bezbarwnym.

Lakier dwuwarstwowy metalizowany 
Cieniowanie tzw. metaliku ma na celu 

zniwelowanie różnic miedzy oryginal-

nym metalikiem, a nowym, patrząc na 

powłokę zarówno na wprost, jak i pod 

różnymi kątami. 

Lakier perłowy dwuwarstwowy
Cieniowanie lakierów perłowych ma na 

celu zrównanie koloru i  odbicia światła 

dla uzyskania optymalnie jednakowego 

efektu wizualnego. Jest to trudny pro-

ces lakierniczy  i wymaga przeprowadze-

Cieniowanie i zaprawki lakiernicze

Rys.1.
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nia za każdym razem prób natryskowych 

oraz dużego doświadczenia lakiernika.

Lakier perłowy czterowarstwowy
Cieniowanie lakieru perłowego czte-

rowarstwowego ma na celu uzyskanie 

jednakowego koloru i efektów odbicia 

światła. Bardzo ważne jest określenie 

ilości warstw lakieru barwionego i lakieru 

czystego bezbarwnego. Jest to tech-

nologia przeznaczona dla lakierników z 

doświadczeniem i praktyką w dziedzinie 

lakierowania oraz cieniowania lakierów 

perłowych.

Bogusław Raatz 
boguslawraatz@herkules-sc.pl, www.raatz.pl

Rys.2.

Rys.3.

Proaktywna obsługa w serwisie bla-
charsko-lakierniczym, to postawa 
wyrażającą zainteresowanie potrze-
bami klienta. Czy wszyscy wyko-
rzystują możliwości, które stanowią  
element promocyjny i przyciągają 
klienta?

- W radzeniu sobie z poirytowanym 
klientem-rozmówcą, jedyną dopusz-
czalną formą obsługi, zapewniającą 
polubowne rozwiązanie sprawy jest 
proaktywność. Bierna obsługa jest 
czymś najgorszym, co w tej sytuacji 
możemy zastosować? 
Bierność zwiększa irytację klienta i 
zraża go do naszej firmy zwykle raz 
na zawsze. Dlatego proaktywnie ob-
sługując klienta dajemy mu odczuć, 
że bardzo zależy nam na tym, aby mu 

pomóc i tym samym znacznie skutecz-
niej zaspokajamy jego szczególną w 
tej sytuacji potrzebę – mówi Tamara 
Bieńkowska, ekspert, psycholog biz-
nesu. 

Wyróżnia się trzy poziomy obsługi 
klienta stosowane przez firmy. Najgor-
szym sposobem podejścia do klienta 
jest tzw. obsługa bierna, którą można 
scharakteryzować takimi określeniami 
jak uległość, brak istotnych kwalifi-
kacji, brak aktywności. - Charaktery-
styczne zachowania osób obsługują-
cych w sposób bierny to: niedbałość 
o potrzeby klienta, nie reagowanie na 
sygnały werbalne i niewerbalne klien-
ta, brak zaangażowania w realizację 
jego potrzeb, brak uprzejmości – wy-
jaśnia Tamara Bieńkowska.

Na nieco wyższym poziomie, acz-
kolwiek wciąż tworząc niezbyt dobry 
wizerunek firmy, znajduje się tzw. 
obsługa przeciętna. Ten rodzaj obsługi 
klienta, choć nie satysfakcjonujący, 
został nazwany przeciętnym, gdyż 
osoba go świadcząca wykonuje mini-
mum tego, co powinna. 

Obsługa proaktywna, najskutecz-
niejsza, rzadko jest stosowana w 
serwisach, mimo, że zachowanie 
proaktywne ułatwia klientowi prowa-
dzenie interesów z naszą firmą teraz 
i w przyszłości. To istotny czynnik 
marketingu. 

Więcej na: www.konferencjamotoryzacyjna.pl  

VII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jak ujarzmić lwa?
- czyli trudny klient na serwisie

Psychologiczne aspekty szkody komunikacyjnej. Proaktywna obsługa klienta.
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Spółka DuPont, międzynarodowy lider 
rynku lakierów samochodowych, opu-
blikowała raport popularności kolorów 
(Global Automotive Color Popularity 
Report), przedstawiający preferencje 
dotyczące kolorów samochodów na 11 
kluczowych rynkach samochodowych 
świata.

Biały i perłowy biały, to kolor, który 

drugi rok z rzędu dominuje w rankingu 

popularności kolorów samochodów na 

świecie (zgodnie z raportem opubliko-

wanym 6 grudnia 2012 przez DuPont). 

Kolor czarny i efekt czarnego awan-

sowały na drugą pozycję w rankingu, 

głównie ze względu na wzrost ich 

popularności w regionie Azji i Pacyfiku 

oraz powszechne skojarzenie z wysoką 

jakością, luksusem. Trzecie miejsce zajął 

srebrny, który w roku ubiegłym był na 

miejscu drugim, przede wszystkim z 

uwagi na ogólny spadek zainteresowa-

nia tym kolorem na kluczowych ryn-

kach w Europie i Azji.

W swojej 60-letniej tradycji, raport Du-

Pont jest najobszerniejszym i najdłużej 

prowadzonym badaniem tego typu w 

branży motoryzacyjnej. Jest to jedyny 

raport na świecie, który zawiera globalne 

zestawienie popularności kolorów samo-

chodów oraz trendów regionalnych z 

11 wiodących rynków motoryzacyjnych 

świata.

W 2012 roku kolor biały/perłowy biały 

awansował na szczyt rankingu w Euro-

pie, oraz znalazł się w czołówce zesta-

wienia najbardziej popularnych kolorów 

w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczo-

ne i Kanada), Japonii, Korei Południowej, 

Rosji, RPA i Meksyku. Według raportu 

DuPont kolor biały/perłowy biały osią-

gnął 23 procent popularności globalne-

go rynku w 2012 roku.

W ciągu ostatniej dekady, kolor biały 

osiągał coraz wyższy poziom w rankin-

gach popularności kolorów w przemyśle 

motoryzacyjnym i stał się powszechnie 

wykorzystywany przy produkcji innych 

produktów konsumenckich na całym 

świecie. W tym czasie, popularność ko-

loru białego zarysowała się wyraźnie we 

wszystkich segmentach pojazdów, choć 

pierwotnie był to najbardziej popularny 

kolor w segmencie samochodów cięża-

rowych. Wzrost atrakcyjności bieli dla 

konsumentów spowodował powszechne 

wykorzystywanie tego koloru również w 

produkcji samochodów z segmentów 

luksusowych.

- Obecnie odcienie bileli są coraz chęt-

niej wykorzystywane w globalnej bazie 

produkcyjnej, stanowiąc o jakości i war-

tości pojazdów niezależnie od segmen-

tu, do którego należą - twierdzi Nancy 

Lockhart, menadżer ds. marketingu 

kolorów DuPont. - Biele są łączone z od-

cieniami wanilii, kamienia oraz bardzo 

dobrze prezentują się w bardzo jasnych 

odcieniach – dodaje.

Czarny/efekt czarnego jest najchętniej 

wybieranym odcieniem samochodu w 

Chinach. W światowym rankingu ko-

lor ten zajął drugie miejsce mając 21 

procent udziału. Srebrny znalazł się na 

trzecim miejscu najpopularniejszych 

kolorów samochodów, prowadząc na 

rynkach Ameryki Południowej, Brazylii i 

Indiach. Popularność srebrnego koloru 

w 2012 roku osiągnęła 18 procent w 

globalnym rankingu, co oznacza spa-

dek o 4 procent w stosunku do roku 

poprzedniego.

- Srebrny kolor stał się szczególnie 

atrakcyjny na początku rozwoju 

ery cyfrowej, w latach 2000-2006 

– wyjaśnia Lockhart. - Odkąd zaczęła 

następować stabilizacja gospodarki, 

obserwujemy, że konsumenci wybiera-

ją coraz więcej pojazdów luksusowych. 

Samochody w kolorze czarnym są 

postrzegane jako symbole wysokiego 

statusu na kilku kluczowych rynkach 

światowych.

Czerwony, szary i brązowy/beżowy, 

to kolory, które zyskały kilka punktów 

procentowych na popularności w 

stosunku do zeszłorocznego raportu. 

Kolor niebieski natomiast utrzymuje 

taki sam poziom popularności jak w 

2011 roku.

Najbardziej popularne kolory samocho-
dów według raportu DuPont:
1. Biały/ perłowy biały - 23%

2. Czarny / efekt czarnego - 21%

3. Srebrny - 18%

4. Szary - 14%

5. Czerwony - 8%

6. Niebieski - 6%

7. Brązowy/beżowy - 6%

8. Zielony - 1%

9. Żółty/złoty - 1%

10. Pozostałe - 2%

Ameryka Północna – Podium niezmiennie 
zajmują kolory: biały/perłowy biały, czar-
ny i srebrny

Najbardziej popularnym kolorem po-

jazdów na rynkach Ameryki Północnej 

został szósty rok z rzędu kolor biały/

perłowy biały, zyskując w 2012 roku 24 

procentowy udział w rynku. Kolor ten 

wysunął sie na prowadzenie w kilku róż-

nych segmentach pojazdów: samochody 

małe, kompaktowe, sportowe, ciężarów-

ki oraz SUV-y.

Czarny/efekt czarnego to kolory, które 

były najbardziej popularne w przypad-

ku pojazdów średniej wielkośc, typu 

crossover (CUV) oraz luksusowych i 

typu SUV. Kolor ten stanowi 19 pro-

cent całego rynku, utrzymując drugie 

miejsce w popularności kolorów sa-

mochodów w Ameryce Północnej. W 

porównaniu do odcieni metalicznych, 

głębokie czernie są najchętniej wybie-

rane dla samochodów ciężarowych. 

Metaliczne czernie są popularne we 

wszystkich segmentach, zwłaszcza 

wśród właścicieli samochodów luksu-

sowych i typu SUV.

Po raz pierwszy od 1998 roku, kolor 

srebrny nie znalazł się na pierwszym 

miejscu kolorów w żadnym z segmen-

tów samochodów z Ameryki Północ-

nej. Może to wynikać ze zwiększonego 

znaczenia kolorów czarnego i białego 

jako symboli statusu, luksusu i wysokiej 

jakości. Srebrny kolor zajął jednak silną 

trzecią pozycję w ogólnym zestawieniu, 

z 16 procentowym udziałem w świato-

wym rynku.

Biel najpopularniejszym kolorem 
samochodów w 2012 roku
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Popularność koloru szarego w 2012 

roku wzrosła o dwa punkty procento-

we, awans widoczny był zwłaszcza w 

przypadku samochodów ciężarowych, 

luksusowych oraz pojazdów średniej 

wielkości. Cztery najchętniej wybierane 

kolory: biały, czarny, srebrny oraz szary, 

stanowią większość najbardziej popu-

larnych wyborów w ciągu ostatnich 10 

lat. Kolor czerwony zamyka pierwszą 

piątkę.

Analiza popularności kolorów: czer-

wonego (10 procent), niebieskiego (7 

procent), brązowego/ beżowego (5 

procent), żółtego/złotego (2 procent) 

i zielonego (2 procent) ukazuje, że 

chociaż jasne kolory są powszechnie 

uznane za bardziej widoczne na drodze, 

to jednak nie należą one do najchętniej 

wybieranych przez konsumentów.

Europa - Biały i perłowy biały deklasują 
czarny jako najpopularniejszy kolor sa-
mochodów

W 2012 roku, kolor biały/perłowy biały 

wyprzedził czarny/efekt czarnego jako 

najbardziej popularny odcień pojazdu w 

Europie. Z 24 procentowym udziałem w 

rynku europejskim, kolor biały/perłowy 

biały jest też najchętniej wybierany dla 

samochodów małych, kompaktowych, 

sportowych oraz w samochodach cięża-

rowych i typu SUV.

- O znaczeniu bieli decyduje jej wydaj-

ność oraz pożądany wygląd - twier-

dzi Elke Dirks, projektantka kolorów 

DuPont w regionie Europy. - Odcienie 
perłowo białe także zyskują na popu-
larności, choć ich wykorzystanie jest 
niewielkie w porównaniu do czystych 
bieli - dodaje.

Jak wynika z raportu, okresem najwięk-

szej popularności koloru czarnego/

efekt czarnego w regionie był 2009 

rok. Od tego czasu stale traci on po-

pularność i w rankingu ogólnym spadł 

na drugie miejsce, z 23 procentowym 

udziałem w rynku. Kolor ten utrzymuje 

jednak swoją pozycję lidera wśród po-

jazdów średniej wielkości oraz samo-

chodów luksusowych i luksusowych 

typu SUV.

Szary (15 proc. udziału w rynku) i srebr-

ny (14 proc. udziału w rynku), to kolory, 

których popularność w tym roku spadła. 

Z kolei kolor niebieski zyskuje na atrak-

cyjności w oczach konsumentów, posia-

dając 8 procent rynku europejskiego w 

2012 roku.

Biały zyskuje w regionie Azji i Pacyfiku, 
zwłaszcza w Japonii i w Korei Południo-
wej. Czarny zdobywa rynki w Chinach, a 
srebrny w Indiach. 

Biały, czarny i szary to najchętniej wybie-

rane kolory w całym regionie Azji i Pacy-

fiku. Również tu, na pierwszym miejscu 

w 2012 roku znalazł się kolor biały z 22 

procentowym udziałem w rynku, zajmu-

jąc pozycję dotychczasowego lidera - ko-

loru srebrnego. Czarny i szary posiadają 

odpowiednio: 21 i 20 procent udziału. 

Kolor srebrny spadł na czwartą pozycję 

zestawienia, z 14 procentowego udziału 

w rynku. Z 7 procentowym udziałem, 

kolor czerwony zamyka pierwszą piątkę 

najchętniej wybieranych kolorów samo-

chodów w regionie w 2012 roku. 
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Popularność koloru białego/perłowego 

białego wśród Japończyków ujawniła 

się szczególnie na przestrzeni ostatnich 

sześciu lat. W 2012 roku udział w rynku 

tego właśnie koloru jest najwyższy i wy-

nosi 27 procent, co oznacza jednopro-

centowy wzrost w porównaniu z rokiem 

ubiegłym.  Kolor czarny/efekt czarnego 

także zyskał, osiągając 22 procent 

udziału w rynku oraz drugie miejsce pod 

względem wyborów w Japonii. Pozostałe 

kolory z pierwszej piątki najbardziej po-

pularnych kolorów w regionie - srebrny 

(17 procent), niebieski (8 procent) i sza-

ry (7 procent) - straciły na popularności 

w 2012 roku. Coraz chętniej wybierany 

jest jednak kolor czerwony, zagarniając 6 

procent rynku japońskiego.

- Segment samochodów kompaktowych 

w Japonii wykazuje coraz więcej tren-

dów ekologicznych, rośnie też popu-

larność kolorów naturalnych i kolorów 

ziemi. Spodziewamy się, że właśnie w 

tym kierunku rynek będzie się rozwijał 

w przyszłości – mówi Kumiko Ohmura, 

menadżer ds. marketingu kolorów Du-

Pont w regionie Azji i Pacyfiku.

Kolor biały/perłowy biały jest też naj-

bardziej popularny w Korei Południowej 

(28 procent) w 2012 roku. Oznacza to 

wzrost o 3 procent w porównaniu z 

rokiem ubiegłym oraz wyprzedzenie 

dotychczasowego lidera jakim był kolor 

srebrny (23 procent). Kolor czarny/efekt 

czarnego zdobył 16 procent, a kolor 

szary 15 procent rynku koreańskiego. 

Niebieski oraz czerwony posiadają po 5 

procent udziału w rynku, znajdując się 

w pierwszej piątce najczęstszych wybo-

rów w kraju.  

Kolor czarny/efekt czarnego znalazł 

się na szczycie rankingu w Chinach (24 

procent udziału), co potwierdza ogól-

noświatowy trend w utożsamianiu tego 

koloru z luksusem i wysoką jakością. 

Srebrny zajął drugą pozycję w Chinach 

(20 procent udziału w rynku). Natomiast 

szary oraz biały/perłowy biały posiadają 

po 17 proc. udziału. Piąty w rankingu w 

Chinach jest kolor czerwony, posiadając 

9 procent udziału w rynku.

Najbardziej popularne w Indiach są jasne 

kolory. Z 28 procentowym udziałem 

w rynku prowadzi kolor srebrny. Silne 

drugie miejsce zajmuje biały/perłowy 

biały posiadając 27 proc. udziału. Ko-

lejne pozycje zajmują: jasne odcienie 

brązowego/beżowy (12 procent) oraz 

szary (11 procent). Co ciekawe, kolor 

czarny zajął w Indiach najbardziej od-

ległą pozycję w porównaniu z resztą 

świata, obejmując zaledwie 7 procent 

udziału w rynku. 

Kolor wraca do Rosji. Czerwony, niebieski 
i zielony szturmują rynek

Chociaż biały/perłowy biały (18 pro-

cent), srebrny (15 procent) i czarny / 

efekt czarnego (14 procent) prowadzą 

jako najpopularniejsze kolory samo-

chodów w wyborach konsumentów 

rosyjskich, to coraz więcej nabywców 

znajdują również żywsze kolory. Czer-

wony znajduje się zaraz za czarnym, z 

13 procentami udziału, z kolei niebieski 

posiada 12 procent rynku. Kolor zielo-

ny w Rosji zajmuje najwyższą pozycję 

w porównaniu z innymi państwami na 

świecie, obejmując 8 procent udziału w 

rynku. 
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Ameryka Południowa – Srebrny najczę-
ściej wybieranym kolorem samochodu

Pierwsze miejsce w Ameryce Południo-

wej zajął kolor srebrny (29 procent), 

mimo, że w stosunku do ubiegłego roku 

stracił jeden punkt procentowy. Biały\

perłowy biały (21 procent) zyskał w tym 

roku o 4 procent więcej udziałów i zajął 

drugie miejsce. Inne kolory uplasowały 

się w następującej kolejności: czarny\

efekt czarnego (19 procent), szary 

(13 procent), czerwony (9 procent), 

brązowy/beż (5 procent), niebieski (2 

procent) i zielony (1 procent). Spadek 

procentowy koloru srebrnego, szarego 

i czerwonego były porównywalne ze 

wzrostem udziału kolorów białego i 

niebieskiego. W Brazylii ranking popular-

ności kolorów dokładnie odzwierciedla 

ogólny ranking 10 najpopularniejszych 

kolorów w całej Ameryce Południowej.

Biały i biały perłowy wciąż króluje w Afry-
ce Południowej

W Afryce Południowej biały/perłowy 

biały uzyskał największą popularność w 

porównaniu do wszystkich innych regio-

nów zdobywając 38 procent  udziałów 

w tutejszym rynku. Srebrny z 20 pro-

centowym uznaniem uplasował się na 

drugim miejscu, a na trzecim miejscu 

ex aequo znalazły się czarny/efekt 

czarnego i szary zyskując po 13 procent 

udziału w rynku. Czerwony i niebieski 

zyskały dokładnie po 5 procent udziału 

w rynku. 

Pokaz Globalnych Trendów Kolorystycz-
nych “Color Mind” DuPont 2012

W celu uzupełnienia raportu dotyczą-

cego preferencji popularności kolorów 

samochodów opracowanego przez 

DuPont, w tym roku przygotowano 

również pokaz nowych trendów sty-

listycznych i technologicznych, które 

stanowią inspirację dla projektantów 

samochodowych.

Najnowsza kolekcja „Color Mind” pre-

zentuje trendy, które koncentrują się na 

czterech kategoriach. Wyjątkowy luksus 

i jakość są kojarzone z grupą “Noble Am-

bition”. Ten zbiór kolorów jest ściśle po-

wiązany z powszechnie uznanymi dobra-

mi luksusowymi. Kolory, które znalazły 

się w tej grupie to: odcienie nawiązujące 

do zielonych klejnotów  “Ivy League,” 

kolory perłowo białe “Prince Charming,” 

oraz intensywny brąz “Nobelist.” 

Kolory przesadzone, bardzo widoczne, 

które nawiązują do najnowszych tren-

dów należą do grupy  “Individual Atti-

tude”. Ta grupa kolorów dedykowana 

jest młodym osobom, które chcą sie 

wyróżniać. Kolory wchodzące w skład 

tej grupy to intensywny kolor czerwony 

„Eye Candy”, ciemny turkusowy „Miss 

Personality”, oraz delikatny, przygaszony 

różowy metalik „Lone Wolf”.

Połączenie innowacji technologicznych 

i energetycznej inicjatywy znalazły od-

zwierciedlenie w grupie “Progressive 

Nature”. Niektóre z metalicznych wa-

riantów to „Electronic Beat” i „Virtual 

Vision”. Kolory natury, które się tu zna-

lazły to beż “High Tech Nature”, a także 

średni ziemisty brąz “Futurist”.

Kolory historycznych samochodów po-

nownie wracają do użycia  w grupie “Au-

thentic History”. Do tej grupy zaliczane 

są ulubione kolory konsumentów z 

minionych lat, które zostały odświeżone 

poprzez nowe akcenty. Kluczowymi ko-

lorami są szary “Re-imagined Gray” oraz 

zielony “Green Revival”. Oprócz tego jest 

jasno czerwony “Famous,” oraz szaro 

niebieski “Global Heritage”. Te najnowsze 

trendy kolorystyczne formułowane są 

zgodnie z wiodącymi technologiami i 

procesami obowiązującymi obecnie przy 

produkcji samochodów. 

DuPont Performance Coatings został 

uznany za lidera w technologii kolorów. 

Firma działa od  ponad 90 lat i wciąż 

dostarcza jedne z najbardziej innowa-

cyjnych kolorów oraz narzędzi do two-

rzenia kolorów dla przemysłu. Naukowcy 

DuPont Performance Coatings są lide-

rami branży w poszerzaniu technologii 

kolorów do cyfrowego odtwarzania ko-

lorów i wzorów kolorów.

W tym roku firma DuPont oraz globalna 

firma Carlyle Group ogłosili ostateczne 

podpisanie umowy, zgodnie z którą 

Carlyle nabędzie DuPont Performance 

Coatings za 4.9 mld dolarów. Transakcja 

ma zostać sfinalizowana w pierwszym 

kwartale 2013 roku z zastrzeżeniem 

zwyczajowych warunków zamknięcia i 

zezwoleń regulacyjnych.

Firma DuPont mimo sprzedaży biznesu 

Performance Coatings nadal pozostaje 

zaangażowana w przemysł samocho-

dowy. Po finalizacji transakcji DuPont 

będzie generował ponad 3 mld dolarów 

ze sprzedaży zaawansowanych mate-

riałów dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Firma zobowiązała się do ścisłej współ-

pracy z branżą motoryzacyjną w celu 

korzystania z opracowań naukowych 

jako siły napędowej innowacji. Wiąże się 

to uzyskaniem lżejszej wagi pojazdów, 

rewolucyjnymi i przyjaznymi środowisku 

czynnikami chłodniczymi, nowoczesną 

tapicerką siedzeń i nowej generacji bio-

paliwami.

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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W pierwszej części artykułu zaprezentowaliśmy kilka 

narzędzi ułatwiających, czy też znacznie przyspiesza-

jących wykonywane prace w warsztatach samochodo-

wych. Każdy z analizowanych przedmiotów ma swoje 

konkretne przeznaczenie, każdy skierowany jest do 

branży samochodowej i teoretycznie, niezależnie od 

typu warsztatu powinien się w nim znaleźć. Czasy w 

jakich przyszło nam żyć i prowadzić biznes, nie pozwa-

lają już od dawna na stratę czasu.

Ponieważ branża motoryzacyjna bardzo szybko ewo-

luuje, fachowcy niemal codziennie muszą borykać 

się z nowymi problemami. Nowoczesne rozwiązania 

stosowane w elektronice samochodu, w częściach 

mechanicznych, ale także w budowie karoserii, wy-

magają zupełnie innego podejścia serwisantów, a co 

najważniejsze, wprowadzania nowoczesnych tech-

nologii na teren warsztatów. Czy da się działać bez 

nich? Owszem. Należy postawić jednak inne pytanie. 

Jak ważny dla nas jest czas wykonywanych prac? W 

cyklu „Narzędzia do zadań specjalnych” postaramy się 

poruszyć jak najszerszy wachlarz specjalizacji branży 

samochodowej z naciskiem na naprawy karoserii i 

narzędzia do przygotowania powierzchni do lakie-

rowania.

BLACHARSTWO SAMOCHODOWE

Jeszcze nie tak dawno, bo niecałe dziesięć lat temu, 

karoseria samochodowa składała się aż z 70% tzw. stali 

zwykłej, ok. 28% stali wysokogatunkowej i zaledwie 2% 

aluminium. Minęła dekada, a w tym czasie producenci 

samochodów wypuścili na rynek kilkaset nowych mo-

deli samochodów. Co za tym idzie? Oczywiście postęp. 

Coraz częściej w opiniach i recenzjach o nowościach 

rynku motoryzacyjnego, specjaliści wyliczają, ile to 

wprowadzono nowych rozwiązań zapewniających 

lepszy komfort jazdy, zwiększających ekonomiczność 

jazdy. Najważniejszą z poruszanych kwestii jest zde-

cydowanie bezpieczeństwo kierującego pojazdem, 

pasażerów, a od niedawna także pieszych.  Biorąc pod 

uwagę wszystkie z tych zalet nowoczesnych samo-

chodów, trzeba przyjrzeć się ich masie. Konstruktorzy 

stanęli nad problemem optymalizacji budowy karoserii. 

Masa karoserii została obniżona poprzez zastosowanie 

do jej budowy materiałów o zmniejszonej grubości, 

materiałów hybrydowych oraz różnych stopów me-

tali. Po zmianach w konstrukcji, podział procentowy 

przedstawia się następująco:  80% to stal wysokoga-

tunkowa (borowa, UHSS, VHSS, HSS), 10% aluminium 

i tylko 10 % stali zwykłej. Powyżej opisane zmiany, 

wymusiły wprowadzenie wielu nowych technologii  

na linie produkcyjną. Nieunikniony zatem stał się fakt 

zmiany technologii  naprawy.

Poruszając temat napraw blacharskich, nie sposób 

jest ominąć narzędzia do tzw. napraw panelowych. To 

aktualnie najszybsza metoda napraw karoserii, posia-

dająca wiele zalet. „Push and pull” (pchaj i ciągnij), to 

stosowana na całym świecie metoda naprawy zalecana 

i akceptowana przez producentów oraz firmy ubez-

pieczeniowe, polegająca na naprawie elementów od 

Narzędzia do zadań specjalnych cz. 2Fot1. Budo-
wa współ-
czesnych 
karoserii
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zewnątrz. Koniec z demontażem tapicerki, elementów 

wyposażenia, wycinania progów i słupków. Na komplet-

ne systemy naprawcze, najczęściej skompletowane w 

specjalnych wózkach, składa się kilka narzędzi zasługu-

jących z całą pewnością na miano narzędzi specjalnych. 

Aby jak najlepiej zobrazować Państwu możliwości sys-

temu, biorę pod lupę zestaw EZ-Dent System.

Powszechnie znane są jako pullery, pierwotnie służące 

do napraw profili zamkniętych. Aktualnie sprawdzają 

się podczas naprawy wszystkich elementów pojazdu, 

a także do tzw. napraw bez lakierowania. Pierwszym 

powszechnie znanym pullerem jest młotek bezwład-

nościowy, który na pewno znajduje się w każdym 

warsztacie blacharskim. Wraz ze zmieniającymi się 

metodami napraw, młotek bezwładnościowy stawał 

się narzędziem o coraz szerszym zastosowaniu. Z całą 

pewnością najważniejszą rewolucją było zintegrowanie 

młotka ze zgrzewarkami punktowymi, spoterami. Czas 

naprawy profili zamkniętych zmniejszył się do 1/3, a w 

wielu przypadkach nawet do 1/2 czasu w porównaniu 

do metod tradycyjnych. Ważne jest również mini-

malne ingerowanie w strukturę blachy, aby podczas 

prostowania nie straciła odpowiedniej struktury. Dzięki 

naprawom od zewnątrz istnieje znikoma szansa, że 

zostanie uszkodzona struktura antykorozyjna. Easy 

Puller, jest małą wyciągarką, nie zastąpioną w przypad-

ku usuwania skutków gradobicia. Jego specjalny, pre-

cyzyjny grot, pozwala wyprowadzić nawet najmniejsze 

wgniecenie. Nie znaczy to, że Easy Puller nie poradził-

by sobie z dużą powierzchnią. Jego stopy zostały tak 

skonstruowane, aby użytkownik, mógł dostosować ich 

rozstaw oraz kąt stóp podpierających w zależności od 

napotkanej sytuacji. Regulowana jest także wysokość 

grotu i stopień wyciągania. Po zetknięciu grotu z bla-

chą następuje automatyczne (w zależności od spotera) 

przygrzanie punktowe, a prace wykonuje się poprzez 

ściskanie uchwytu. W górnej części znajduje się elek-

troda miedziana do punktowego obkurczenia blachy, 

niezbędna do usunięcia nadmiaru materiału.

Strong Puller, to kolejne wspaniałe i ciekawe narzędzie. 

Czy liczyli Państwo kiedykolwiek czas jaki potrzebny 

jest na wycięcie i wstawienie nowego progu? Mając 

na swoim wyposażeniu także Strong Puller, naprawa 

podłużnych wgnieceń i dużych powierzchni staje się 

naprawdę prosta. Dzięki zastosowaniu zasady dźwigni 

w konstrukcji tego pullera, wkładając minimum siły 

możliwe jest usunięcie poważnych uszkodzeń.  Sam 

proces naprawy jest bardziej skomplikowany niż w 

przypadku poprzedniego bohatera, ale nie wynika to 

z niedoskonałości narzędzia, raczej z jego możliwości. 

Strong nie posiada grotu, ani innego zintegrowanego 

elementu przygrzewanego do blachy. Pierwszym eta-

pem jest przygrzanie do karoserii  tzw. bitów, przy 

pomocy specjalnej elektrody. Są to stalowe elementy 

z otworem w kształcie fasolki, przez które przekładana 

jest przetyczka, jako element łączący je z cięgnem  

Strong Pullera. Kształt otworów nie jest przypadkowy, 

wręcz przeciwnie. Umożliwia on systematyczne wy-

ciąganie wgniecionej blachy od najgłębiej położonego 

punktu, aż po wyrównanie całej powierzchni do tego 

samego poziomu. Dzięki takiej konstrukcji, użytkownik 

może zastosować jedno narzędzie niemal we wszyst-

kich napotkanych przypadkach.  Koniec cz. 2

BR

PROCES NAPRAWY PROGU

1 2 3

4 5 6

7 8
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Pajączki i słoneczka, to kłopotliwe drobne, czarne rysy w 

kształcie pajęczyn lub promieniście rozchodzące się nitki na 

naszych łódkach z laminatu. Pojawiają się one w wyniku „staro-

ści / zmęczenia” laminatu (LPS), uszkodzenia mechanicznego 

(uderzenie) lub z powodu zbyt słabej i cienkiej, bądź nieprawi-

dłowej konstrukcji elementu. W takim przypadku przenoszone 

podczas pracy napięcia obciążenia i ugięcia LPS są zbyt duże, 

w wyniku czego następują powierzchowne spękania i mikro 

uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do ich usunięcia, musisz z całą pewno-

ścią ustalić przyczynę ich powstania. Jeżeli jest to wada kon-

strukcji, niezbędne będzie wzmocnienie całego uszkodzonego 

miejsca, poprzez nałożenie na wewnętrznej stronie LPS jednej 

lub więcej warstw żywicy konstrukcyjnej z wypełnieniem, a w 

ostateczności wymiana całego elementu na nowy. Dopiero 

po odpowiednim wzmocnieniu możemy przystąpić do samej 

naprawy. 

W przypadku pojedynczych lub niewielkich skupisk rys, ide-

alnym sposobem naprawy jest użycie ostro zakończonego 

śrubokręta, dłutka czy innego odpowiednio mocnego narzę-

dzia. Przy jego pomocy, centymetr po centymetrze, podążając 

wzdłuż każdej nitki, poszerz ją, docierając do najgłębszego 

miejsca mikro uszkodzenia. Jest to praca niezbędna, musisz 

wykonać ją wzdłuż każdego uszkodzenia, aby Twoja napra-

wa była skuteczna. Pracę tę możesz wykonać również przy 

pomocy szlifierki i papieru ściernego, zwłaszcza jeżeli uszko-

dzenia występują  na dużej powierzchni. Musisz zwrócić szcze-

gólną uwagę, by nie „wgryźć” się zbyt głęboko, i nie uszkodzić 

warstwy nośnej ale i nie za płytko. Dopiero tak przygotowaną 

powierzchnię odtłuść, na dużej powierzchni pokryj farbą pod-

kładową i nakładaj odpowiedni rodzaj szpachli lub żelkoty na 

niewielkie uszkodzenia. Ostatecznie wyszlifuj i przygotowuj się 

do malowania, bądź też polerowania miejsca uszkodzenia.     

NAPRAWIAMY DROBNE RYSY
Drobne uszkodzenia powierzchniowe, niewielkie rysy czy 

defekty powierzchni żelkotu nad linią wody, uzupełnisz przy 

pomocy ZESTAWU DO NA NAPRAW ŻELKOTU Sea Line®. Zestaw 

ten, to nic innego jak topcot w kolorze RAL 9003 (biały). Po 

wyschnięciu nie pozostaje lepki, tworzy barierę dla wody i pro-

mieniowania UV. Samo nakładanie nie stanowi też większego 

problemu. Na pionowe powierzchnie można użyć SZPACHLÓW-
KI ŻELKOTOWEJ Sea Line® - która jest silnie stiksotropowanym i 

zagęszczonym żelkotem.   W przypadku gdy planujesz jednak 

pokrycie jachtu systemem malarskim, użyj szpachli epoksydo-

wych lub poliestrowych, które następnie pokryjesz lakierami. 

Pamiętaj też, że systemy poliestrowe, w tym żelkoty nie mają 

przyczepności bezpośrednio do produktów epoksydowych. 

Przystępując do naprawy produktami żelkotowymi, produk-

ty mieszaj w odpowiedniej proporcji i nakładaj przy pomocy 

miękkiej szpachelki.   Nałożony zestaw do naprawy żelkotu, 

zabezpiecz też taśmą klejącą, usuwając jego nadmiar, by po 

wyschnięciu powstała twarda, czysta i błyszcząca powierzch-

nia. Następnie po wyszlifowaniu i usunięciu naddatku, użyj  do 

obróbki pasty polerskiej w miejscu naprawy. W zależności od 

jakości jej wykonania, użyj mniej lub bardziej mocnych środ-

ków.

LIKWIDUJEMY PAJĄCZKI I SŁONECZKA

PORADA
Wielu użytkowników łodzi mylnie sądzi, że pajączki lub słonecz-
ka zlikwiduje przy pomocy lakierów podkładowych, czy też na-
wierzchniowych. Warstwa nakładanej powłoki lakierniczej choć 
mocna i wytrzymała na zarysowania, jest zbyt słaba w stosunku 
do siły powodującej tego typu uszkodzenia. Nieprawidłowa ich 
naprawa, w tym lakierowanie nie przyniesie oczekiwanego skut-
ku, a w niedalekiej przyszłości, miejsca tak uszkodzone mogą 
stać się ogniskami osmozy.
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POLERUJEMY
Przystępując do polerowania, nie należy nakładać od razu 

dużej ilości pasty. Ziarno powinno zostać całkowicie roztarte, 

oszczędzając w ten sposób materiał użyty do polerowania. 

Lepiej jest nałożyć pastę dwukrotnie w pożądanym miejscu 

niż usuwać jej zbyt dużą ilość. Ubocznym skutkiem nadmiaru 

pasty będzie rozrzucanie jej przez futro polerskie wykonujące 

ruch obrotowy.

        Pasty polerskie Sea Line®:

 Sea Line® SO – usuwa uszkodzenia po papierze ściernym 

do P800, szczególnie polecana do zastosowania na żelkotach 

technicznych i bardzo twardych powierzchniach.

 Sea Line® S1 – usuwa uszkodzenia po papierze ściernym 

do P1200, szczególnie polecana do zastosowania na powłoki 

lakierowane, żelkoty, ale także na przykład do usuwania rys na 

pleksi.

 Sea Line® S2 – mleczko polerskie, nabłyszcza i zabezpiecza 

powierzchnię, usuwa delikatne rysy i uszkodzenia eksploata-

cyjne (szczególnie na ciemnych powierzchniach). 

Po wyborze odpowiedniego rodzaju pasty polerskiej, pamiętaj-

my, że zbyt mocny materiał ścierny może uszkodzić powłokę. 

Polerując mechanicznie powierzchnię najpierw rozetrzyj na ni-

skich obrotach urządzenia pastę w miejscu polerowanym. Po-

tem stopniowo zwiększaj prędkość. Pozwól by pracę wykonała 

pasta i maszyna.  Rola operatora powinna zostać ograniczona 

tylko do prowadzenia urządzenia w miejscu polerowania, bez 

dociskania go do powierzchni.

Wypolerowana powierzchnia pozostanie długo błyszcząca 

jeżeli zabezpieczymy ją dodatkowo preparatem Sea Line® S3. 

Jest on przeznaczony do wszystkich rodzajów farb i lakierów 

- w tym HS, 2K,  nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztuczne-

go, kauczuku, powłok żelkotowych, szkła, lusterek itp. 

Polerowanie zapewnia doskonały wygląd oraz powłokę 

ochronną, dodatkowo działa ono antystatycznie tworząc przy 

tym dodatkową ochronę, zabezpieczając przed wnikaniem 

brudu, ułatwia utrzymanie czystości. 

Preparatu Sea Line® S3 możemy używać nie tylko do zabezpie-

czenia powierzchni po polerowaniu, lecz również jako uniwer-

salnego środka myjącego. Zabrudzoną powierzchnię należy 

spłukać czystą wodą, następnie przetrzeć  czystą szmatką i 

spryskać preparatem Sea Line® S3. 

Warto użyć dwóch ściereczek: jednej do usuwania brudu, 

drugiej do wypolerowania powierzchni. Takie utrzymywanie 

czystości na jednostce nie spowoduje usunięcia wosków, a po-

wierzchnia przez długi czas będzie wolna od zanieczyszczeń.

PORADA
Często popełnianym błędem jest używanie niewłaściwych 
środków chemicznych do utrzymania czystości jednostki. Pa-
sty polerskie oraz wszelkiego rodzaju woski są usuwane wraz 
z brudem przez użycie na przykład: płynów do mycia naczyń, 
aktywnych pian czy popularnego CIF-u. Środki te, stworzono w 
celu usunięcia tłustych zabrudzeń.
Niestety wraz z nimi usuwają one warstwę zabezpieczająca, z 
takim trudem nałożoną przez nas na początku sezonu. 

PORADA
Zawartość teflonu w Sea Line® S3, warto wykorzystać na szyb-
kich łodziach regatowych.
Umytą i czystą powierzchnię należy spryskać preparatem S3 i 
wypolerować.
Uzyskana w ten sposób powierzchnia będzie miała mniejszą 
przyczepności do wody, zwiększając prędkość jednostki pod-
czas regat.
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Historia
Podgrzewacze indukcyjne zostały wprowadzone do 

przemysłu na szeroką skalę  już w latach 20-tych XX 

wieku. Na ich dalszy rozwój wpłynęła druga wojna 

światowa, która wymusiła na przemyśle wprowadzenie 

bardziej wydajnej metody hartowania stalowych ele-

mentów silnika.

Obecnie dobrodziejstwo indukcji magnetycznej wyko-

rzystuje się coraz szerzej przy naprawach mechanicz-

nych oraz blacharskich, w warsztatach samochodo-

wych na całym świecie.

Zasada działania podgrzewacza indukcyjnego
Grzanie indukcyjne opiera się na unikalnych cechach 

częstotliwości radiowych (RF), czyli części widma elek-

tromagnetycznego poniżej podczerwieni oraz energii 

mikrofalowej.  Generowane ciepło jest wynikiem ruchu 

elektronów (tarciem wewnętrznym), spowodowanych 

przepływem prądów wirowych. 

To, jak szybko i jak mocno dany element się podgrze-

je zależne jest od oporności właściwej materiałów, z 

których jest wykonany. Elementy stalowe zawierają w 

swej budowie głównie żelazo, o wysokiej rezystancji 

(oporności)  i dlatego są podatne na działanie pola 

magnetycznego o zmiennej częstotliwości (fot. 1). 

Natomiast niskie rezystywności miedzi, mosiądzu oraz 

aluminium, wymuszają dłuższy czas działania podgrze-

wacza indukcyjnego oraz dużo słabsze efekty. Wpływ 

dodatni na szybkość podgrzania ma również sama 

temperatura, ponieważ wraz z jej wzrostem rośnie do 

pewnego punktu oporność właściwa. 

Zastosowanie
Podgrzewacze indukcyjne służą do szybkiego, bezpło-

mieniowego podgrzewania przede wszystkim elemen-

tów stalowych. Najpopularniejszym zastosowaniem 

w warsztatach samochodowych jest podgrzewanie, 

w celu osiągnięcia chwilowego odprężenia materia-

łowego i co za tym idzie łatwiejszego odkręcenia 

skorodowanych śrub i nakrętek (fot. 2). Dodatkowo 

małe, wielozadaniowe podgrzewacze indukcyjne, jak 

np. CARDUCTION 33 PRO (fot. 3), pozwalają dzięki kilku 

specjalistycznym adapterom również na:

 demontaż szyb samochodowych bez użycia linki 

stalowej,

 usuwanie naklejek, listew, emblematów z paneli 

(rękawica indukcyjna),

 przyśpieszenie napraw PDR (naprawy wgnieceń 

bez usuwania powłoki lakierniczej),

 łatwiejsze usuwanie mas natryskowych i uszczel-

niających z elementów.

Specyficznym przypadkiem zastosowania podgrzewa-

cza jest jego użycie podczas demontażu szyb wkleja-

nych na kleje uretanowe. Uwolnienie szyby polega w 

tym przypadku na podgrzaniu kleju pomiędzy szybą, 

a krawędzią otworu okiennego (fot.4). Ponieważ sam 

klej nie podlega podgrzewającemu działaniu prądów 

wirowych wysyłanych przez induktor, pobiera on cie-

pło przekazywane przez stalowy element krawędzi 

otworu okiennego. Po usunięciu uszczelki i zastosowa-

niu podgrzewacza, klej uretanowy staje się plastyczny  

i podatny na zerwanie. Przy użyciu adaptera „Glass 

induktor” oraz klinów teflonowych możemy zde-

montować szybę czołową nawet w 15 minut. Należy 

jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 

adaptera od krawędzi otworu i należytym chłodzeniu 

przyległych elementów lakierowanych (np. zabezpie-

czenie mokrym ręcznikiem). Zaletami podanej metody 

są jej nieinwazyjność, w przeciwieństwie do stosowa-

nych linek stalowych oraz skrócenie czasu naprawy.

Podgrzewacze indukcyjne 
w warsztacie samochodowym

Fot. 1. Wyso-
ka precyzja 
grzania to 
podstawa 
(Alesco). 

Fot. 2. 
Szwedzki 
Alesco 800 
pomaga 
odkręcić 
zapieczoną 
nakrętkę 
(Alesco).
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Podgrzewacze indukcyjne stosuje się również podczas 

montażu i demontażu kół zębatych, pierścieni, łożysk, 

tulei, bolców zawiasów drzwiowych i drążków kierow-

niczych. Należy również wspomnieć  o bardzo dużej roli 

podgrzewania indukcyjnego podczas prostowania ram 

samochodów ciężarowych i użytkowych. Bez należyte-

go podgrzania, wyprostowanie niektórych elementów 

konstrukcyjnych byłoby bardzo trudne (fot. 5). 

Zalety podgrzewaczy indukcyjnych
  podgrzewany element nie musi dotykać żadnego 

elementu grzejnego, jak to ma miejsce w przy-

padku podgrzewaczy oporowych (wystarczy, że 

znajdzie się w  polu magnetycznym, generowanym 

przez induktor).

   duża precyzja grzania  (grzejemy tylko ten ele-

ment, który chcemy),

 elementy nieprzewodzące (np. wykonane z two-

rzywa sztucznego), nie są bezpośrednio grzane i 

narażone na spalenie,

  nie wytwarzają się spaliny, jak w przypadku palnika 

gazowego,

  mniejsze ryzyko poparzenia (induktor jest nadal 

chłodny po zakończonej pracy),

  wyeliminowanie hałasu oraz zagrożenia wybuchem, 

które występuje w przypadku stosowania palników 

zasilanych butlami gazowymi.

Podsumowanie
Grzanie indukcyjne to doskonała, szybka i kontrolo-

wana metoda nagrzewania, dużo bezpieczniejsza i 

bardziej ekologiczna niż tradycyjne palniki gazowe. 

Poprzez zastosowanie podgrzewaczy indukcyjnych 

znacznie skraca się czas naprawy i co za tym idzie 

zwiększają się możliwości przerobowe warsztatów. 

Dodatkowo dzięki precyzji grzania możemy uniknąć 

uszkodzenia elementów sąsiednich (szyb, elementów 

lakierowanych, przewodów gumowych, linek itp.). Ge-

nerowane ciepło nie niesie również w tym przypadku 

dodatkowych kosztów związanych z potrzebą dostar-

czenia gazów zasilających palnik, dysz czy choćby skła-

dowaniem niebezpiecznych butli gazowych.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Fot. 4. 
Demontaż 
szyby przy 
użyciu ada-
ptera „Glass 
induktor” 
(GYS).

Fot. 3. Wie-
lozadaniowy 
podgrzewacz 
CARDUCTION 
33 (GYS).

Fot. 5. Wy-
sokiej mocy 
podgrzewacz 
indukcyjny 
ALESCO 
4000 „w ak-
cji”(Alesco).
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Któż z nas kierowców nie zna tego problemu: zadrapania i 

uszkodzenia lakieru, powstałe podczas jazdy samochodem: 

odpryski kamieni, zadrapania kluczem, lekkie otarcia. Co gor-

sza, każdy z nas doskonale wie, jak wiele trudu i pracy wymaga 

ich usunięcie, nawet przy pomocy lakieru w sztyfcie. Od jakie-

goś czasu firma Motip Dupli Group, zgodnie ze swoją polityką 

innowacyjności, prowadziła prace nad nowym produktem pod 

marką ColorMatic: Zestawem do naprawy drobnych uszkodzeń 

(art. nr 332180). Miesiące żmudnej pracy opłaciły się i teraz 

z dumą możemy prezentować nowy produkt. Nowatorska 

metoda pozwala na uzyskanie niemal jednolitej powierzchni 

(dotychczas przy zastosowaniu samego lakieru w sztyfcie 

było to niemożliwe). Zestaw zawiera specjalny płyn napraw-

czy, szmatkę do polerowania, jednorazowe rękawice gumowe 

oraz specjalny, giętki klocek gumowy do usuwania nierówności 

pozostawionych na lakierze. Produkt ten można stosować 

również do głębokich zadrapań. 

Łatwy w stosowaniu – efekt murowany!

Zestaw zawiera dodatkowo instrukcje oraz płytę CD, na której 

znajduje się krótki film instruktażowy, w którym krok po kroku 

przedstawiono proces naprawy powłoki lakieru. Wszystko trwa 

kilka chwil, nie potrzeba kilkugodzinnego przygotowywania 

powierzchni: szlifowania czy nakładania podkładu. Należy do-

kładnie oczyścić powierzchnię i nanieść preparat do usuwania 

silikonu. Następnie wystarczy tylko 3-5 kropli lakieru w sztyfcie 

(sztyft MoTip należy zakupić dodatkowo w kolorze pojazdu), 

które należy nanieść na podłoże i rozprowadzić równomiernie 

przy pomocy gumowego klocka. Pozostawić przez 5-10 minut 

do wyschnięcia. Owinąć gumowy klocek szmatką zwilżoną 

płynem naprawczym i tak długo przecierać czyszczoną po-

wierzchnią, aż usunięty zostanie nadmiar warstwy lakieru. W 

razie potrzeby dokładnie wypolerować. 

Ot i cała filozofia, powierzchnia znów wygląda jak przed uszko-

dzeniem.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów 

stworzyliśmy Zestaw ColorMatic do odnawiania lamp (art. nr 

359248). 

Przy pomocy tego zestawu, w skład którego wchodzi m.in. 

nowatorski lakier 2 składnikowy, bez demontażu lamp, z ła-

twością usuniesz zmatowiałe powłoki i przywrócisz lampom 

dawny blask. Zawartość zestawu: ColorMatic 2K Hi-Speed 

Clear Coat lakier bezbarwny wysoki połysk 200 ml, ColorMatic 

Środek do czyszczenia plastiku 400 ml, ColorMatic Podkład do 

plastiku 150 ml, gąbka, para rękawiczek jednorazowych, 2 szt. 

papieru do szlifowania na mokro P800 oraz 2 szt. papieru do 

szlifowania na mokro P2000, a także do puszek.

PRZED PO

Zestawy do naprawy lakieru 
i odnawiania lamp
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www.herkules-sc.pl
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Metoda ta - nanoszenie farby przez jej 

rozpylenie, zapoczątkowana została w 

połowie XIX wieku przez ówczesnych rze-

mieślników zajmujących się jubilerstwem 

i zdobnictwem. Pierwsze aparaty natry-

skowe zasilane były powietrzem wydmu-

chiwanych z płuc. W 1876 w Newton, 

w stanie Masachusetts, Francis Edgar 

Stanley, opatentował pierwsze urządze-

nie (patent nr 182389). Aerograf oparty 

o jego projekt stał się w zasadzie pierw-

szym w historii, oficjalnym aparatem 

przeznaczonym do natryskowego na-

noszenia materiałów malarskich. Techniki 

zdobnicze i malutki aparat natryskowy, 

nie mogły być jednak wykorzystywane w 

procesach przemysłowych i pozostawały 

jedynie urządzeniami dla wąskiej grupy 

rzemieślników. 16 lat później, imiennik 

wynalazcy aerografu, Francis Davis Mil-

let, w 1892 roku opracowuje i demon-

struje metodę rozpylania natryskowego 

mieszaniny oleju roślinnego i białego 

ołowiu. Farba taka, wraz z nową techniką 

aplikacji, szybko zastępuje dotychcza-

sowe malowanie ręczne wykonywane 

szczotkami z włosia i zdobywa szybko 

wielu zwolenników. Znacząco skraca 

ona czas wykonywania prac malarskich 

w branży budowlanej. Pierwszy przemy-

słowy aparat natryskowy był w zasadzie 

krótką dyszą, ze zwężką montowaną na 

końcu węża, przez który pod ciśnieniem 

tłoczona była farba. 

To właśnie F.D. Milletowi przypisuje się 

wynalezienie metody aplikacji natrysko-

wej. W tworzeniu historii pisanej  zdarza 

się, że faktyczny wynalazca przełomowe-

go rozwiązania ustępuje miejsca temu, 

kto w bardziej spektakularny sposób za-

demonstruje własne urządzenia, nawet 

jeżeli zasada działania jest identyczna jak 

u konkurenta.

Źródła historyczne podają, że pięć lat 

wcześniej, w 1887 roku, Joseph Binks 

stworzył własne urządzenie do biele-

nia natryskowego ścian, ale oficjalnie 

wykorzystał je dopiero do prac wy-

kończeniowych budynków wystawy 

międzynarodowej Columbian Explosi-

tion 1893. Niestety kilka miesięcy  po 

prezentacji systemu Milleta. Jednak to 

nazwisko Binksa i założona przez niego 

firma STAR WHITEWASH (od 1911 roku 

„Binks”, wytwarzająca aparaty natry-

skowe ) wpisała się na stałe w obraz tej 

branży, przypisując Biknksowi wynalezie-

nie pierwszego aparatu natryskowego 

i zacierając kilka miesięcy przewagi F.D 

Milleta. Sto lat później, w 1998 roku, 

firma „Binks” zostaje wykupiona i do dziś 

wchodzi w skład dużego koncernu Illinois 

Tool Works (ITW). Opracowana metoda 

aplikacji natryskowej, od momentu swo-

jego powstania szybko zaczęła wkraczać 

do nowych gałęzi przemysłu, wypierając 

tradycyjne, ręczne malowanie pędzlem 

i otwierając nowe możliwości technolo-

giczne w przemyśle i usługach.

W historii rozwoju aparatów natrysko-

wych nie można pominąć osiągnięć 

Thomasa DeVilbissa, który po wielu 

eksperymentach z atomizerami dla 

branży medycznej i kosmetycznej, pre-

zentuje w 1907 roku urządzenie własnej 

konstrukcji, przeznaczone do aplikacji i 

rozpylania farby. Urządzenie DeVilbissa 

jest mniejsze i bardziej poręczne od 

wynalazków Milleta i Binksa.  W założonej 

rok później firmie wytwarzającej aparaty 

natryskowe, Thomas DeVilbiss udosko-

nala je jeszcze bardziej, stając się jednym 

z najważniejszych producentów tego 

typu sprzętu.  

W roku prezentacji aparatu Thomasa 

DeVilbisa (w 1907 roku) w Niemczech, 

w miejscowości Feuerbah rozpoczyna 

działalność firma Sanitaria GmbH, pro-

dukująca instrumenty chirurgiczne. Po 

kilku latach spółka przekształca zarząd 

oraz struktury i rejestruje swój nowy 

znak towarowy. Od 1914 roku jej wyroby 

rozpoznawalne są w Europie, a później 

na całym świecie  jako SATA (SaniTAria). 

Produkcja pistoletów lakierniczych rusza 

tu jednak 16 lat później, w 1925 roku gdy 

Sanitaria GmbH rozpoczyna wytwarza-

Historia rozwoju aparatu natryskowego sięga ponad 100 lat. Nie można jednak z całą pewnością wskazać takiego 
momentu, w którym ręczny aparat natryskowy przyjął obecnie znany kształt i zasadę działania. Rozwój tego urządze-
nia postępował różnymi drogami, ale prowadzącymi w tym samym kierunku, w celu opracowania metody sprawnego, 
skutecznego nanoszenie farb i lakierów na podłoże, przez ich  wcześniejsze rozpylenie w powietrzu. 

Historia  pistoletu lakierniczego
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nie aparatów natryskowych dla fabryki 

Lechler w Stuttgarcie. Aparaty te pro-

dukowane są w oparciu o opatentowane 

rok później rozwiązanie dwuczęściowej 

dyszy powietrznej i kanałów w kształcie 

elipsy. Od 1931 roku Sanitaria wprowadza 

na rynek własną markę pistoletów pod 

nazwą SATA, choć nazwę, spółka Sani-

taria zmienia na SATA Farbspritztechnik 

GmbH  dopiero w 1981 roku. Zapocząt-

kowany w 1926 roku patentem SATA, 

kierunek rozwoju aparatu natryskowe-

go, doprowadził do tego, że w obec-

nie stosowanych ręcznych aparatach 

grawitacyjnych, powietrze i materiał nie 

łączą się w pistolecie, a głowica pistoletu 

składa się z dyszy powietrznej i dyszy 

materiałowej. W 1971 roku zarejestro-

wany zostaje  znak towarowy SATAjet , a 

firma SANITARIA uzyskuje wyłączność na 

jego stosowanie.  „Jet” staje się znakiem 

rozpoznawczym ręcznych aparatów na-

tryskowych SATA.  

Poza USA i Europą też powstają  firmy 

rozwijające własne konstrukcje. W Japonii 

w 1926 r. założona zostaje firma IWATA, 

która na początku zajmuje się produkcją 

sprężarek i pomp. Po kilku latach rozpo-

czyna ona jednak wytwarzanie aparatów 

natryskowych, osiągając obecnie pozycję 

jednej z czołowych firm na świecie, ofe-

rując ręczne aparaty natryskowe.

Podstawowy kształt korpusu ręcznego 

aparatu natryskowego powstawał przez 

kilkanaście lat w ramach kolejnych udo-

skonaleń i nowych wcieleń tego urządze-

nia. Najważniejsze zmiany dla obecnego 

kształtu tego aparatu zostały dokonane 

między rokiem 1919, a 1933 rokiem. W 

tym okresie ręczne aparaty natrysko-

we przez kolejne modyfikacje kształtu 

korpusu zyskały miano „pistoletów”, 

ponieważ w coraz większym stopniu 

przypominać zaczęły swym wyglądem 

broń strzelecką. Już w 1919r. firma 

„Binks” wprowadziła na rynek poręcz-

ny pistolet lakierniczy, uwzględniający 

kształt i wielkość dłoni operatora, zbli-

żając nieznacznie jego wygląd do broni 

strzeleckiej. Aparat ten przeznaczony był 

do rozpylania barwnika na dywanach i 

wykładzinach podłogowych. Rok później, 

w 1920 r. „Binks”, udoskonala jeszcze 

swój aparat natryskowy. Wprowadza go 

do powstających fabryk samochodów i 

doprowadza do skrócenia kompletnego 

procesu lakierownia nadwozia samo-

chodu wszystkimi produktami z 26 do 

8 dni, następnie do kilkunastu godzin 

roboczych, zapoczątkowując jedno-

cześnie rewolucję przemysłową w tej 

dziedzinie. W okresie międzywojennym, 

na terenie USA, Europy i Azji przybywa 

firm zajmujących się produkcją aparatów 

natryskowych.  Przybywa także rożnych 

rozwiązań technicznych, a ostateczny 

kształt korpusu zaczyna się powoli kry-

stalizować. Obok już istniejących firm, 

powstają nowe, które od razu, zajmują 

się produkcją aparatów natryskowych. 

W  1920  r. roku w Hiszpanii Antonio Lo-

pez  zakłada firmę Aerometal.

W 1923 r. w Niemczech Richard Curt Wal-

ther zakłada swoją firmę i rozpoczyna 

produkcję urządzeń do aplikacji farb i 

lakierów.

W 1924 r. we Francji, w południowej czę-

ści Paryża, powstaje firma Kremlin SKM, 

której spektakularny rozwój następuje 

dopiero 50 lat później, w połowie lat sie-

demdziesiątych XX wieku, od momentu 

opatentowania systemu AIRMIX, łączące-

go zasady malowania pneumatycznego 

z hydrodynamicznym. W chwili obecnej 

firma znana jest pod nazwą Kremlin 

– Rexon i pozostaje liderem sprzętu dla 

lakiernictwa przemysłowego. 

W 1926 r. powstaje także firma Graco, 

która latami rozrastała się, wchodząc 

w 2003 roku na rynek amerykański po 

przejęciu firmy Sharpe. W 2012 r. duża 

część koncernu Graco wchodzi w skład 

Illinois Tools Word, formując z ITW  naj-

większego wytwórcę wszelkiego rodzaju 

urządzeń, wykorzystywanych do aplikacji 

farb i lakierów. 

W 1931 r. w Szwecji powstaje firma 

ECCO. 

W 1934 r. w Warszawie powstaje  firma 

CHS Stefana Choińskiego, produkująca 

do dziś aparaty natryskowe, opracowa-

ne całkowicie przez polskich inżynierów. 

Po wojnie aparaty te mylnie, ale bardzo 

powszechnie, nazywane były „Karłowi-

czami”, ponieważ producent - firma CHS 

- na plastikowej rękojeści umieszczała 

tłoczony adres swojej siedziby w Warsza-

wie, przy ulicy noszącej nazwisko polskie-

go muzyka i kompozytora  Mieczysława 

Karłowicza. Kompozytor zmarł w 1909 

roku i z pewnością nie wiedział nawet o 

istnieniu takiego urządzenia, jak pistolet 

natryskowy.  

W 1934 r. ówczesny lider amerykańskie-

go rynku w produkcji aparatów natry-

skowych, prezentuje model Binks „7”,  

którego kształt staje się potwierdzeniem 

panującego już od kilku lat trendu i 

wyznacznikiem podstawowego kształtu 

korpusu dla tego urządzenia. 

Do masowej produkcji pistoletu lakierni-

czego w latach 30 XX wieku, konieczne 

były tylko proste obrabiarki metalu i 

tłocznia korpusów. Takim wyposażeniem 

w okresie międzywojennym dysponowa-

ło bardzo dużo firm. W zasadzie, każda 

zajmująca się mechaniką precyzyjną, czy 

produkcją zbrojeniową. Dlatego historia 

rozwoju aparatu natryskowego notuje 

pojawienie się nowych marek i produk-

tów, których nazwy zacierają się jednak 

z biegiem lat, gdy produkt taki nie przy-

nosił jego wytwórcy spodziewanych zy-

sków. Zdarzało się też, że  po kilku latach 

rozwoju, firma włączana była w struktu-

ry większego producenta. Na przykładzie 

takich firm jak Sanitaria, czy IWATA widać 

także, że data rozpoczęcia działalności 

nie jest równoznaczna z rozpoczęciem 

w niej produkcji aparatów natryskowych. 

Częściej pistolety natryskowe produko-

wane były w firmach już  istniejących 

na rynku od kilku, czy kilkunastu lat.  W  

chwili obecnej jest zresztą podobnie, 

bo za produkcję aparatów natrysko-

wych coraz częściej odpowiadają firmy, 

wytwarzające rożne narzędzia ręczne 

czy pneumatyczne, wprowadzając je 

na rynek pod własną marką. Tak jest 

w przypadku aparatów natryskowych 

Jonnesway czy Schneider. Nie wiadomo 

do końca, kto i gdzie wytwarza pistolety 

lakiernicze dla takich marek, które posia-

dają szeroką ofertę ręcznych narzędzi. Z 

pewnością nie można jednak liczyć tu na 

nowoczesne rozwiązania, czy przełomo-

wy, innowacyjny sposób atomizacji mate-

riału. Tego typu aparaty natryskowe, to 

najczęściej trwałe i proste aplikatory far-

by. W okresie powojennym, konstrukcja 

ręcznego aparatu natryskowego i zasada 

rozpylenia materiału była powszechnie 

znana, a za wytwarzanie takich aparatów 

mogła się zabrać każda firma posiadająca 

niezbyt skomplikowane wyposażenie. Po 

zakończeniu II wojny światowej wzrasta 

znacząco ilość firm posiadających taki 

sprzęt i umiejętność masowego powie-

lania znanych konstrukcji. Zniszczona 

przez wojnę Europa, wchłaniała wszyst-

kie produkowane narzędzia i rozwiązania 

techniczne pomocne w odbudowie in-

frastruktury przemysłowej i bytowej. 
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W 1945 r. we Włoszech firma „Walcom” 

łączy się z firmą „Asturo – Mec” i rozpo-

czyna produkcję pistoletów lakierniczych 

jako nowy producent - WALMEC  ( WAL-

com + Asturo MEC ). W 2008 r. firma ta 

wchodzi na rynek amerykański, budując 

tam pierwszą swoją fabrykę.

W 1947 r. działalność w Niemczech 

rozpoczyna firma Wagner, założona 

przez Josepa Wagnera. Początkowo 

firma sprzedawała i remontowała ob-

rabiarki do metalu i drewna. W ciągu 

60 lat rozwoju firma Wagner wchłonę-

ła  takich producentów pistoletów jak 

Amspray,  Capspray i Titan. Wagner, to 

jednak firma znana głownie z produkcji 

elektrycznych pistoletów natryskowych 

(od 1953 r.) oraz pomp membranowych 

(1964) dla przemysłu. To lider aparatów 

do lakierowania proszkowego. W 1978 r. 

firma Wagner buduje fabrykę w USA i do 

2000 roku staje się wiodącym dostawcą 

i producentem urządzeń lakierniczych 

dla przemysłu na rynku amerykańskim. 

Na rynku europejskim firma WAGNER 

przejęła w 2002 r. część firmy WALTHER 

PILOT, produkującej aparaty natryskowe 

w Wuppertal w Niemczech. 

W 1949 r. w Niemczech rozpoczyna się 

historia firmy, która w niedługim czasie 

od założenia rozpoczyna produkcję  apa-

ratów natryskowych pod nazwą Optima.

W 1955 r. w Hiszpanii  Alejandro Sánchez 

Larrauri w małym warsztacie zatrud-

niającym trzech pracowników zakłada 

firmę SAGOLA.  W 2011 roku firma Sa-

gola otwiera nowy zakład produkcyjny w 

Meksyku. Marka obecna jest  aktualnie w 

70 krajach na całym świecie.

Zapotrzebowanie na farby, lakiery i apa-

raty do ich szybkiego i estetycznego 

nanoszenia, w tamtym okresie histo-

rycznym jest tak duże, że w 1949 roku 

Edward Seymour opracowuje metodę 

rozpylania lakierów prosto z puszki z 

farbą, tworząc pierwsze lakiery w aero-

zolach, co staje się pewną alternatywą 

dla pistoletu lakierniczego przy realizacji 

zadań o niewielkim rozmachu. 

Omawiając historię rozwoju aparatu 

natryskowego, nie można tego robić w 

całkowitym oderwaniu od historii roz-

woju farb i lakierów. To w zasadzie nowo 

opracowywane produkty malarskie wy-

muszały lub umożliwiały używanie apa-

ratów natryskowych do ich nanoszenia. 

Jak widać, dynamiczny rozwój ręcznego 

aparatu natryskowego przypada na lata 

1920 – 1925. W przemyśle chemicznym 

i gałęzi farb oraz lakierów, okres ten to 

czas rewolucyjnych rozwiązań. W 1920 r. 

dokonana zostaje estryfikacja gliceryny 

bezwodnikiem ftalowym, co doprowa-

dza do powstania żywic, które w budo-

wie spoiwa farb i lakierów zastępować 

zaczęły oleje roślinne. Trzy lata później, w 

1923 r. na rynek trafiają szybkoschnące 

twarde i wytrzymałe lakiery nitrocelulo-

zowe, robiąc natychmiastową karierę w 

fabrykach samochodowych. W 1924 r. 

do nowych spoiw dołącza rewolucyjny 

pigment – biel tytanowa, co umożliwa 

produkcję kryjących farb i lakierów w 

barwie białej, a chwilę później w każ-

dym innym kolorze. Gdy jednocześnie 

opracowane zostają żywice syntetyczne 

(modyfikowane żywice fenolowe ), rynek 

konsumencki oczekuje wyższej jakości  

pokryć malarskich i lakierniczych. W 

takiej sytuacji natrysk lakieru doskonale 

współgra z zaletami nowoopracowanych 

produktów. Kolejne zmiany w produkcji 

farb i lakierów następują praktycznie co 

roku, przynosząc do tej branży żywice 

alkilowe, chlorokauczukowe i winylowe. 

Do końca  II wojny światowej przemysł 

wytwarzał już większość znanych dziś 

spoiw dla produktów lakierniczych. W 

latach 40-tych w Szwajcarii opracowa-

no metodę produkcji żywic epoksydo-

wych, a w 1950 dopracowano metody 

uzyskiwania żywić akrylowych. Nowe 

spoiwa rozwijały także nowe wachlarze 

możliwości w gamie kolorystycznej i po 

stronie lakierów, z efektami specjalnymi. 

W latach 60-tych ubiegłego wieku poja-

wiają się lakiery metaliczne, z zatopionym 

w spoiwie proszkiem aluminiowym. W 

latach 70-tych dla potrzeb branży sa-

mochodowej opracowana zostaje tech-

nologia lakierów  zmiennooptycznych, 

wykorzystująca płytki minerału Miki. 

Efekt ten, z ugruntowaną dziś pozycją w 

branży samochodowej, zwany jest popu-

larnie „perlą” lub „lakierem perłowym”. 

Od pojawienia się żywic syntetycznych 

i bieli tytanowej, aparaty natryskowe 

zyskiwały coraz więcej zwolenników, co 

przyczyniło się w latach 1920–1930 do 

powstania i szybkiego rozwoju, firm, 

które wytwarzały te urządzenia. 

Dziś współpraca producentów lakierów 

i aparatów natryskowych jest bardzo 

ścisła. W zasadzie wraz z pojawieniem się 

nowych lakierów i efektów kolorystycz-

nych, równolegle pojawiają się nowe 

konstrukcje aparatów natryskowych. 

Pojawienie się lakierów wodorozcieńczal-

nych wpłynęło na zmianę materiałów z 

jakich dotąd wykonywane były aparaty 

natryskowe. Takie zmiany wywołały też 

lakiery UV czy  bazy z efektem Xyralic. 

Nowe głowice, dysze materiałowe i po-

wietrzne oraz nowe systemy transferu, 

to wynik współpracy branży chemicznej 

z wytwórcami aparatów natryskowych. 

Współpraca ta jest szczególnie widoczna 

w przypadku  napraw powypadkowych w 

systemach refinish.

Czasami jednak kierunkiem rozwoju ja-

kiegoś urządzenia rządzi przypadek. Po-

dobnie stało się w przypadku aparatów 

natryskowych, które zmieniły sposób 

działania w konsekwencji  prostego wy-

nalazku. W latach 50 ubiegłego wieku, 

przy zakupie domowego odkurzacza 

klasy „Kirbi” lub „Elektrolux”, można 

było otrzymać zestaw akcesoriów do 

malowania. Jednym z takich dodatków 

był mały pistolet z tworzywa sztucz-

nego, z dolnym zbiornikiem na farbę. 

Jeden koniec przewodu odkurzacza 

dołączany był do pistoletu, a drugi do 

„dmuchawy” wylotu powietrza. W tym 

rozwiązaniu ciekawe było to, że przy od-

powiednio rozcieńczonej farbie, natrysk 

materiału był możliwy z zadowalającym 

efektem. Chociaż system nie miał mocy 

i precyzji do zastosowań profesjonal-

nych, narodziła się podstawa koncepcyj-

na systemu - HVLP. ( High Volume Low 

Pressure  - duża objętość małe ciśnienie 

). Okazało się, że wysokie ciśnienie nie 

jest wcale konieczne do rozpylenia 

farby i zamiany jej w mgłę malarską. 

Niskie ciśnienie może działać w ten sam 

sposób - z jedną różnicą - mniejszej 

prędkości materiału na wylocie. W wy-

niku tego, zmniejsza się zapylenie oraz 

zużycie farby. Główna zasada systemu 

HVLP opatentowana została w 1971 

r.  przez jego wynalazcę, Mr. Farnste-

inera, jednak prawdziwymi twórcami 

systemu HVLP, znanego z użytkowanych 

dziś pistoletów, byli inżynierowie firmy 

„Sicmo” z Monaco i firmy „Apollo”. To 

oni zbudowali pierwsze profesjonalnie  

pistolety lakiernicze o obniżonym ciśnie-

niu wylotowym i większym zapotrzebo-

waniu na powietrze. W praktyce, aż do 

końca 1980 r.  wszystkie inne pistolety z 

systemem HVLP kopiowały te pierwsze 

aparaty pod każdym względem. 
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Rozwój produktu „Apollo” rozpoczął się 

w Anglii w 1966, ale aparat tego typu 

gotowy do masowego użytkowania 

opracowany został dopiero 15 lat póź-

niej. W 1981 r. John Darmoch złożył 

pierwszy oficjalny patent HVLP. Produ-

centem pierwszych aparatów natrysko-

wych, w tym nowym systemie atomizacji 

materiału, była firma Apollo z Kalifornii. 

Od początku 1970 r., własne prace nad 

wdrożeniem systemu HVLP w ręcznych 

aparatach natryskowych prowadzili w 

zasadzie wszyscy, czołowi producenci 

pistoletów w USA i Europie, gdzie coraz 

głośniej mówiono o koniczności ochrony 

środowiska naturalnego. Pod koniec 

XX wieku bardzo wyraźnie zarysowy-

wał się trend proekologiczny, związany 

z poziomem emisji lotnych związków 

organicznych do powietrza, wymu-

szając na producentach materiałów i 

pistoletów rozwiązania pozwalające na 

ograniczenie emisji. System HVLP, wpły-

wając na zmniejszenie ilości rozpylonej w 

powietrzu mieszaniny, gwarantował też 

większą skuteczność aplikacyjną, ideal-

nie wpisując się w trendy ekologiczne i 

oczekiwania ekonomiczne użytkowników 

tego sprzętu. Mniej lakieru w powietrzu, 

to nie tylko korzyści ekologiczne, ale i 

mniejsza ilość energii do napędu syste-

mu wentylacyjnego. Od początku 1990 

r. większość stanów USA oraz krajów 

zachodniej Europy wskazywały w swym 

ustawodawstwie, że 65% poziom sku-

teczności aplikacyjnej aparatu, to także 

mniejsza ilość materiałów i mniejsze wy-

datki na systemy filtracyjne powietrza. 

Dyrektywy i rozporządzenia V.O.C na-

rzuciły producentom pistoletów lakier-

niczych wprowadzenie standardu HVLP 

i rezygnację z dotychczas stosowanego 

wysokiego ciśnienia. Nowe aparaty klasy 

HVLP, dostosowywane były także do pra-

cy z materiałami wodorozcieńczalnymi, 

przez zastosowanie w ich konstrukcji 

elementów z metali odpornych na ko-

rozję i detali z tworzywa sztucznego. 

Aparaty tego typu weszły powszechnie 

do użytkowania w lakierniach na począt-

ku lat 90 ubiegłego wieku. Przez dziesięć 

kolejnych lat, większość renomowanych 

producentów aparatów natryskowych, 

oferowała je w systemie HVLP zgodnie  

z tym standardem (skuteczność powyżej 

65 %, ciśnienie wyjściowe na głowicy 

0,7 bar). Dalsze prace nad rozwojem i 

doskonaleniem konstrukcji pistoletów 

lakierniczych doprowadziły do tego, że 

na początku nowego stulecia, do ofer-

ty producentów powrócił aparat, który 

swym sposobem pracy zbliżony jest do 

wycofanych dziesięć lat wcześniej apa-

ratów wysokociśnieniowych klasy HP. 

Nowe aparaty klasy LVLP ( Low Volume 

Low Pressure - mała objętość niskie 

ciśnienie ) szybko zyskały zwolenników, 

ponieważ wykonywanie nimi powłok 

dekoracyjnych jest mniej wymagające 

niż w systemie HVLP. Aparaty te współ-

pracują z mniej wydajnymi sprężarkami 

i mają dużo większy zakres swobody 

pracy po stronie atomizacji i ciśnienia, 

niż pistolety klasy HVLP. Historia rozwoju 

aparatu natryskowego zatoczyła tu koło, 

bo konstruktorzy tych urządzeń powró-

cili do sposobu atomizacji materiału jaki 

oferował wcześniej konwencjonalny apa-

rat natryskowy z lat 70 i 80 XX wieku. Z 

powodów formalnych, nowe aparaty za-

chowują jednak skuteczność aplikacji na 

poziomie 65 %, ale ciśnienie wylotowe z 

głowicy wynosi tu już  nawet 2,0 bara. 

Na początku XIX wieku, lakiernicy 

wszystkich gałęzi usług i przemysłu, 

mieli do dyspozycji aparaty nisko i wy-
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sokociśnieniowe. Nawet ci producenci, 

którzy nie stosowali dla technologii 

HVLP odrębnego korpusu, posiadali w 

swej ofercie odpowiednie głowice, uzy-

skując redukcję ciśnienia z 2,0 bara na 

wejściu, do 0,7 bara na wyjściu, przez 

odpowiedni układ i średnicę otworów 

dyszy powietrznej. Produktów HVLP 

unikała firma DeVilbiss, preferując swój 

system TransTech. System wymiennych 

głowic, z których jedna z nich zbliżała 

pracę aparatu do efektu, jaki uzyskiwany 

był z typowego aparatu HVLP. Również 

firma IWATA, która w 1996 roku zmieniła 

nazwę na Anest Iwata, a we Włoszech 

zyskała licencjonowanego przedstawi-

ciela - firmę AIRGUNSA, konsekwentnie 

unikała produkcji aparatów natrysko-

wych klasy HVLP, preferując własny 

system T.E.C.  i  H.T.E  Jednak IWATA na 

potrzeby rynku w USA przygotowała od-

powiednie dysze powietrzne oznaczone 

jako HVLP. 

Obecnie zaobserwować można, że 

lakiernicy w Europie skłaniają się do 

użytkowania aparatów LVLP i starszych 

HP, napływających z rynku azjatyckie-

go. Powoli, ale konsekwentnie ciekłe 

lakiernie ręczne, odchodzą od systemu 

HVLP.  W USA producenci aparatów 

natryskowych unikają natomiast wy-

twarzania aparatów klasy LVLP i nie 

produkują aparatów HP. Za oceanem 

system HVLP oraz wszystkie rozwiązania 

zgodne z tym standardem, są podstawą 

funkcjonowania większości lakierni. W 

branży lakiernictwa budowlanego, przy 

pracach wykończeniowych wnętrz, czy 

mebli, powszechnie stosuje się turbiny 

HVLP współpracujące z pistoletami 

górno - lub dolnokubkowymi. System 

ten jest bardzo mobilny dając możliwość 

prowadzenia natrysku pneumatycznego 

bez konieczności używania tradycyjnej 

sprężarki. Wiodącymi firmami są w tej 

technologii produkty FUJI SPRAY oraz 

GRACO, a także wyroby  grupy  WAGNER,  

TITAN / SPRAYCAP. Turbiny i aparaty 

HVLP współpracujące z nimi w jednej 

kompletacji, to najprostsze rozwinięcie 

idei pistoletu powiązanego z odkurza-

czem. Rozwinięcie zarówno samego 

systemu pracy aparatu natryskowego, 

jak i docelowego przeznaczenia takiego 

zestawu do prac remontowych budyn-

ków i ich wyposażenia.

W branży profesjonalnego lakiernictwa 

przemysłowego i usługowego, wiodący 

światowi producenci coraz częściej dzie-

lą swoje wyroby na produkty dedykowa-

ne dla odbiorców w USA lub UE. Prze-

wagę mają tu takie firmy, jak DeVilbiss 

i cała  grupa koncernu ITW, (FinishLine 

FLG, StartingLine  SLG,  TEKNA, BINKS), 

oraz np. ANEST IWATA. Firmy te oparły 

zmianę systemu atomizacji materiału o  

zmianę samej dyszy materiałowej. 

Historia rozwoju aparatu natryskowego 

to także rozwiązania kończące się spek-

takularną klęską, jak np. pierwszy plasti-

kowy pistolet lakierniczy firmy DeVilbiss, 

model OMX. Ogromy, ciężki, wadliwy i nie 

do okiełzania przez lakiernika. Szybko 

wycofany z oferty, dał jednak początek 

pracom nad jednorazowymi zbiornikami 

na lakier, ponieważ w modelu OMX lakier 

wlewany był do torebki foliowej, umiesz-

czanej w plastikowym zbiorniku. Torebkę 

przebijano przy montażu, we wnętrzu 

stałego zbiorniczka. Ten system z lat 

90 XX wieku, zapoczątkował prace nad 

jednorazowym kubkiem materiałowym, 

doprowadzając od opracowania systemu 

DeKupps - DeVilbissa, PPS - 3M, czy RPS 

– SATA. Ta ostatnia firma, to niewątpliwie 

dziś firma wiodąca i posiadająca w swej 

ofercie aparaty natryskowe o najwięk-

szej precyzji i jakości wykonania. Ale i 

ona miała swoją spektakularną „wpadkę” 

techniczną, gdy na rynek trafił pierw-

szy pistolet klasy HVLP (model NR.92) 

z oliwkowo zielonym kolorem korpusu. 

Pistolet o fatalnych parametrach i bar-

dzo złej atomizacji produktu. Szybko 

został jednak wycofany, udoskonalony 

i poprawiony przez inżynierów SATA, 

trafiając na rynek jako model NR.95, 

z jaskrawozielonym korpusem i dużo 

lepszymi parametrami pracy. Ponad 

100 lat rozwoju pistoletu lakiernicze-

go, to historia zmniejszenia rozmiarów 

tego aparatu, do poziomu poręcznego 

narzędzia obsługiwanego przez jedne-

go operatora. To zmiana materiałów 

konstrukcyjnych z drewna i miedzi na 

komponenty stalowe, aluminiowe i me-

tale odporne na działanie korozji. To 

także rozwój wzornictwa i ergonomii 

korpusu, dopasowanego precyzyjnie 

do ludzkiej dłoni. To oszczędniejsze i 

bardziej wydajne lakierowanie, precyzja 

w kontroli prowadzonego natrysku, 

łatwość obsługi i czyszczenia aparatu, 

wysoki poziom atomizacji produktów, 

wreszcie wprowadzenie do niego  elek-

troniki i jednorazowych pojemników na 

lakier. Wszystkie zmiany wprowadzane 

przez konstruktorów oparte są o trzy 

podstawowe wytyczne - szybciej, wy-

dajniej, precyzyjniej. 

Co dalej? Jaka przyszłość czeka to 

narzędzie w nowych wcieleniach ? 

Prawdopodobnie w najbliższych dziesię-

cioleciach doczekamy się powszechnie 

wytwarzanych aparatów natryskowych 

z kompozytu i tworzyw sztucznych, z 

wymiennymi jednorazowymi elemen-

tami składowymi. Już dziś taki pistolet 

pojawia się na wyposażeniu coraz więk-

szej ilości lakierni - to Accuspray 3M. Gdy 

zostanie on dopracowany i uproszczony, 

a jego możliwości techniczne dorównają 

precyzyjnym metalowym pistoletom 

do napraw samochodów osobowych, 

rozwój aparatu natryskowego wkroczy 

na nową ścieżkę. Zyskamy jeden, prosty 

aparat natryskowy do wszystkich ma-

teriałów ciekłych. To rozwojowa wizja 

przyszłości, zakładająca dalszy postęp 

w dziedzinie atomizacji i aplikacji lakie-

rów. Z drugiej jednak strony, widoczny 

jest ogromny napływ tanich aparatów 

natryskowych z Chin, a pistolety takie, 

to kopie europejskich i amerykańskich 

urządzeń z końca XX wieku. To aparaty 

pracujące w układzie wysokociśnienio-

wym, bez względu na opis umieszczany 

na ich korpusie. Proste dysze materia-

łowe i powietrzne, w czterech, maksy-

malnie pięciu rozmiarach. Urządzenia te, 

choć zawodne, awaryjne i dedykowane 

dla amatorów, coraz częściej pojawiają 

się na wyposażeniu małych lakierni 

usługowych w przemyśle i motoryzacji. 

Czy to możliwe, że użytkownicy sprzętu 

lakierniczego nie potrzebują wcale tak 

złożonych i zaawansowanych konstrukcji 

do ręcznego prowadzenia operacji lakie-

rownia ? Przecież od lat 90 ubiegłego 

wieku, technika aplikacji i zachowania 

się materiałów malarskich w trakcie ich 

nanoszenia metodą pneumatyczną, nie 

uległa rewolucyjnej zmianie. W zasadzie 

tylko naprawy powypadkowe pojazdów 

osobowych wymagają precyzyjnych 

pistoletów i specjalistycznych dysz. 

Tu wymogi koncentrują się na aplikacji 

bazy i to bazy zmiennooptycznej. Dalszy 

rozwój aparatu natryskowego może 

koncentrować się tylko na wybranych 

gałęziach lakiernictwa. 

Robert Grzywaczewski 
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Jedną z ważniejszych rzeczy przy tworzeniu projektu jest 

ustalenie wszystkich szczegółów związanych z grafiką. Pierw-

szym najważniejszym etapem jest wyciągnięcie z klienta jak 

największej ilości informacji, które będą pomocne przy pro-

jektowaniu. Gdy już mamy w głowie to, co właściciel chciałbym 

mieć na kasku, trzeba to zwizualizować w celu otrzymania 

aprobaty od klienta. 

1. Wszystkie prace projektowe odbywają się przed moni-

torem komputera. Używając tabletu firmy Wacom oraz 

profesjonalnego programu graficznego powstają szkice, 

grafiki, a potem ostateczny projekt. Projekt taki przesyła-

ny jest do klienta w celu akceptacji. Dopiero po tym etapie 

możemy zabierać się realizacji projektu na kasku.

2. Posiłkując się ploterem tnącym przygotowuję elementy 

grafiki, które wykorzystam w trakcie malowania. Kon-

cepcja w przypadku tego kasku była taka, aby kolorowa 

spirala rozwijała się, zaczynając się na potylicy, a kończąc 

na szczęce i daszku. Dodatkowo, gdzieniegdzie miały być 

usiane gwiazdki oraz inne elementy graficzne, a także nu-

mer 46 identyfikujący właściciela. 

Co właściciel chciałby mieć na kasku?
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3. Kask mamy już pomalowany białym bazowym lakierem 

pokrytym białą perłą. Na to nanosimy wycięte ploterem 

elementy grafik, i przy użyciu taśmy 3mm firmy 3M za-

bieramy się do tworzenia spirali. Odbywa się to poprzez 

równoległe, spiralne poprowadzenie dwóch taśm tak, aby 

po wyklejeniu przestrzeni pomiędzy nimi powstała spirala 

płynnie okalająca cały kask. 

4. Kolejny etap to nałożenie koloru. Życzeniem klienta było 

aby kolory pochodziły z palety barw fluorescencyjnych. 

Sięgnąłem po sprawdzone już produkty firmy Palinal 

tworząc niesamowicie wyraziste i kontrastowe kolory, po-

cząwszy od kanarkowej żółci, przez zieleń, pomarańcz i róż 

uciekający w czerwień. Aplikacja odbywała się przy użyciu 

pistoletu Iwata W300WB z dyszą 1.3mm. 

5. Gdy kolor jest już kompletnie suchy możemy zabierać 

się za kolejne etapy. Zaczynamy od delikatnego usunięcia 

taśmy maskującej. Należy robić to ostrożnie aby uniknąć 

ewentualnego oderwania koloru bazowego wraz z taśmą. 

Najlepiej sprawdzają się taśmy z oferty firmy 3M. 

6. Teraz przechodzimy do kolejnych elementów grafiki. 

Wyklejone wcześniej szablony zamalowałem kolorem 
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czarnym z dodatkiem komponentu perłowego. Efekt bę-

dzie widoczny dopiero po pokryciu całości lakierem bez-

barwnym. Pod gwiazdkami, póki są jeszcze zabezpieczone 

taśmą, możemy bez obaw malować cień. Ten zabieg po-

zwoli nam osiągnąć ciekawy, trójwymiarowy efekt finalny.  

Aplikacja odbywa się przy użyciu aerografu Iwata HP-CP z 

dyszą 0.3mm.  

7. Kolejny krok zmierza w kierunku wzbogacenia projektu 

o efekty specjalne. W tym celu znakomicie sprawdza się 

szablon typu Organic z oferty Anest-Iwata. Szablony te to 

profesjonalne produkty urozmaicające nasze prace oraz 

nadające niepowtarzalnego wyglądu wielu projektom. 

8. Efekt nierównomiernie pokrytej kolorem czerwonym 

gwiazdy jest znacznie ciekawszy niż takiej samej, tylko z 

jednolitym kolorem. Tworząc musimy wymyślać co i gdzie 

będzie się fajnie komponowało, a możliwości jest napraw-

dę dużo. 

9. Kolejne gwiazdki i kolejne rozwiązania graficzne. Tym ra-

zem poprzez kilka prostych cieniowań gwiazdka robi się 

bardziej przestrzenna. Do naniesienia koloru w szerszym 

zakresie używam aerografu Iwata HP-CR, wyposażonego w 

dyszę 0,5mm. Taka średnica dyszy daje większą atomizację 

farby i szerszy strumień, co w konsekwencji pozwala lepiej 

cieniować większe powierzchnie. 

10. Następnym krokiem jest  zabezpieczenie wszystkiego lakie-

rem bezbarwnym. Lakier wyrówna nam różnice wysokości 

między kolejnymi elementami graficznymi i pozwoli na ko-

lejne kroki w procesie tworzenia projektu. Lakier bezbarw-

ny, którym zabezpieczyłem grafikę, to Standox Kristall-Pro. 

Po wyschnięciu lakier matujemy przy użyciu maszynki 

oscylacyjnej o średnicy 75mm i papieru o gradacji 500 do, 

800. To pozwala osiągnąć idealnie gładką powierzchnię, 

bez widocznych uskoków wcześniej nakładanej farby.  

11. Na koniec przyszedł czas na dołożenie jeszcze jednego 

elementu w postaci czarnego, nieregularnego pasa na bo-

kach kasku oraz nazwiska właściciela na czole kasku. Gra-

fika wykonana została dla dwóch zawodników, na dwóch 

identycznie wyglądających kaskach. 

12. Pracę wykańczamy lakierowaniem i polerowaniem. Najlepsze 

efekty osiąga się przy użyciu past polerskich oraz gąbek.  Tak 

powstała kolejna niepowtarzalna grafika. Więcej prac i pro-

jektów znajdziecie na stronie www.aerograf.com.pl
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Podobnie jak rozczochrana i w niechlujnym makijażu dama 
czy facet, którego głębia oczu zdradza wczorajszą balangę, 
a odzież świadczy o kontakcie z przyrodą raczej nie wzbu-
dzają zaufania, tak brudny, podrapany i ogólnie zaniedbany 
samochód nienajlepiej świadczy o jego właścicielu. Umycie 
samochodu to nie problem. Co jednak zrobić, aby na kilkulet-
nim egzemplarzu nie było śladów bliskich spotkań parkingo-
wych, noclegu pod drzewem ulubionym przez kawki, rys po 
ostatnim wakacyjnym przedzieraniu się przez krzaczory czy 
złażącej liszajowato warstwy lakieru bezbarwnego? Sztuka 
przywracania pięknego wyglądu samochodom po przejściach 
(ale bez poważniejszych przygód), określana jest jako auto 
detailing. Auto – chodzi nie o samodzielną pracę, chociaż ta w 
wielu przypadkach jest możliwa – lecz o auto jako przedmiot 
szeregu zabiegów, a detailing wynika z małych i większych 
detali, których te zabiegi dotyczą. Samodzielne przywracanie 
doskonałego wyglądu samochodu jest możliwe, ale jedynie 
w przypadku niewielkich, kosmetycznych poprawek, których 
dokonać można za pomocą powszechnie dostępnych prepa-
ratów chemii samochodowej i bez użycia specjalistycznych 
narzędzi. Trzeba sobie jednak powiedzieć jasno, że czasy 
Zosi-Samosi minęły i jeśli ktoś chce samodzielnie zająć się 
„detailingiem” własnego samochodu, to powinien być pro-
fesjonalistą. A jako taki powinien dysponować niemałą wie-
dzą, znajomością technologii i materiałów używanych przez 
producentów samochodów, umiejętnością wykorzystania 
najróżniejszych preparatów, mieszanek, lakierów, past czy 
wypełniaczy. Do tego jeszcze trzeba mieć stosowne narzę-
dzia i doświadczenie w ich używaniu. Niewłaściwe ich użycie, 
zastosowanie nieodpowiednich preparatów, słowem nieumie-
jętne stosowanie procesów detailingu może przynieść duże, 
niekiedy nieodwracalne, szkody. A przecież nie o to chodzi.

Proces detailingu, czyli doprowadzania podniszczonego 
eksploatacją samochodu do idealnego wyglądu, rozpoczyna 
się od starannej, bardzo dokładnej weryfikacji całego samo-
chodu. Każda niedoskonałość jest dopisywana do tworzonej 
na bieżąco listy defektów. W ocenie stanu karoserii należy 
uwzględnić wszelkie wgniecenia, rysy, ogniska rdzy i me-
chaniczne uszkodzenia blachy oraz precyzyjnie szczeliny 
między drzwiami. Weryfikacji podlegają wszystkie uszczelki i 
gumowe podkładki, stan lamp i reflektorów, lusterek, klamek 
i zamków. Należy ocenić stan szyb, kół wszystkich plasti-
kowych nakładek, zderzaków i mocowań poszczególnych 
elementów. Oczywiście taką weryfikację przeprowadza się 
po dokładnym umyciu i wysuszeniu samochodu, oceniając 
pojazd z kilkumetrowej odległości i z bardzo bliska oglądając 
szczegóły. Najlepiej weryfikację przeprowadzać na odkrytym 
placu, jeśli odbywa się to w garażu, to powinien być równo-
miernie i dobrze oświetlony i zapewniać odpowiednio dużo 
miejsca wokół samochodu. Po sporządzeniu listy defektów 
zewnętrznych i po starannym wyczyszczeniu kabiny prze-
prowadza się dokładną inspekcję wnętrza; tu ocenie podlega 
tapicerka, wszelkie wykładziny i dywaniki, nakładki pedałów, 
dźwignia zmiany biegów, stan pasów bezpieczeństwa, wy-
łączników, kierownicy, oświetlenia wnętrza, podświetlenia 
wskaźników, stan zegarów i wszystkich szczegółów kabiny. 

Sprawdzenie czynności, jakie należy wykonać w komorze 
silnika i w bagażniku kończy etap przygotowawczy. Powstała 
lista pozwala bardzo dokładnie określić zakres czynności, na-
rzędzia, środki chemiczne i kosmetyczne pozwalające dopro-
wadzić samochód do stanu doskonałości wizualnej. Często 
towarzyszą temu również pewne naprawy warsztatowe, na 
przykład wymiana tarcz i zacisków hamulcowych, wymiana 
opon, regeneracja lub wymiana felg. Pełny auto detailing to 
szereg nierzadko skomplikowanych procesów wymagają-
cych dużej wiedzy i jeszcze większego doświadczenia. Jakie 
preparaty będą potrzebne do renowacji lakieru, co zrobić z 
wgnieceniami na karoserii, jak naprawiać plastikowe zderza-
ki, czy i kiedy można przywrócić przejrzystość szyb oraz o 
wielu innych sposobach przywracania urody samochodu w 
kolejnym numerze LAKIERNIKA. 

Mirosław Rutkowski

Klinika urody 
Są samochody nowe i stare, tanie i drogie, duże i małe… Są też samochody zadbane. Wiek, 
cena i wielkość takich aut nie gra roli, zawsze i w każdych okolicznościach wyglądają dobrze.

Sztukę renowacji samochodów jako pierwsi opano-
wali miłośnicy zabytkowych aut, którzy z pietyzmem, 
ogromnym nakładem pracy i z wykorzystaniem naj-
nowszej wiedzy o powłokach lakierniczych i materia-
łach używanych przy produkcji samochodów potrafili 
wyczarować z pordzewiałych wraków prawdziwe dzieła 
sztuki rękodzielniczej. Auto detailing jest tą samą sztuką 
wykorzystaną do przywracania blasku samochodom 
współczesnym.
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Pod koniec października w mediach pojawiła się sensacyjna 
historia amerykańskiej limuzyny zakupionej ponoć po to, aby 
w razie potrzeby ewakuować Edwarda Gierka. Historia tyleż 
sensacyjna, co mało prawdopodobna. Najbardziej sensacyjne 
jest sama historia poszukiwania i odnalezienie tego samochodu. 
Dziś Cadillac Fleetwood Brougham oczekując na remont stoi w 
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

Przejeżdżając przez tę podwarszawską miejscowość drogą 

719, trudno przeoczyć siedzibę Muzeum. Z daleka widać 

piętrowe autobusy rodem z Londynu, czy pomarańczowego 

bohatera kina amerykańskiego – autobus szkolny. Miłośnicy 

oltimerów, youngtimerów i wszystkich samochodów, których 

produkcja już się zakończyła świetnie wiedzą, gdzie w Otrębu-

sach jest ich raj. Goście witani są – zgodnie z hitchcockowską 

zasadą budowy suspensu – trzęsieniem ziemi, a dalej napięcie 

wzrasta. Na początek spotkanie ze zbudowaną na potrzeby 

filmu repliką papieskiego Stara – papamobile (oryginał po 

wizycie papieża został zezłomowany), wyprodukowanym dla 

szwedzkiej rodziny królewskiej Volvo 262C Bertone, które to 

auto przez niemal trzydzieści lat było własnością Kazimierza 

Korda i Citroënem BL 11, który zapisał się jako legendarny 

samochód gangsterów, policji, gestapo i rodzimej Służby Bez-

pieczeństwa. Odnaleziony w podradomskiej wsi Cadillac stał się 

kolejną perłą w kolekcji samochodów, z których większość ma 

historię jeśli nie lepszą, to równie fascynującą.

Cadillac Fleetwood Brougham to nader prestiżowa i luksuso-

wa limuzyna produkowana w latach 1977 – 1986. Brougham 

oznacza jednokonny, kryty powóz. Później określenie to 

objęło również podobnie zbudowany samochód (w miejscu 

woźnicy siedział kierowca, zamiast lejców dzierżył kierowni-

cę). Słowo to z czasem nabrało patyny i wykorzystane zostało 

do określenia jeszcze bardziej luksusowej odmiany Cadillaca 

ze specjalnym dachem. Taki właśnie Cadillac Fleetwood Bro-

ugham, dodatkowo profesjonalnie opancerzony, trafił do 

Polski. Wyprodukowany w 1979 roku mógł być zakupiony, aby 

zapewnić awaryjny transport dla ówczesnej głowy państwa. 

Niewykluczone, że służby, doskonale zdając sobie sprawę 

z faktu, iż w kraju zaczyna się gotować i szykują się ostre 

protesty społeczne, których skutków przewidzieć nie sposób, 

przygotowywały szereg różnych rozwiązań, w tym również 

ewakuację szefa partii. Zakup Cadillaca mógł być częścią tego 

rodzaju planu, chociaż bardziej prawdopodobne wydaje się 

zakupienie go na potrzeby operacyjne wywiadu, kontrwy-

wiadu lub też do oficjalnej floty samochodów rządowych. To 

był naprawdę drogi zakup; sto tysięcy dolarów przeliczonych 

na ówczesne średnie pensje i uwzględniwszy czarnorynkowy 

kurs dolara odpowiada dzisiejszym 8 – 9 milionom złotych. 

Co zakupiono? Ośmiocylindrowy, widlasty silnik pojemności 7 

litrów według danych producenta miał moc 180 KM i moment 

obrotowy 430 Nm. Przez trzybiegową, automatyczną skrzy-

nię biegów napęd przekazywany na koła tylne. Nadzwyczaj 

– jak na tamte czasy – luksusowe wyposażenie, wzbogacone 

jeszcze o dodatkowe schowki np. na radiostację, opancerze-

nie, specjalne szyby czy opony odporne na przestrzelenie, 

wzmocnione zawiasy drzwi, specjalne klamki uniemożliwiają-

ce wdarcie się do samochodu, sprawiały, że już w momencie 

zakupu samochód był czymś niezwykłym. Odnaleziony se-

ryjny Cadillac Fleetwood Brougham został zmodyfikowany 

w bardzo renomowanej firmie Hess & Eisenhardt. To, że o 

jego istnieniu wiedziało zaledwie kilkanaście osób wydaje się 

z dzisiejszej perspektywy mało prawdopodobne, a jednak tak 

rzeczywiście było. 

Tajemnicza limuzyna
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realiach ówczesnej Polski; na amerykańskich tablicach reje-

stracyjnych pojawił się pod pałacem ślubów jako limuzyna pary 

młodej. W tym samym, 1979 roku, trafił do brygady antyter-

rorystycznej, kierowanej przez Jerzego Dziewulskiego i został 

wykorzystany w akcji w ambasadzie amerykańskiej. Na teren 

placówki dyplomatycznej dostał się człowiek, który groził 

wysadzeniem bomby. Aby spełnić jego żądanie został pod-

stawiony samochód na rejestracji amerykańskiej z kierowcą 

udającym marine. Był to właśnie ten Cadillac; jeśli kiedykolwiek 

miał być wykorzystywany do niejawnych operacji, to właśnie 

nastąpiła jego pełna i definitywna dekonspiracja.

Antyterroryści Jerzego Dziewulskiego nie mieli z Cadillaca wiel-

kiej pociechy; poszaleć się tym samochodem nie dawało i do 

treningów zbytnio się nie nadawał. Rozpędzenie auta nie było 

większym problemem, jednak jego osiągi kończyły się przy 140 

km/h. Jazda po ciasnych łukach była już sporym wyzwaniem. 

Bardzo duża masa opancerzonego samochodu przy mocnym 

silniku doprowadzała do najróżniejszych defektów zawieszenia 

i najpoważniejszego problemu - awarii skrzyni biegów. Trzeba 

było sprowadzać mechanika zza granicy. Po naprawie auto 

trafiło do milicyjnych garaży. W 1987 Stołeczny Urząd Spraw 

Wewnętrznych zdemontował wszelkie specjalne urządzenia i 

części opancerzenia i wystawił limuzynę na sprzedaż. Od tego 

momentu losy Cadillaca przestają już być tajemnicze. Nabywcy 

zamierzali wywieźć auto na Bliski Wschód, gdzie spodziewali 

się uzyskać kwotę kilkakrotnie wyższą niż równowartość 3,5 

miliona ówczesnych złotych. Okazało się, że do korzystnej 

sprzedaży nie doszło i samochód w Polsce kolejno zmieniał 

właścicieli przez lata popadając w coraz większe zapomnienie i 

ulegając degradacji. Odnalazł go Patryk Mikiciuk, miłośnik mo-

toryzacji, twórca programu „Legendy PRL-u” emitowanego 

w TVN Turbo, prywatnie syn twórcy Muzeum Motoryzacji i 

Techniki w Otrębusach. Najróżniejsze pogłoski o jakimś ame-

rykańskim samochodzie będącym własnością władz PRL-u 

słyszał wielokrotnie. Tropił te pogłoski, weryfikował plotki, aż 

ustalił o jaki samochód chodzi, i gdzie można go szukać. W 

końcu trafił. Ostateczna weryfikacja autentyczności samocho-

du udała się w pełni, nieoceniony przy niej był udział Jerzego 

Dziewulskiego. Od listopada samochód stoi w szeregu innych 

legendarnych i już od lat nieprodukowanych współbraci, cze-

kając na renowację. A ta będzie długa i kosztowna.
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Pierwsza reakcja na „żabkę”?  - zasko-
czenie i niedowierzanie. Potem rozba-
wienie nawet w przypadku ponuraka.  No 
bo jak tu nie wprawić się w dobry humor, 
gdy na przystanek, zamiast tradycyjnego 
autobusu, zajeżdża zielony pojazd, któ-
rego karoserię „obsiadły”  dżdżownice i 
przeróżne łąkowe robaczki. – To projekt 
adresowany do naszych najmłodszych i 
bardzo młodych pasażerów, ale korzy-
stają z niego także dorośli – mówi Adrian 
Adamowicz, specjalista do spraw sprze-
daży w PKS w Świdwinie. 

Pomysł narodził się latem ub. roku. 
– Początkowo myślałem po prostu o 
kolorowym autobusie, który mógłby być 
wynajmowany głównie  do przewozu 
dzieci – słyszymy od Adriana Adamowi-
cza. – Pani prezes Beata Mieczkowska 
uznała, że to dobry pomysł i rozpoczęły 
się zabiegi o sponsorów. 
Na ten wyjątkowy transport dla dzieciarni 

przeznaczono najmłodszy ze świdwiń-
skich Autosanów. Dzięki sponsorom pod-
dano go „liftingowi” z remontem blacharki 
włącznie. Potem trzeba było pomyśleć o 
kolorze karoserii. – Padło na zieleń, bo 
postawiliśmy na skojarzenia z ekologią 
– mówi autor pomysłu. – Studio, które ro-
biło już dla nas różne projekty, podpowie-
działo, co może znaleźć się na łąkowym 
tle. Tak się składa, ze większość naszych 
sponsorów, których logo również umie-
ściliśmy na karoserii, ma coś wspólnego 
z ekologią – choćby Bank Ochrony Śro-
dowiska, czy Miejskie Wodociągi i Kana-
lizacja w Kołobrzegu.  Wnętrze też stało 
się zielone, za sprawą pokrowców na 
fotele, zasłonek, czy zielonej wykładziny 
imitującej trawę, którą wykładamy, gdy 
autobusem jadą dzieci. 

Koszt przemiany poczciwego Autosanu 
to ok. 10 tys. złotych. Farby i lakiery prze-
kazał ząbrowski Troton. Pieniędzy star-

czyło na sprzęt DVD, dzięki któremu ma-
luchy oglądają tematyczne bajki, starsze 
dzieci filmy edukacyjne, a dorośli choćby 
komedie. Ochrzczony przez pracowni-
ków „żabką”, zielony autobus zadebiuto-
wał 6 grudnia. – To był taki nasz prezent 
mikołajkowy dla mieszkańców Świdwina 
– mówi Adrian Adamowicz. – Jeździliśmy 
po mieście, wcielając się w rolę Świętego 
Mikołaja, rozdawaliśmy cukierki, nagrody 
za udział w konkursach itp. 

„Żabkę” można wynająć i to taniej niż tra-
dycyjny autobus. – Jeśli wieziemy małe 
dzieci, mamy dodatkową dekorację w po-
staci maskotek – słyszymy. – Zamonto-
waliśmy dodatkowe, ledowe oświetlenie. 
Staramy się być elastyczni. Również jeśli 
chodzi o kierowców. Ostatnio w trasę z 
małymi dziećmi za kierownicą zasiadła 
kobieta. 

Transport sprawdza się idealnie zwłasz-
cza na wyprawy, których tematem jest 
ochrona przyrody. – Na przykład gdy 
dzieci odwiedzają Ośrodek Edukacji 
Ekologiczne w Lipiu – zapewnia Adrian 
Adamowicz. – Ale nie tylko. Póki co, 
można go zobaczyć także na zwykłych 
trasach. Jest przypisany jednemu kie-
rowcy, Tomaszowi Malonowi. „Żabkę” 
można spotkać w różnych miejscach, w 
promieniu najdalej 100 km od Świdwi-
na. Nie jest przypisana do stałej trasy. 
Pojawia się więc w różnych miejscach 
z zaskoczenia. Kierowca opowiadał mi 
jak reagują na „Żabkę” nasi pasażero-
wie. Ponoć trudno o takiego, który nie 
uśmiechnie się na jej widok. IW.

Żabka na poprawę humoru
Żabka zadebiutowała w ubiegłoroczne Mikołajki

Zielony Autosan świetnie sprawdza się jako transport dla dzieci
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Co sprawiło, że prawie 9 lat temu 
postanowiliście Panowie wspólnie 
założyć firmę?
- Cała nasza czwórka ma ok. 20 

– letnie doświadczenie w pracy w 

tej branży. Trzech z nas: Paweł Ba-

rański, Michał Graczak i ja,  znamy 

się dobrze jeszcze ze szkoły średniej, 

z Technikum Mechanicznego w Kiel-

cach.  Mieszkaliśmy w tym samym 

internacie. Potem dołączył do nas 

Szczepan Sęk. Wszyscy pracowali-

śmy w kieleckiej firmie zajmującej 

się lakiernictwem samochodowym. 

Trzech z nas obsługiwało mieszalnię, 

jeden był handlowcem. W  pewnym 

momencie zdecydowaliśmy się 

„pójść na swoje”.

2004 rok był chyba dobry dla tej 
branży? 
- Tak, to był bardzo dobry okres. 

Może gdybyśmy zaczęli  jakieś dwa 

lata wcześnie byłoby jeszcze lepiej, 

ale i tak nie mieliśmy powodów 

do narzekania. Otworzyliśmy sklep 

przy ul. Żwirowej 1, w miejscu, w 

którym do dziś znajduje się nasz 

punkt dystrybucji. Już pierwszego 

dnia o godz. 9 mieliśmy pierwszego 

klienta. Mieliśmy to co najważniejsze: 

nie tylko wiedzę teoretyczną i prak-

tyczną dotyczącą pracy w mieszalni, 

ale i świadomość,  jak  działa taki 

biznes. Znaliśmy rynek, wiedzieliśmy 

co się sprzedaje, gdzie i komu. Bez 

tej wiedzy byłoby nam o wiele, wiele 

trudniej. 

Zaczynaliście własny biznes tylko we 
czwórkę? 
- Tak,  trzech z nas pracowało na 

miejscu, sprzedając  materiały la-

kiernicze,  a czwarty wsiadł do busa 

i jeździł po terenie. Od początku 

mieliśmy na miejscu mieszalnię 

lakierów. Staraliśmy się stworzyć 

punkt, który będzie kompleksowo 

zaopatrywał warsztaty i sklepy. Przez 

pierwsze dwa lata wszystko robili-

śmy sami. Każdą paczkę trzeba było 

wnieść do magazynu, rozpakować, 

mieszać lakiery, wypełniać faktury, 

sprzedawać. Ciężko pracowaliśmy 

– sól ziemi to my (śmiech). Właściwie 

tylko księgowości nie prowadziliśmy 

sami. Gdy już nie dawaliśmy rady , 

najpierw zatrudniliśmy handlowca, 

a potem kolejne osoby. Teraz nasz 

zespół liczy 17 osób.  

Jesteście Panowie młodymi ludźmi, 
wasza załoga, to także osoby w wielu 
zbliżonym do Waszego, prawda?
- Rzeczywiście.  Postawiliśmy na 

ludzi młodych. Łączy nas podobna 

energia, posługujemy się podobnym, 

pokoleniowym kodem, więc  czasem 

mam wrażenie, że rozumiemy się 

prawie bez słów. Nasi pracownicy 

nie są osobami przypadkowymi. 

Najczęściej  znamy je wcześniej, 

Firma MIX działa w Kielcach od 2004 roku. Założyli ją koledzy, których jeszcze w szkole średniej 
połączyła motoryzacyjna pasja. Dziś są uznanymi specjalistami w branży lakiernictwa samocho-
dowego i przemysłowego. Ich klienci to lakiernicy z województwa świętokrzyskiego i  Małopol-
ski. O początkach i teraźniejszości firmy, rozmawiamy z Przemysławem Sieradzanem, jednym z 
czterech wspólników, współwłaścicieli  spółki. 

Jesteśmy zgraną ekipą

Siedziba firmy 
MIX w Kielcach.
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wiemy co potrafią. Tak się szczęśliwie 

składa, że odkąd działamy razem, 

praktycznie nie zwolniliśmy nikogo. 

Osoby, które przyjmujemy, jeśli tylko 

wykazują chęć do pracy, zostają. 

Kto jest prezesem zarządu firmy? 
- Trudno powiedzieć  (śmiech).  Tak 

naprawdę nie mamy zarządu. Jeste-

śmy czterema  wspólnikami, z któ-

rych każdy ma określone zadania. 

Łatwo było zgrać cztery różne cha-
raktery? 
- Pomogło nam to , że znaliśmy się 

dużo wcześniej. Wiedzieliśmy kto co 

potrafi. Od początku mieliśmy tyle 

pracy, że nawet gdy dochodziło do 

problemów, nie mieliśmy czasu na 

spory. Każdy z nas wiedział co do nie-

go należy. Mieliśmy wyraźny podział 

obowiązków.  Klientów było dużo. 

Trzeba ich było obsłużyć, wykonując 

swoją robotę jak najlepiej. 

Czy prywatnie również spędzacie ze 
sobą czas? Macie Panowie jeszcze 
jakieś wspólne pasje? 
- W pracy spędzamy ze sobą tyle 

czasu, że potem trzeba od siebie 

odetchnąć (śmiech). Z pasjami bywa 

różnie, ale organizujemy  regularne 

imprezy integracyjne dla całej załogi. 

Przez wszystkie lata  wyjeżdżaliśmy 

też do Zakopanego kibicować Ada-

mowi Małyszowi. Do naszej ekipy 

dołączali znajomi,  klienci, tworząc 

grupę 30 – 40 osób. 

Przejdźmy teraz do Państwa  oferty 
- Można  u nas kupić wszystko od 

rozpuszczalnika, przez lakiery, po 

kabinę lakierniczą z kompletnym 

wyposażeniem.  Pośredniczymy 

też w wielu transakcjach, czasami 

naprawdę trudnych. Pracowaliśmy 

m.in. przy adaptacji wielkiego po-

mieszczenia do wymalowań wozów 

dla wojska lub dużych, przemysło-

wych obiektów.  Dostosowujemy 

też technologie lakiernicze do wy-

mogów unijnych. Sprzedajemy coraz 

więcej materiałów dla przemysłu, 

choćby producentom kontenerów. 

Nasze lakiery pokrywają też  po-

ciągi. Systematycznie rozszerzamy 

pole działania. Mamy handlowców 

w branży meblarskiej, stolarskiej. 

Mamy świetnego człowieka odpo-

wiadającego za sprzedaż materiałów 

przemysłowych i lakierów przemy-

słowych. Do tego oczywiście branża 

samochodowa. 

Czy „samochodówka”  nadal zajmuje 
najwięcej miejsca w Państwa  pracy? 
Od początku działania firmy, branża 

samochodowa stanowi podstawę 

naszej działalności, ale sprzedaż dla 

przemysłu rośnie. Dostarczaliśmy np. 

materiały do renowacji dział pancer-

nych  z czasów II wojny światowej. 

Nie jest to może jakieś wyjątkowe 

wyzwanie, ale gdy przychodzi do nas 

ktoś z - dosłownie – kawałkiem histo-

rii, mamy miłą odmianę. Potem, gdy 

zostajemy zaproszeni na rekonstruk-

cję batalii,  która miała miejsce gdzieś 

pod Kielcamii, robi się sympatycznie, 

gdy możemy sobie powiedzieć:  no 

proszę,  oto „nasza” armata. 

Skąd pochodzą Wasi klienci? Co naj-
chętniej kupują? 

- Jesteśmy we wszystkich większych 

miejscowościach województwa 

świętokrzyskiego. Współpracujemy z 

całą siecią punktów doradczo – han-

dlowych. W Ostrowcu Świętokrzy-

skim mamy swój oddział . Pozostałe 

punkty, to nasi długoletni partnerzy, 

firmy, które współpracują z nami od 

lat. Większość ma nasze systemy 

mieszalnicze. Jesteśmy przedstawi-

cielami m.in. firm: MaxMeyer, Nexa 

Autocolor, 4RC, TROTON, NORTON. 

Mamy swojego, bardzo dobrego 

technika, który pracuje w terenie. 

Pomaga rozwiązywać problemy na 

miejscu u klienta. Prezentuje na 

konkretnym przykładzie nowe mate-

riały. Tak było niedawno np. z nowym 

systemem polerskim TROTON Brayt. 

Niełatwo zmienić przyzwyczajenia 

klienta. Ustna zachęta nie zawsze 

skutkuje, ale technik potrafi pokazać 

wszystko to, co w nowym produkcie 

najlepsze. 

Mocno dotknął Was kryzys? 
- To, że uderzyliśmy w nowe rynki 

materiałów przemysłowych i drew-

na, poszerzyliśmy ofertę, pozwoliło 

nam uniknąć jakiś bardziej gwał-

townych zawirowań. Na pewno  w 

porównaniu z rokiem 2004, musimy  

się bardziej napracować, by sprzedać 

większą ilość towarów. Jednak przy 

takiej załodze jaką mamy, to nic 

trudnego. 

Proszę nam jeszcze zdradzić Państwa 
sposób na zdobycie klienta? 
- Prawie nie inwestujemy w rekla-

mę. No, poza publikowaniem pod-

stawowych informacji z adresem 

firmy, żeby klienci wiedzieli jak do 

nas trafić. Najlepszą reklamą  i spo-

sobem na utrzymanie klienta jest 

rzetelność firmy, wiarygodność. Od 

początku zabiegaliśmy o jak naj-

lepsze funkcjonowanie mieszalni i 

systemu sprzedaży. Jesteśmy bardzo 

dobrzy w mieszaniu lakierów i nasi 

klienci to wiedzą. Pomocą służy im 

nasz technik. Bywa, że pokazuje jak 

wykonać konkretne czynności krok 

po kroku. Oczywiście bezpłatnie, bo 

dla nas najlepszą zapłatą będzie to, 

że klient do nas wróci i znów wyjdzie 

zadowolony. 

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Iwona Kalinowska

Przemysław 
Sieradzan, je-
den z czterech 
wspólników, 
współwłaści-
cieli  spółki MIX.



st
r.4

4
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.45

7
8

-1
2

0
 Z

ąb
ro

w
o

 1
4

A
, t

el
./

fa
x 

+
4

8
 9

4
 3

5
 1

2
6

 2
2

, w
w

w
.t

ro
to

n
.c

om
.p

l, 
e-

m
ai

l:t
ro

to
n

@
tr

o
to

n
.c

om
.p

l

o
 s

zc
ze

g
ół

y 
py

ta
j n

as
zy

ch
 p

rz
ed

st
aw

ic
ie

li 
h

an
dl

o
w

yc
h

W
ar

sz
aw

a:
Po

zn
ań

:
Gl

iw
ice

: 
Gd

ań
sk

:
Kr

ak
ów

:
Tr

zy
dn

ik

M
ar

ek
 M

u
ch

o
w

sk
i +

 4
8

 6
9

2
 4

2
7

 4
9

1

G
rz

eg
o

rz
 S

ze
w

cz
u

k 
+

 4
8

 6
0

2
 7

1
2

 4
3

5

To
m

as
z 

M
ęż

yk
 +

 4
8

 6
6

4
 4

3
4

 8
8

5

To
m

as
z 

G
rz

en
d

zi
ck

i +
 4

8
 6

6
4

 4
3

4
 9

8
8

G
rz

eg
o

rz
 B

ie
n

ie
k 

+
 4

8
 6

6
4

 4
3

5
 8

7
7

K
rz

ys
zt

o
f 

Sm
ol

iń
sk

i +
4

8
 6

6
8

 8
1

1
 1

2
2



st
r.4

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.47

Toruński Arpol Motor Company 

to firma, którą kojarzy się przede 

wszystkim jako działające od ponad 

20 lat centrum motoryzacyjne, ale 

to również właściciel komercyjnych 

nieruchomości. W 2007 r. o Arpolu 

zrobiło się głośno z jeszcze jednego 

powodu: szef firmy, Rafał Preden-

kiewicz, kupił zabytkowy pałac  w 

Turznie, wraz z otaczającym go 

parkiem. Pałac projektował sam 

Henryk Marconi, autor m.in. Hotelu 

Europejskiego w Warszawie.  W la-

tach 1825 i 1827, w pałacu gościł 

… Fryderyk Chopin. Nowi właścicie-

le uhonorowali więc wielkiego kom-

pozytora i pianistę, odsłoniętym 

uroczyście w parku popiersiem. 

Po przeprowadzonej z rozma-

chem renowacji trzech budynków 

wchodzących w skład kompleksu 

pałacowego (pałacu, Belwederka 

i spichlerza), dobudowie nowego 

skrzydła i zagospodarowaniu par-

ku, 14 lutego w Turznie nastąpiło 

otwarcie czterogwiazdkowego 

hotelu i centrum konferencyjnego, 

noszącego nazwę adekwatną do 

uroku tego miejsca: Hotel Pałac 

Romatyczny. 

Ciekawa jest ponad 20 – letnia 

historia firmy, bo też nie od razu 

Rafał Predenkiewicz mógł zająć się 

swoją ówczesną największą pasją, 

czyli motoryzacją. O początkach 

Arpolu opowiedział nam Zdzisław 

Biczyk, kierownik centrum la-

kierniczego, pełniący nadzór nad 

magazynem centrali materiałów 

lakierniczych oraz nad placówkami 

terenowymi. 

Co jeśli nie motoryzacja zapoczątko-
wało dzisiejszy biznes? 
- Mój szef zaczynał swoją przygodę 

z biznesem, jak wielu Polaków, od 

handlu tzw. importem marynar-

skim. Towar przywoził z hali targo-

wej w Gdyni do Torunia, gdzie na 

bazarze sprzedawała go żona, pani 

Aleksandra. Z czasem biznes zaczął 

się rozrastać. Państwo Predenkie-

wiczowie zainwestowali w pawilonik 

na targowisku. To był już czas, gdy 

Rafał Predenkiewicz zaczął stawiać 

na to, co naprawdę sprawiało mu 

frajdę. Najpierw zaczął sprowadzać 

jakąś drobną chemię, kosmetyki sa-

mochodowe. Biznes dalej się rozra-

stał. Kolejnym etapem było wejście 

w części samochodowe. Na naszym 

rynku, zwłaszcza w Toruniu, to była 

pierwsza firma, która sprowadzała 

części na zamówienie, czyli robiła 

to, co dziś jest normą.

Kiedy możemy już mówić o początku 
dzisiejszego Arpolu? 
- W 1991 r. powstała firma, sprze-

dająca części motoryzacyjne w 

sklepie przy Szosie Chełmińskiej. 

W połowie lat 90-tych działalność 

handlowa została rozszerzona o 

nowy, osobny dział akcesoriów. 

Było to możliwe po zakupie nie-

ruchomości przy ul. Dekerta 26, 

która z czasem została sprzedana 

Wyższej Szkole Bankowej. W 1997 

r. Arpol otworzył pierwszy w To-

runiu autoryzowany salon SEAT-a. 

To były dobre lata dla handlu. W 

2000 r. firma kupiła nieruchomość 

przy ul. Lelewela 33, czyli dawny 

Bumar, a jeszcze wcześniej fabrykę 

kotłów. Ten XIX- wieczny budynek 

z niezwykłą przeszłością został po-

dany modernizacji. Okazało się, że 

w latach wojennych była tu fabryka 

amunicji. Podczas prac natrafiliśmy 

na niewybuchy, nie obyło się bez 

pomocy saperów. Powstało tu Cen-

trum Handlowe Arpol. W ramach 

centrum działa galeria handlowa i 

część usługowa. Rok później do lo-

kalu w nowej siedzibie przeniesiono 

sprzedaż części samochodowych. 

W tym czasie już powstawały ko-

lejne nasze filie zamiejscowe, m.in. 

w Grudziądzu, Włocławku, czy 

Motoryzacja, nieruchomości, 
a w końcu pałac

Jedna z 
siedzib firmy 
Arpol - kom-
pleks mo-
toryzacyjny 
przy Szosie 
Bydgoskiej w 
Toruniu.
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Bydgoszczy. W 2005 r. Centrum 

Handlowe przy Lelewela rozrosło 

się do 25 tys. m kw. powierzchni. 

Stało się tak za sprawą otwarcia 

Galerii Wnętrz AMC. Rok później 

przybył nam tu jeszcze nowocze-

sny obiekt handlowo – biurowy, o 

zielonej elewacji – nie bez powodu 

– bo jego strategicznym najemcą 

jest Bank Spółdzielczy. Ostatnia 

inwestycja, to właśnie  przepięk-

ny kompleks pałacowy w Turznie, 

odnawiany pod ścisłym nadzorem 

konserwatorskim.  

Wróćmy jednak do działalności 
motoryzacyjnej. Wygląda na to, że 
w tej branży proponujecie państwo 
kompleksowe usługi? 
- Dokładnie tak.  Mamy dwa auto-

ryzowane salony: Seat i Mitsubishi, 

serwis samochodowy, blacharnię, 

lakiernię, stację kontroli pojazdów 

i hurtownie części motoryzacyj-

nych z 18 oddziałami terenowymi. 

Sprzedajemy akcesoria samocho-

dowe i narzędzia warsztatowe. W 

centrum lakierniczym dorabiamy 

lakiery. Jesteśmy przedstawicielami 

firm Du Pont, Profix, Sikkens. 

Kim są Państwa klienci? 
- Większe i mniejsze firmy, klienci 

detaliczni. Jako hurtownia za-

opatrujemy też sklepy na terenie 

naszego działania. A to duży teren, 

bo jesteśmy obecni m.in. w  Alek-

sandrowie Łódzkim, Kutnie, Płocku, 

Turku, Inowrocławiu,  Sierpcu, 

Lipnie, Rypinie, Grudziądzu, Wło-

cławku, Bydgoszczy, Chełmnie, czy 

Świeciu.

 

Czy sprzedajecie Państwo tylko che-
mię samochodową? 
- Nie tylko. Również np. materiały 

do produkcji i renowacji  jachtów, 

czy konstrukcji stalowych. Korzy-

stamy wtedy z naszych kontaktów, 

posiłkujemy się też produktami TRO-

TONU. Zresztą z tą  firmą współpra-

cujemy od dawna. Jesteśmy sporym 

odbiorcą jej produktów z wielu linii. 

Czy jeśli trafi do Państwa klient, 
który chce wyposażyć swój warsz-
tat lakierniczy, dostanie u Państwa 
wszystko? 
-Tak, jesteśmy do jego usług włącz-

nie z projektowaniem. 

Czy kryzys i Państwu daje się we 
znaki? Umówmy się, że pytam o 
branżę lakierniczą. 
- Na razie wszyscy go odczuwamy. 

Niedawno usłyszałem, że z ra-

portów firm ubezpieczeniowych, 

porównujących IV kwartał 2012 

do 2011 wynika, że w tym roku 

zgłoszono o 30 procent mniej 

szkód. Możemy założyć, że ostroż-

niej jeździmy. Ale też ludzie mając 

mniej pieniędzy, przy zadrapaniu, 

czy wgnieceniu starają się  radzić 

sobie sami, albo machają ręką i 

jeżdżą dalej. 

Jaka przyszłość czeka firmy tej bran-
ży? Gdzie szukać nowych klientów?  
- Zyskujemy nowych odbiorców 

zajmujących się metaloplastyką, 

stolarstwem, jachtingiem itd. Co 

Hotel Pałac 
romantyczny 

w Turznie
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ciekawe, w kryzysie nawet bardzo 

małe, „garażowe” warsztaty zaczy-

nają zauważać, że nie jest istotna 

cena produktu, a koszt wykonania. 

Łatwiej teraz sprzedać produkt 

drogi, za to bardzo dobrej jakości, 

bo zużywa się go mniej, jakość 

wykonania jest lepsza, kolor lepiej 

trafiony, a klient bardziej zadowolo-

ny. Weźmy np. produkty TROTONU 

- nadal najwięcej sprzedajemy tych 

tańszych. Ale klienci, którzy zakosz-

tują droższych, np. z linii Master, już 

przy nich zostają. A co do klientów, 

to trzeba szukać nowych i bardzo 

dbać o tych, którzy już nam zaufali. 

My proponujemy im szkolenia, robi-

my prezentacje. Docieramy do nich 

nawet kilka razy dziennie. Staramy 

się też, by nawet na zamówiony 

towar nie czekali dłużej niż dzień. 

Przy dzisiejszej ofercie firm spedy-

cyjnych to naprawdę możliwe.

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała Iwona Kalinowska

Centrum 
Lakiernicze 
AMC

W Centrum 
Lakierniczym 
dostaniemy 
wszyst-
ko, czego 
potrzebu-
jemy do 
remontów 
blacharsko-
lakierniczych

Hurtownia części Arpol przy 
Szosie Bydgoskiej

www.lakiernik.com.plLAKIERNIK
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Pierwsza edycja Targów Ob-

sługi Serwisowej Pojazdów i 

Techniki Warsztatowej MeCa-

Tech już za nami. Targi, które 

odbywały się 19-20 paździer-

nika sprawiły, że na te dwa 

dni wrocławska Hala Orbita 

zamieniła się w prawdziwe fo-

rum mechaniczne. Na targach 

spotkali się przedstawiciele 

branży motoryzacyjnej. Byli 

właściciele oraz pracownicy: 

warsztatów samochodo-

wych, wulkanizacyjnych, 

blacharskich, lakierniczych, 

stacji kontroli pojazdów, 

myjni, klubów tuningowych 

oraz producenci, dealerzy i 

indywidualni sprzedawcy po-

jazdów. Nie zabrakło również 

przedstawicieli organizacji 

motoryzacyjnych. Na sto-

iskach wystawców można 

było zapoznać się z najnow-

szymi technologiami z zakre-

su: narzędzi warsztatowych, 

oprogramowania, urządzeń 

wulkanizacyjnych, opon, felg, 

środków smarnych, części 

zamiennych, urządzeń do 

obsługi klimatyzacji. Wystaw-

cy zaprezentowali ponadto 

nowoczesną i komfortową 

odzież warsztatową oraz 

kosmetyki samochodowe. 

Ciekawie i precyzyjnie przy-

gotowane stoiska, to jednak 

nie wszystko, co czekało na 

gości. Targi MeCaTech miały 

bowiem interesujący i zaska-

kujący program towarzyszą-

cy. Pierwszego dnia targów, 

każdy z uczestników tego 

jedynego na Dolnym Śląsku 

wydarzenia, mógł wziąć udział 

w bezpłatnych seminariach 

learnShops™. Dzięki staran-

nie dobranym tematom (od 

innowacyjnych technologii w 

przemyśle motoryzacyjnym, 

nowości w klimatyzacjach 

samochodowych poprzez no-

woczesne technologie napra-

wy profili zamkniętych karo-

serii, czy sposoby zwiększenia 

efektywności stanowisk do 

pomiaru geometrii ustawienia 

kół) prezentacje cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. 

Główną atrakcją pierwszej 

edycji targów MeCaTech były 

Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Mechaników organizowane 

przez grupę V8 Team. W spor-

towej rywalizacji zmierzyło się 

20 najlepszych mechaników 

z kraju i uwaga, wśród nich 

jedna kobieta, która swą wie-

dzą zawstydziłaby niejednego 

doświadczonego pracownika 

warsztatu. Droga do finału 

nie była prosta. Uczestnicy 

musieli wykazać się sprytem 

i siłą drzemiącą w mięśniach. 

W końcu odkręcenie i zakrę-

cenie koła, to nie taka prosta 

sprawa. Po zaciętej rywalizacji 

nadeszła pora na ogłoszenie 

zwycięzców. Jury przyznało 

trzy pierwsze miejsca panom, 

ale nie zapomniało również o 

wspomnianej pani Agnieszce, 

której przyznano wyróżnienie 

w konkursie. Targi odbyły się 

w przyjemnej atmosferze. 

Piękna, słoneczna pogoda 

wprawiła wszystkich w dobry 

nastrój, co jeszcze bardziej 

potęgowało chęć wspólnej 

zabawy. Targi MeCaTech, to  

przede wszystkim wydarzenie, 

podczas którego można spę-

dzić przyjemnie czas wśród 

znajomych z branży, ale rów-

nież nawiązać cenne kontakty, 

które z pewnością zaowocują 

w przyszłości. To również do-

skonała okazja do znalezienia 

nowej grupy odbiorców i 

poznania przedsiębiorców z 

branży motoryzacyjnej. Kolej-

na edycja już za rok. Dokładny 

termin poznają Państwo już 

wkrótce, choć już dziś orga-

nizatorzy zapewniają, iż mają 

nowe, ciekawe pomysły na 

kolejną edycję targów.

MeCaTech 2012 za nami
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str.51Kompozyty już teraz z powodzeniem stosowane są w wielu 

znaczących dziedzinach gospodarki, takich jak chociażby bu-

downictwo, medycyna, motoryzacja, czy też technika lotnicza 

i kosmonautyczna. Jednak ich zastosowanie wciąż obejmuje 

kolejne branże. Nie dziwi więc fakt, iż materiały te cieszą się 

tak dużym zainteresowaniem.

Najbliższa edycja Targów EXPO-SURFACE będzie zatem do-

skonałym miejscem prezentacji własnych osiągnięć, nie tylko 

w dziedzinie ochrony przed korozją, ale również nowości, w 

zakresie materiałów kompozytowych. Dlatego już teraz zapra-

szamy do udziału w targach, zarówno producentów produk-

tów kompozytowych, półfabrykatów z tworzyw sztucznych, 

jak i dostawców branży kompozytów, firmy produkujące lub 

zajmujące się obróbką powierzchniową, a także przedsiębior-

stwa oferujące szerokiego rodzaju usługi doradcze.

Na wystawie ponadto prezentowane będą technologie oraz 

urządzenia do nanoszenia powłok ochronnych, sprzęt do 

czyszczenia i przygotowania oraz pokrywania powierzchni, 

specjalistyczne środki chemiczne, jak również urządzenia czy 

systemy do obróbki powierzchni. Po raz pierwszy w halach 

pojawią się przedsiębiorstwa proponujące gamę kompozytów. 

Produkty zaprezentuje w sumie kilkadziesiąt firm z Polski i 

zagranicy.

Wystawie towarzyszyć będą specjalistyczne dyskusje i spotka-

nia połączone z warsztatami. Zorganizuje je wspierająca targi 

EXPO-SURFACE Akademia Górniczo – Hutnicza.

Od 19 do 21 marca w halach Targów Kielce odbędą się rów-

nież II Targi Obróbki Blach STOM-BLECH, II Targi Obróbki Metali, 

Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, VIII Międzynarodowe Targi 

Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO oraz 

XVII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM. 

Więcej szczegółów na www.targikielce.pl. 

Zapraszamy!

EXPO – SURFACE 
– nowe branże, wysoka jakość

W połowie marca podczs Targów Kieleckich odbędą się IV Targi Technologii 
Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni. Zakres branżowy wystawy został 
poszerzony o kompozyty modne i ważne w każdej dziedzinie gospodarki.
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www

Nie jest tajemnicą, że poza dobrze 
wypozycjonowaną stroną, fanpage na 
Facebooku czy linkami sponsorowany-
mi jedną ze skutecznych form promocji 
usług firmy jest newsletter rozsyłany do 
dotychczasowych i potencjalnych klien-
tów. W tym artykule, w dużym skrócie 
zaprezentowane zostanie kilka wskazó-
wek pomocnych w przygotowaniu takiej 
właśnie, skutecznej formy reklamy firmy. 
Temat ten jest jednak na tyle obszerny, że 
nie sposób zaprezentować go w jednym 
tylko artykule. 

Mówiąc najprościej, newsletter to cy-

klicznie rozsyłany do klientów e-mail, 

który będzie naszym kanałem komu-

nikacji z nimi. Częstotliwość wysyłania 

takich wiadomości, zależy od naszego 

wyczucia potrzeb klientów. Może trafiać 

do skrzynek co tydzień lub co miesiąc 

– nie chodzi o to aby klienta zasypy-

wać dużą ilością niepotrzebnych treści 

lub bez końca powielać informacje o 

naszej ofercie, która nie ulega zmianie. 

W tym przypadku rzadziej nie znaczy 

nieskutecznie, o ile odstępy między 

poszczególnymi wydaniami naszego 

newslettera nie są liczone w miesiącach. 

Warto ustalić pewien stały rytm wysyłki 

naszego newslettera – tak, aby odbiorcy 

nie byli zaskoczeni i przyzwyczaili się do 

tego, że kontaktujemy się z nimi w spo-

sób regularny. Pamiętajmy jednak – jeśli 

nie mamy nic do powiedzenia nie wysy-

łajmy do klientów „byle czego” – takie 

działanie bowiem sprawi jedynie, że 

zawiedziony treścią klient nie otworzy 

już kolejnej wiadomości od nas.

TRZEBA MIEĆ DO KOGO WYSŁAĆ

Po pierwsze, należy oczywiście pa-

miętać, że aby wysyłać newsletter 

powinniśmy mieć bazę subskrybentów. 

Nie zapomnijmy więc dodać okienka 

„zapisz się do bezpłatnego newslette-

ra” na naszej stronie www. Z doświad-

czenia wielu specjalistów ds. promocji 

w Internecie wynika jednak, że samo 

zaproponowanie dopisania się do listy 

subskrybentów darmowego newslet-

tera może okazać się niewystarczające. 

Prawda jest też taka, że na większość 

osób działa swoiste przekupstwo – i 

nie o pieniądzach tu mowa. Zaoferuj-

my więc naszym dotychczasowym i 

potencjalnym klientom (w zamian za 

pozostawienie adresu mailowego i wy-

rażenie zgody na otrzymywani infor-

macji od nas) możliwość pobrania np. 

darmowego poradnika w interesującej 

dla nich tematyce, broszury informa-

cyjnej na interesujący temat  (równie 

dobrze może to być np. instrukcja 

pierwszej pomocy do wydrukowania 

i powieszenia – jeśli tylko uznamy, 

że taki właśnie prezent zainteresuje 

naszych odbiorców). Nie musi to być 

obszerna publikacja – wystarczy parę 

stron ale przygotowanych na intere-

sujący temat. Warto zastanowić się 

jaka tematyka będzie interesująca dla 

naszych subskrybentów i przygotować 

jakiś mini poradnik (jeśli nie czujemy się 

na siłach można przygotowanie takiej 

broszury zlecić). To oczywiście jeden z 

kilku sposobów pozyskiwania adresów 

mailowych – wymieniamy go ponie-

waż jest on stosunkowo skuteczny i 

co istotne zgodny z prawem. Możemy 

też przygotować dla naszych klientów 

odwiedzających firmę krótki formularz 

zawierający miejsce na wpisanie adresu 

e-mail oraz oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych w ce-

lach marketingowych i zgodę na otrzy-

mywanie informacji drogą elektronicz-

ną (czyli np. naszego newslettera). 

Przede wszystkim należy pamiętać, że 

budowanie bazy subskrybentów jest 

procesem i trzeba stale dbać o pozy-

skiwanie nowych adresów mailowych 

– ważne aby robić to jednak w sposób 

legalny a więc za przyzwoleniem osób 

zainteresowanych. Pamiętajmy, że roz-

syłanie spamu, czyli niezamówionych 

e-maili jest zabronione. Unijna dyrek-

tywa regulująca tę kwestię gwarantuje 

użytkownikom otrzymywanie tylko ta-

kich e-maili, na które wcześniej wyrazili 

zgodę.

MAMY LISTĘ ADRESÓW I CO DALEJ? 

Jeśli mamy już listę subskrybentów 

naszego newslettera, powinniśmy się 

na pewno zastanowić nad jego treścią i 

formą. Po pierwsze jednak, zanim nasz 

czytelnik zacznie poruszać interesują-

cych go treści w newsletterze, musimy 

zachęcić go do tego, aby otworzył na-

szą wiadomość. Pamiętajmy więc, aby 

wysyłana przez nas informacja miała 

intrygujący, ale i krótki zarazem temat. 

Może on przybrać np. formę pytania 

w stylu „czy wiesz jak….” lub zdanie 

w stylu „poznaj 3 sposoby na…” – to 

oczywiście jedynie przykłady i warto 

się zastanowić nad tym jak najlepiej 

dobrać tytuł – jest on bowiem tak waż-

ny, jak pierwsze wrażenie w przypadku 

nowo poznanej osoby. Sprawia, że albo 

chcemy poznać daną osobę bliżej albo 

wręcz przeciwnie.

INTERESUJĄCA TREŚĆ 
I PRZEJRZYSTA FORMA

Zakładamy oczywiście, że nasi subskry-

benci zachęceni odpowiednim tytułem 

wiadomości i zaintrygowani nim, będą 

chcieli dowiedzieć się czegoś więcej i 

klikną aby otworzyć wiadomość. Przede 

wszystkim pamiętajmy, że powinni oni 

znaleźć w newsletterez to, co obieca-

liśmy w tytule – nie ma nic gorszego 

od „nabrania” klienta na obietnicę bez 

pokrycia. Zadbajmy o to, aby treści jakie 

przekazujemy naszym subskrybentom 

były naprawdę interesujące. W przy-

padku serwisów samochodowych czy 

lakierni, mogą to być informacje z ka-

tegorii porad dotyczących skutecznych 

sposobów pielęgnacji karoserii lub inne 

artykuły – nazwijmy je - merytoryczne. 

Informacje merytoryczne przeplatajmy 

jednak informacjami dotyczącymi naszej 

oferty – chodzi nam przecież o to, aby 

zainteresować czytelnika, skierować 

go na naszą stronę www, sprawić aby 

zainteresował się naszą ofertą, a w kon-

sekwencji skorzystał w naszych usług. 

Pamiętajmy, że newsletter powinien być 

Wypromuj własną firmę

Skuteczny newsletter – cz.1

www
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tak przygotowany, aby czytelnik, który 

chce zapoznać się z daną treścią był 

przekierowywany na naszą stronę www 

(tam bowiem znajduje się przecież nasza 

pełna oferta) – warto to podkreślić! W 

newsletterze zatem nie umieszczamy 

całych artykułów, a jedynie interesu-

jące „zajawki” – im krótsze i bardziej 

intrygujące, ale mówiące równocześnie 

o konkretach, tym lepiej. Nie chodzi też 

o to by naszego klienta zasypać dużą ilo-

ścią informacji – naprawdę lepiej wysłać 

newsletter zawierający np. 3 zajawki do 

interesujących treści niż 10, z czego 7 

– delikatnie mówiąc – takich sobie (takie 

rozproszenie sprawi tylko, że niepo-

trzebnie się napracujemy, a treści istot-

ne poprzeplatane nieistotnymi zginą i 

klient może je po prostu zignorować). 

W końcu nikt chyba nie oczekuje też, że 

newsletter z serwisu samochodowego 

pełnił będzie rolę serwisu z newsami 

ze świata – nie przesadzajmy więc ze 

zbyt odbiegającymi od naszej dziedziny 

treściami.

Pamiętajmy, aby poinformować naszych 

subskrybentów o ofertach specjalnych, 

czy np. akcjach rabatowych, o nowych 

usługach w naszej ofercie oraz ważnych 

wydarzeniach w firmie – zawsze jednak 

pamiętajmy, że klient powinien znaleźć 

też choć minimum merytoryki w na-

szym newsletterze – tak aby nie odbie-

rał go tylko i wyłącznie jako przesyłkę 

reklamową. Prawda jest bowiem taka, 

że w większości przypadków przesyłki 

stricte reklamowe trafiają do kosza.

Nie zapomnijmy też o odpowiedniej 

formie naszego newslettera. Przede 

wszystkim musi być on przejrzysty. 

Warto też zadbać, o to aby już po 

pierwszym spojrzeniu czytelnik wiedział, 

które informacje są istotne bardziej, a 

które mniej – jak to zrobić? Wystarczy 

nadać zawartym w newsletterze tre-

ściom odpowiednią hierarchię – uwy-

puklić treści najważniejsze – np. poprzez 

wyboldowanie.

CZY TO DZIAŁA?

Jak sprawdzić skutecznoć naszego 

newslettra? Najprostsza metodą będzie 

skorzystanie darmowych, a dających 

naprawdę dużo informacji narzędzi 

Google analytics. Oczywiście możemy 

też skorzystać z programów do wy-

syłki newsletterów - dają one nie tylko 

narzędzia niezbędne do przygotowania 

newslettera, od gotowych szablonów 

graficznych, przez przepuszczenie zło-

żonego materiału do wysyłki przez te-

sty „na spam” po narzędzia pozwalające 

na weryfikację i analizę chociażby ilości 

otwarć naszego newsletera. 

Bez względu na to, jaką opcję wybierze-

my zawsze warto sprawdzić, które z wy-

słanych przez nas newsletterów cieszyły 

się większym zainteresowaniem, a które 

subskrybenci odrzucili – z takiej analizy 

zawsze trzeba też wyciągnąć wnioski na 

przyszłość.

Małgorzata Łukaszewicz

Nowy podkład SPECTRAL UNDER 
365 jest uzupełnieniem i kontynu-
acją sukcesu jaki odniósł  na ryn-
ku rewolucyjny lakier bezbarwny 
SPECTRAL KLAR 565. 

SPECTRAL UNDER 365 nakłada 
się bezpośrednio na podłoże, mię-
dzy innymi zabezpieczone gruntem 
kataforetycznym, co mocno upra-
sza proces naprawczy. Podkład 
ten może pełnić rolę wypełniającą 
lub izolującą. Gładka powierzchnia 
powstająca dzięki doskonałej roz-
lewności oraz krótki czas schnięcia 
pozwala zaoszczędzić czas pracy 
lakiernika i w efekcie znacznie 
zmniejszyć koszty naprawy. 
Wszystkie te cechy, przy rozsądnej 
cenie i najwyższej jakości gwaran-
tują powtórzenie sukcesu pozosta-
łych produktów linii SPECTRAL. 

SPECTRAL UNDER 365 
- Przełom w lakiernictwie

NOWOŚĆ
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Rewolucja 
w odpadach?

Wśród wielu obowiązków przedsiębiorcy 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, znajdują się i te z zakre-
su gospodarki odpadami. Każda firma 
– niezależnie od tego czy zajmuje się 
działalnością produkcyjną, handlem, czy 
usługami, wytwarza jakieś odpady. Nie 
inaczej jest w przypadku warsztatów 
samochodowych czy lakierni. Przyjrzyjmy 
się zatem obowiązkom jakim podlegają 
przedsiębiorcy – w tym przypadku nazy-
wani wytwórcami odpadów. 

Aktualnie obowiązującym aktem praw-

nym, regulującym kwestie dotyczące 

wytwarzanych przez przedsiębior-

ców odpadów, jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach wraz 

ze zmianami (tekst jednolity  Dz. U. Nr 

185 z 2010 r. poz. 1243). W momencie, 

gdy przygotowujemy ten artykuł, nowa 

ustawa o odpadach została właśnie 

przegłosowana przez Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej (w dniu 23 listopada 

2012) i przekazana w dniu 27 listopa-

da 2012 do rozpatrzenia przez Senat. 

Nowa ustawa – jeśli zostanie ostatecz-

nie zaakceptowana przez Senat i będzie 

podpisana przez Prezydenta - zacznie 

obowiązywać w większości w roku 

2013. Dopóki jednak nie mamy podpisu 

Prezydenta pod nową ustawą,  wszyscy 

wytwórcy odpadów podlegają dotych-

czas obowiązującej ustawie o odpadach 

oraz rozporządzeniom wykonawczym 

do wspomnianego aktu prawnego.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie de-

finicją, za odpady uznaje się wszystkie 

nieprzydatne substancje i przedmioty, 

których posiadacz pozbywa się, za-

mierza pozbyć się lub do ich pozbycia 

się jest obowiązany – warto zwrócić 

szczególną uwagę na ten ostatni 

element definicji. Do pozbycia się nie-

których odpadów - i to w określony 

sposób - zobowiązują przedsiębiorców 

aktualne przepisy prawa.  Uwzględnia-

jąc specyfikę warsztatów, serwisów 

samochodowych oraz lakierni, wśród 

odpadów wytwarzanych w związku z 

tego rodzaju działalnością znajdziemy 

między innymi różnego rodzaju płyny 

eksploatacyjne (w tym np. oleje), zu-

żyte filtry, akumulatory, opakowania 

po używanych częściach lub prepara-

tach chemicznych, czyściwa, ubrania 

robocze, a nawet opony – przykłady 

można mnożyć. W zależności od tego, 

z jakiego rodzaju odpadami mamy do 

czynienia oraz jak dużą ich ilość wytwa-

rza dana firma – różne będą obowiązki 

związane z gospodarką wspominanymi 

już odpadami.

OBOWIĄZKI ZALEŻNE OD ILOŚCI I 
RODZAJU ODPADÓW – WG STANU NA 1 

GRUDNIA 2012

Aby dowiedzieć się jakim obowiązkom 

związanym z gospodarką odpadami 

podlega dana firma, należy oszaco-

wać jaka ilość odpadów rocznie jest 

w niej wytwarzana (zgodnie z obo-

wiązującymi na dzień 1 grudnia 2012 

wymogami prawa). W przypadku firm, 

które wytwarzają >1Mg/rok odpadów 

niebezpiecznych (powyżej 1 tony)  lub 

>5000Mg/rok odpadów innych niż 

niebezpieczne (powyżej 5 tys. ton), nie-

zbędne będzie uzyskanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów. W celu uzyskania 

takiego pozwolenia należy złożyć wnio-

sek, który musi spełniać wymagania 

określone w ustawie Prawo ochrony 

środowiska i ustawie o odpadach. Z 

uwagi jednak na przytoczone wyżej ilo-

ści wytwarzanych odpadów zobowiązu-

jące do uzyskania takiego pozwolenia, 

obowiązek ten najprawdopodobniej nie 

będzie dotyczył Państwa firm. 

Z kolei w przypadku firmy, która pod-

czas swojej działalności wytwarza 

od 0,1 tony do 1 tony rocznie odpa-

dów uznawanych za niebezpieczne, 

konieczne będzie uzyskanie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi. Aby uzyskać 

taką decyzję  należy złożyć wniosek 

wraz z programem gospodarki odpa-

dami niebezpiecznymi, odpowiadający 

wymaganiom określonym w ustawie o 

odpadach.

W przypadku przedsiębiorstwa, które 

podczas swojej działalności wytwarza  

<0,1Mg/rok (poniżej 0,1 tony) odpa-

dów niebezpiecznych lub >5Mg/rok 

(powyżej 5 ton)  odpadów innych niż 

niebezpieczne, konieczne będzie przed-
łożenie informacji o wytwarzanych odpa-
dach oraz sposobach gospodarowania 
nimi. Informację o wytwarzanych od-

padach oraz o sposobach gospodaro-

wania nimi, należy przedłożyć staroście 

w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności, powodującej powstanie 

odpadów lub przed zmianą tej dzia-

łalności wpływającą na ilość lub rodzaj 

wytwarzanych odpadów, bądź sposo-

bów gospodarowania nimi. O tym jakie 

informacje powinno się zawrzeć w tym 

dokumencie mówi  artykuł 24 ustawy o 

odpadach. Do rozpoczęcia działalności 

powodującej powstawanie odpadów 

można przystąpić, jeżeli organ właści-

wy do przyjęcia informacji, w terminie 

30 dni od dnia złożenia informacji nie 

wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Ponadto, jeśli firma zajmuje się świad-

czeniem usług w zakresie budowy, roz-

biórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzą-

tania, konserwacji i napraw, a także 

przetwarzania odpadów zawierających 

azbest w urządzeniach przewoźnych, 

to jako wytwórca odpadów wynikają-

cych z ww działalności, zobowiązana 

jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami. W celu 
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uzyskania takiej decyzji należy złożyć 

wniosek, do którego należy załączyć 

program gospodarki odpadami. 

HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWA-
NIA Z ODPADAMI – NOWOŚĆ ZGODNA 

Z DYREKTYWAMI UE

Jeśli wspomniana wyżej nowa ustawa 

o odpadach zostanie podpisana przez 

Prezydenta, wprowadzi ona następują-

cą hierarchię sposobów postępowania z 

odpadami:

1. zapobieganie powstawaniu odpa-

dów;

2. przygotowywanie do ponownego 

użycia;

3. recykling;

4. inne procesy odzysku;

5. unieszkodliwianie.

Hierarchia ta jest wynikiem dostosowa-

na przepisów do wymogów i dyrektyw 

UE i w zasadzie nie ma od niej odwrotu. 

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy 

kto podejmuje działania powodujące 

lub mogące powodować powstanie od-

padów, powinien takie działania plano-

wać, projektować i prowadzić przy uży-

ciu takich sposobów produkcji lub form 

usług oraz surowców i materiałów, 

aby w pierwszej kolejności zapobiegać 

powstawaniu odpadów lub ograniczać 

ilość odpadów i ich negatywne oddzia-

ływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na 

środowisko. Odpady, których powstaniu 

nie udało się zapobiec, posiadacz odpa-

dów w pierwszej kolejności jest obo-

wiązany poddać odzyskowi. Odzysk ten 

powinien polegać w pierwszej kolejności 

na przygotowaniu odpadów przez ich 

posiadacza do ponownego użycia lub 

poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest 

to możliwe z przyczyn technologicz-

nych lub nie jest uzasadnione z przy-

czyn ekologicznych lub ekonomicznych 

– poddaniu innym procesom odzysku. 

Unieszkodliwianiu z kolei poddawane 

powinny być z te odpady, z których 

uprzednio wysegregowano odpady 

nadające się do odzysku.

WIOŚ BĘDZIE MÓGŁ NAWET 
WSTRZYMAĆ DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Zgodnie z projektem nowej ustawy, 

której zapisy w większości mogą obo-

wiązywać już w 2013 roku wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska będzie 

mógł, w drodze decyzji, kierując się 

stopniem zagrożenia dla środowiska, 

życia lub zdrowia ludzi, wstrzymać dzia-

łalność posiadacza odpadów w przy-

padku naruszenia ww. hierarchii sposo-

bów postępowania z odpadami czyli np. 

jeśli niedopełniony zostanie obowiązek 

wysegregowania odpadów nadających 

się do odzysku, spośród odpadów 

przeznaczonych do unieszkodliwiania. 

Takimi samymi konsekwencjami mogą 

być dotknięci przedsiębiorcy, którzy na-

ruszą uregulowania w zakresie zakazów 

postępowania z odpadami niebezpiecz-

nymi lub złamią inne wybrane zasady 

określone przez nową ustawę. Warto 

mieć na uwadze, że postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu 

działalności danej firmy wszczynane 

będzie z urzędu.

EWIDENCJA – TEN OBOWIĄZEK 
DOTYCZY WSZYSTKICH?

Obowiązkiem, który dotyczy wszystkich 
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przedsiębiorców – bez względu na ilość 

wytwarzanych odpadów – jest prowa-

dzenie ewidencji odpadów. Co istotne, 

ewidencja ta musi być prowadzona 

zgodnie z aktualnie obowiązującym 

katalogiem odpadów i listą odpadów 

niebezpiecznych (praktyczną wyszuki-

warkę kodów odpadów znaleźć można 

np. na stronie http://www.gielda-

odpadow.pl/kody.html). Co zawiera 

pełna ewidencja odpadów? Kompletna 

dokumentacja w tym zakresie to po 

pierwsze - karty ewidencji odpadów 

(dla każdego rodzaju odpadów odrębna 

karta) oraz po drugie - karty przekazania 

odpadu. W przypadku tego ostatniego 

dokumentu, przy odbiorze naszych od-

padów, odbierający powinien potwier-

dzić odbiór na tym właśnie formularzu 

(wzór znajduje się w załącznik nr 5 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. 

U. Nr 249, poz. 1673)) Oczywiście jeśli 

w życie wejdzie nowa ustwa, zapewne 

pojawi się koniecznośc uchwalenia i no-

wych rozporządzeń wykonawczych – w 

tej chwili jednak (wg stanu na 1 grudnia 

2012) obowiązuje ww wspomniane roz-

porządzenie.

Istnieją jednak sytuacje, w których po-

siadacz odpadów jest zwolniony z pro-

wadzenia ewidencji odpadów. Sytuacja 

taka ma miejsce jedynie w przypadku 

wytwórców odpadów komunalnych 

oraz osób fizycznych i jednostek or-

ganizacyjnych, które wykorzystują od-

pady na potrzeby własne – przy czym 

jednostki te nie mogą być przedsiębior-

cami, a także w przypadku wytwórców 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

jeżeli pojazdy te zostały przekazane do 

przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowa-

dzącego punkt zbierania pojazdów.  Jak 

widać zatem – wydawać by się mogło, 

że obowiązek ewidencji dotyczy w zasa-

dzie niemal wszystkich przedsiębiorców 

– niezależnie od ilości wytwarzanych 

odpadów oraz niezależnie od rodzaju 

prowadzonej działalności. Czy faktycz-

nie? Istotną z punktu widzenia małych 

i średnich firm okazuje się informacja 

zawarta w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 

w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów oraz 

kategorii małych i średnich przedsię-

biorstw, które mogą prowadzić uprosz-

czoną ewidencję odpadów, określa 

rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych 

rocznie przez posiadacza odpadów, dla 

których nie ma obowiązku prowadze-

nia, ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, 

poz. 1735). Według ww. rozporządzenia 

uproszczoną ewidencję odpadów (tj. z 

zastosowaniem wyłącznie karty przeka-

zania odpadu) mogą prowadzić małe i 
średnie przedsiębiorstwa, które spełniają 

dwa podstawowe warunki: po pierwsze 

- wytwarzają odpady niebezpieczne w 

ilości do 100 kg rocznie, po drugie - wy-

twarzają odpady inne niż niebezpiecz-

ne, niebędące odpadami komunalnymi, 

w ilości do 5 ton rocznie (takie same 

kryteria podaje nowa ustawa). Uprosz-
czona ewidencja to nic innego jak  archi-

wizowanie kart przekazania odpadu bez 

konieczności zakładania kart ewidencji 

odpadów. Warto wiedzieć że dokumen-

ty sporządzone na potrzeby ewidencji 

odpadów należy przechowywać przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku ka-

lendarzowego, w którym sporządzono 

te dokumenty. Na żądanie organów 

kontrolnych będziemy zobowiązani do 

udostępnienia tych dokumentów. 

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że 

w nowej ustawie, którą jak wspomniano 

na początku tego artykułu przekaza-

no już do Senatu znajdujemy zapis, iż 

minister właściwy do spraw środowi-

ska określi w drodze rozporządzenia, 

rodzaje odpadów lub ilości odpadów, 

dla których nie ma obowiązku prowa-

dzenia ewidencji odpadów, kierując 

się ich szkodliwością oraz potrzebą 

wprowadzenia ułatwień w przypadku 

wytwarzania niewielkich ilości odpadów. 

Jest więc nadzieja, że po wejściu w ży-

cie nowych przepisów, uregulowania w 

zakresie sprawozdawczości będą nieco 

łagodniejsze. Dopóki jednak nie zosta-

nie uchwalone nowe rozporządzenie 

wykonawcze w tym zakresie obowiązy-

wać będą wyżej przedstawione wymogi 

w zakresie ewidencji (nie zmieniają się 

one w nowej ustawie).

ROCZNE SPRAWOZDANIE 
– OD TEGO NIE MA ODSTĘPSTW

Bezwzględnie należy pamiętać o tym, iż 

raz w roku (do 15 marca za poprzedni 

rok kalendarzowy – i ten termin nie 

zmienia się w nowej ustawie) – bez 

względu na to czy firma zobowiązana 

jest do prowadzenia pełnej sprawoz-

dawczości „odpadowej”, czy może pro-

wadzić ewidencję uproszczoną – należy 

przygotować i przekazać marszałkowi 

województwa zbiorcze zestawienie 

danych dotyczących odpadów. Od tego 

obowiązku nie ma odstępstw i z pew-

nością warto dopilnować, aby wywiązać 

się z niego – zwłaszcza, że za niedopeł-

nienie obowiązków przedsiębiorcom 

grożą określone konsekwencje.

Obowiązująca aktualnie ustawa o 

odpadach dopuszcza dotkliwe kary 

administracyjne za niedopełnienie 

obowiązków związanych z gospodarką 

odpadami. Po pierwsze - jeżeli posia-

dacz odpadów wytwarza odpady bez 

wymaganej decyzji środowiskowej 

lub z naruszeniem jej warunków, albo 

rozpoczyna działalność powodującą 

powstawanie odpadów przed upły-

wem terminu do wniesienia sprzeciwu, 

podlega karze pieniężnej w wysokości 

5 000 zł. Po drugie - jeżeli posiadacz 

odpadów nie realizuje obowiązku 

sprawozdawczości, tj, nie przekazuje 

właściwemu organowi zbiorczego ze-

stawienia danych o odpadach podlega 

karze pieniężnej w wysokości 500 zł 

(tak samo reguluje to nowa ustawa). W 

nowej ustawie czytamy ponadto, że w 

decyzji o wymierzeniu administracyjnej 

kary pieniężnej, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska określa termin 

przekazania sprawozdania, nie krótszy 

niż 14 dni, chyba że podmiot złożył 

sprawozdanie przed dniem wydania 

decyzji. Po trzecie – kara może być 

powielana - w przypadku bowiem, gdy 

podmiot,  mimo wezwania właściwego 

urzędu nie przedłożył zbiorczego zesta-

wienia danych o odpadach, podlega ka-

rze pieniężnej w wysokości 2000zł. Kara 

ta może być wymierzana wielokrotnie, 

a ograniczeniem jest tu kwota 10000 

zł – łączna wysokość kar za dany rok 

kalendarzowy nie może przekroczyć 

tej właśnie kwoty. Zgodnie z nowymi 

przepisami granica ta zostanie ustalona 

najprawdopodobniej na 8500 zł.
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W tym roku definitywne i ostateczne zakończenie 

sezonu sportów samochodowych miało mieć wyjątko-

wo okazały charakter. I miało. Tradycyjnie zamykająca 

sezon warszawska Barbórka odbywała się po raz pięć-

dziesiąty. Nadzwyczajny prestiż tego rajdu, rajdziku 

chciałoby się rzec wziąwszy pod uwagę długość trasy, 

wynika z trzech powodów. Po pierwsze, kierowcy 

rywalizują w nim jedynie o rajdową sławę, sportowy 

honor i podziw licznej warszawskiej publiczności. Rajd 

nie liczy się w żadnej klasyfikacji, nie daje też punktów 

w walce o tytuły mistrzowskie. Okazuje się, że dla za-

wodników liczy się sama satysfakcja z rywalizacjii. Po 

drugie, finałem zawodów jest odcinek wytyczony na 

ulicy Karowej, krętej, prowadzącej pod górę ulicy z 

nawierzchnią z kostki bazaltowej. Obecnie część trasy 

jest już wyasfaltowana, ale najciekawszy (i najtrudniej-

szy) wjazd pod wiadukt pozostał. Nadal jest to bardzo 

wymagająca próba gromadząca dziesiątki tysięcy kibi-

ców. Przez pół wieku odcinekt ten stał się najbardziej 

kultową i chyba najbardziej znaną próbą rajdową na 

świecie. Po trzecie – media. Dla wielu redakcji to okazja 

do zdobycia dobrego materiału niewielkim kosztem i 

bez większego nakładu pracy. Od kilku lat bezpośrednia 

relacja telewizyjna dodatkowo nakręca popularność 

imprezy.

Wystartować w Barbórce to wielki zaszczyt i honor, 

ale też i obowiązek każdego kierowcy wyczynowego, 

a zmierzyć się z Panią Karową to wielkie przeżycie, wy-

zwanie i magia niezwykłego kontaktu tłumów widzów 

z mistrzami kierownicy.

Szansę rywalizacji na ulicy Karowej otrzymuje jedynie 

trzydzieści załóg, sklasyfikowanych na czele po przeje-

chaniu trzech krótkich odcinków w tym roku, rozgry-

wanych w warszawskiej Cytadeli, na terenie wyścigów 

konnych na Służewcu oraz na autodromie na Bemo-

wie. Po przejechaniu tych prób rajd się zakończył; 

początkowo podano, że zwyciężyli Michał Sołowow 

z Maciejem Baranem, jednak po doliczeniu karnych 

sekund triumfatorem Barbórki został po raz szósty 

Tomasz Kuchar, jadący z Danielem Dymurskim.

Gościem specjalnym imprezy był Felix Baumgartner, 

jednak nie udało mu się awansować do trzydziestki 

najlepszych kierowców i ulicę Karową przejechał jako 

gość poza konkurencją, pokazowo, bez pomiaru czasu. 

Nagrodą były entuzjastyczne oklaski i głośne „wow” 

kilkudziesięciu tysięcy widzów.

Najszybszą załogą na ul. Karowej byli aktualni mi-

trzowie Polski, Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem 

Baranem, drugi czas uzyskali zwycięzcy tegorocznej 

Barbórki, trzeci był Luca Rossetti pilotowany przez 

Matteo Chiarcossiego.

Po rajdzie Tomasz Kuchar podzielił się z dziennikarza-

mi: - Po pierwsze chciałem ogromnie podziękować 

Felixowi Baumgartnerowi i jego pilotowi Klausowi 

Pollhammerowi za przyjęcie naszego zaproszenia i 

po raz kolejny, po 7 latach, wystartowanie w naszym 

W stratosferze i w Warszawie
Najszybsi 
na Karowej: 
Kajetan 
Kajetanowicz 
i Jarosław 
Baran; 2 
m-ce Tomasz 
kuchar i Da-
niel Dymur-
ski; 3 m-ce 
Luca Rosetti 
i Mateo 
Chiarcossi.

Rajd Barbór-
ki to emocje 
ściągające 
dziesiątki 
tysięcy 
kibiców.



st
r.6

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.61
zespole podczas Rajdu Barbórki. Aż nie dowierzam, że 

Felix wolał przyjechać do nas do Polski zamiast zostać 

na zakończeniu sezonu „Red Bull Racing F1 Team’u”. 

Jak zawsze miło było go widzieć, a milej było słyszeć, 

że dobrze pamięta wszystkie polskie słowa, których 

go w przeszłości nauczyliśmy, choć kompletnie „ścięło 

mnie z nóg” jak przywitał mnie na lotnisku „cześć To-

muniu”. Testy przebiegły rewelacyjnie, Felix z kilometra 

na kilometr jeździł coraz szybciej i precyzyjniej, a krę-

cenie beczki opanował wręcz do perfekcji, co z resztą 

zaprezentował wszystkim podczas dwóch przejazdów 

na Karowej.

Zacięta 
rywalizacja 
między za-
wodnikami, 
zapewniała 
dużo wrażeń, 
ustawionym 
przy trasie 
wyścigu 
kibicom, ob-
serwującym 
zmagania 
załóg.
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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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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: Auto-Lack-
Service
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
Kontakt - tel.: 
015788454902
szukam kilku blacharzy 
i lakierników do nowo 
otwartego zakładu. Praca w 
Niemczech

Kontakt - nazwa: Karls-auto-
werkstatt
Kontakt - email: tkkmateja-
@googlemail.com 
Poszukuje samodzielnego 
lakiernika z umiejętnością 
dobierania  lakierów  i 
mieszania, tttumiejętnością 
dokonywania napraw miej-
scowych. Darmstadt

Kontakt - nazwa: Diamond 
Global
Kontakt - email: p.vogelsin-
ger@diamondglobal.ca 
Praca dla blacharzy/
lakierników w Kanadzie. 
Wymagania: Przynajmniej 
3 lata doświadczenia. 
Skończona szkoła w 
zawodzie blacharz/lakiernik 
Komunikatywna znajomość 
języka angielskiego Chęć 
wyjazdu do Kanady na 1-2 
lata. Prosimy wysyłać CV po 
angielsku na adres: p.vogel-
singer@diamondglobal.ca 

Kontakt - nazwa: Power 
Job Flex
email: annaitam@wp.pl

POSZUKUJE! Specjalisty 
do usuwania wgnieceń po 
gradobiciu bez lakierowa-
nia-technika PDR! Praca w 
Holandii, jez. angielski dobry 

Kontakt - nazwa: warsztat
Kontakt - email: info@au-
tolackiererei24.de Kontakt 
- tel.: 533 010 196
Praca dla lakiernika-blacha-
rza samochodowego. od 
3 tys. zł/m-c netto wzwyż, 
umowa o pracę. miejsce 
pracy: Zielona Góra. tel. 533 
010 196 

Kontakt - nazwa: Decon 
Personaldienste GmbH 
Kontakt - email: kslota@de-
conpersonaldienste.de 
Kontakt - tel.: 0049 
2826999830 
Praca w Niemczech dla 
Blacharzy/Lakierników, 
Mechaników sam., Me-
chaników na niemieckich 
warunkach. Organizujemy 
zakwaterowanie.

Kontakt - nazwa: METALI-
NVEST
Kontakt - email: praca@me-
talinvest.pl
Poszukujemy technika 
lakiernika z doświadczeniem 
(min.2 lata)., znajomość 
techniki i sprzętu do aplikacji 
farb i lakierów, wykształce-
nie min. śr. tech.

Kontakt - nazwa: Anna
Kontakt - email: AnnaHeiblo-
m@donbv.nl
Zatrudnimy do pracy w 

Niemczech blacharzy oraz 
mechaników samochodów 
osobowych (uniwersalni) 
-konieczna komunikatywna 
znajomość języka niemiec-
kiego

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: oudeka-
as@op.pl
Holandia, od zaraz malarzy 
proszkowych do malowania 
(powlekania) metalowych 
elementów wyświetlaczy, 10 
euro/godz brutto, praca na 
długi okres. 

Kontakt - nazwa: Paulobi-
lverksted
Kontakt - email: paulobi-
lverksted@wp.pl
Praca w Norwegii poszu-
kujemy pracownika na sta-
nowisko blacharz -lakiernik 
więcej info lub cv na adres 
imeilpaulobilverksted@wp.pl

Kontakt - nazwa: Igloo
Kontakt - email: ppanus@i-
glooautomotive.com 
Kontakt - tel.: 
00447912599853
Obecnie poszukujemy osób 
do przygotowywania samo-
chodów pod lakierowanie 
(maskowanie, podkład, 
lakierowanie, etc), praca 
jest zlokalizowana w Corby, 
Northants. Odpowiedni 
kandydat to osoba mającą 
doświadczenie w pracy w 
warsztacie samochodowym 
i potrafiąca wykonywać 
różne prace, m.in. przygoto-
wywanie pod lakierowanie, 

polerowanie, małe naprawy, 
itp. Język angielski w stop-
niu komunikatywnym. Start 
natychmiastowy, oferta na 
długi okres. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt pod 
numer 01795581496 lub 
07912 599853 lub wiadomo-
ści na ppanus@iglooauto-
motive.com

Kontakt - nazwa: rekruta-
cja_serwis1@wp.pl 
Kontakt - email: rekruta-
cja_serwis1@wp.pl 
Zatrudnię doradcę w serwi-
sie blacharsko-lakierniczym. 
Woj. Podlaskie

Kontakt - nazwa: rekruta-
cja_serwis1@wp.pl 
Kontakt - email: rekruta-
cja_serwis1@wp.pl 
Zatrudnię mistrza w serwisie 
blacharsko-lakierniczym, 
osobę koordynującą pracę 
serwisu, osobę odpowie-
dzialną za magazyn mate-
riałów. Woj. Podlaskie

Kontakt - nazwa: Paulina
Kontakt - email: ppanus@i-
glooautomotive.com 
Kontakt - tel.: 
00447912599853
Obecnie poszukujemy 
lakiernika do pracy zlokali-
zowanej w Corby, Northants. 
Odpowiedni kandydat to 
osoba mającą doświadcze-
nie w pracy w warsztacie 
samochodowym i potrafiąca 
wykonywać różne prace, 
m.in. przygotowywanie pod 
lakierowanie, polerowanie, 

małe naprawy, itp. Wyma-
gane są własne narzędzia 
(pistolet, maska). Start 
natychmiastowy, oferta na 
długi okres. 

Kontakt - nazwa: fix
Kontakt - email: fixik@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004994160489720
Blacharza samochodowego 
zatrudnię  praca w Niem-
czech pseudo (blacharza 
kowal) dziękuję proszę nie 
dzwonić

Kontakt - nazwa: Lakiernik-
Pomocnik.
Kontakt - email: auto-
lack.star@gmx.de
Kontakt - tel.: 
00491717838733
poszukuje Lakiernika 
Samochodowego do pracy 
w Niemczech (niekoniecznie 
długoletnie doświadczenie) 
od zaraz z zakwaterowa-
niem i wyżywieniem.

Kontakt - nazwa: Car-C
Kontakt - email: m.cicho-
n@gmx.de
Kontakt - tel.: 
00491726516624lub 
+496802920008
Dam prace blacharz-La-
kiernik bardzo dogodne 
warunki Niemcy Saarbrüc-
ken najlepiej z okolic opola 
(niekoniecznie) z względu 
wyjazdów

Kontakt - nazwa: LAKIERNIK
Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl

najlepsze miejsce
na Twoje ogłoszenie

www.lakiernik.com.pl

OGŁOSZENIA
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Kontakt - tel.: 0049 
015788454902
poszukujemy polskich 
fachowcow na stanowisko 
lakiernik samochodo-
wy(pomocnik lakiernika) 
umiejetnosc przygotowania 
elementu do lakierowa-
nia.NIEMCY

Kontakt - nazwa: Mariusz
Kontakt - email: mariza-
3029@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0033763012599
Praca we Francji dla 
doświadczonego blacharza 
samochodowego.

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+447448222994 lub 
+48516709185
Pilnie podejmą pracę za 
granicą jako lakier. sam. 
Pracowity, uczciwy, bez 
nałogów, duże doświadcze-
nia w zawodzie, malowanie 
farbami-wodnymi i proszko-
wymi. Od zaraz

Kontakt - nazwa: Zbyszek
Kontakt - email: zbi-
gniew01_zielinski@tlen.pl 
Kontakt - tel.: 603-316-424
Szukam pracy jako 
blacharz/lakiernik na 
terenie europy. Mam 20 
lat doświadczenia na tym 
stanowisku. Pracowałem w 
bmw/mercedesie/porsche w 
Niemczech 

kontakt - nazwa: SEBA-
STIAN
Kontakt - email: sebawil-
k2312@onet.pl
Kontakt - tel.: 
+48697226848
Szukam pracy jako lakiernik. 
Aktywny zawodowo od 1993 
mam36 l. UMIEJĘTNOŚCI:
-lakierowanie, polerowanie, 
przygotowanie auta do lak., 
-prawo jazdy kat.B,E

Kontakt - nazwa: lakier51
Kontakt - email: henko-
51@wp.pl
Kontakt - tel.: 696 667 639
lakiernik samochod.30 lat 
doświadczenia w serwisach, 
lakiery wodne i konwencjo-
nalne, podejmie prace na 
1/2 etatu...(Zielona Góra-
okolice).Jestem na rencie.

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: macieksz-
lapka@wp.pl
Kontakt - tel.: 791610397
Dwóch lakierników z wie-
loletnim doświadczeniem 

podejmie prace za granicą 
własne auto i gotowość 
wyjazdu od razu.

Kontakt - nazwa: blacharz
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy za granicą,15lat 
doświadczenia, ponad dwa 
lata pracy w Niemczech

Kontakt - nazwa: MACIEK
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com 
Kontakt - tel.: 792 034 015
Szukam Pracy, J.Włoski DB 
J.Angielski Komunikatywnie. 
Lat 20 bez nałogów Szkola 
ZAwodowa, Dyplom Czelad-
niczy 3 lata doświadczenie

Kontakt - nazwa: klotor
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl 
Kontakt - tel.: 
+48666454575
lakiernik 32lata duże 
doświadczenie w lakierach 
wodnych takich jak RM i DU 
PONT precyzja znajomość 
kolorystyki ,szybkość i nie-
zawodność to moje atuty

Kontakt - nazwa: Dawid
Kontakt - email: plota-
1498@gmail.com
Kontakt - tel.: 661-480-350
SZUKAM PRACY JAKO 
LAKIERNIK, MŁODY DO-
ŚWIADCZONY,2 LETNIE 
DOŚW, AUTO-SERWIS. 
polerka, przygotowywanie, 
drobna blacharka, spawa-
nie, malowanie.

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 0048 -
601503948
41-letni Blacharz-Lakiernik 
samochodowy,27-letnie 
doświadczenie, prawo jazdy 
kat.ABC,B+E, solidny bez 
nałogów szuka uczciwej 
pracy na terenie UE

Kontakt - nazwa: Zbyszek
Kontakt - email: zbi-
gniew01_zielinski@tlen.pl 
Kontakt - tel.: 603-316-424
Szukam pracy jako 
blacharz/lakiernik na 
terenie europy. Mam 20 
lat doświadczenia na tym 
stanowisku. Pracowałem w 
bmw/mercedesie/porsche w 
Niemczech i UK.

Kontakt - nazwa: sebastian
Kontakt - email: milla-
5@op.pl
Kontakt - tel.: 
+48669653282
witam mam 29l poszu-
kuje pracy jako lakiernik 
samochodowy wysokie 

doświadczenie znajomość 
jęz. niemieckiego
 
Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: blaze-
e@wp.pl
Szukam pracy w zawodzie 
lakiernik. Jestem zatrudnio-
ny, jednak szukam pracy 
w Holandii lub innym kraju 
za lepszą stawkę. 10 lat 
doświadczenia. Rzeźby :)

Kontakt - nazwa: marian
Kontakt - email: marianma-
rianowski@onet.eu
szukam pracy jako lakiernik

Kontakt - nazwa: wojtek
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
kilkanaście lat doświadcze-
nia jako pomocnik lakiernika 
z papierami czeladnika, 
podejmę prace za granicą

Kontakt - nazwa: Zbyszek
Kontakt - email: zbi-
gniew01_zielinski@tlen.pl 
Kontakt - tel.: 603-316-424
Szukam pracy jako 
blacharz/lakiernik na 
terenie europy. Mam 20 
lat doświadczenia na tym 
stanowisku. Pracowałem w 
bmw/mercedesie/porsche w 
Niemczech i UK

Kontakt - nazwa: seba
Kontakt - email: seba-
stian.weg@gmail.com 
Podejmę prace lakiernika 
lub pomoc lakiernika za gra-
nica j ang komunikatywny

Kontakt - nazwa: blacharz
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy za granicą,15lat 
doświadczenia, ponad dwa 
lata pracy w Niemczech

Kontakt - nazwa: marek
Kontakt - email: nasty-
r@wp.pl
Kontakt - tel.: 607564874
Lakiernik proszkowy, na-
tryskowy farbami wodoroz-
cieńczalnymi szukam pracy. 
7 lat doświadczenia, woj. 
mazowieckie

Kontakt - nazwa: Radek
Kontakt - email: autositzbe-
zuge@tlen.pl
5 Letnie doświadczenie w 
lakiernictwie podejmę prace 
jako lakiernik za granica 

Kontakt - nazwa: blacharz
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy za granicą,15lat 

doświadczenia, ponad dwa 
lata pracy w Niemczech

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+447448222994
Pilnie podejmą pracę za 
granicą jako lakier. samoch. 
Pracowity, uczciwy, bez 
nałogów, duże doświadcze-
nia w zawodzie, malowanie 
farbami-wodnymi i prosz-
kowymi

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy zagra-
nica jako pomocnik lakier-
nika, papiery czeladnicze 
mam 33 lata tel. 663714183 
Tomek

Kontakt - nazwa: Car 
Painter
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +4879754828
5,+31687392297
Lakiernik samochodowy 
podejmie prace od zaraz na 
terenie EU 18 lat stażu w 
zawodzie OldTimery, nowe 
auta J.Ang. komunikatywny, 
J.Niderlandzki

Kontakt - nazwa: michał
Kontakt - email: dorotam-
l@vp.pl
Kontakt - tel.: 692148245
szukam pracy na terenie 
woj. świętokrzyskiego, 
jestem lakiernikiem od 15 lat 
pracuję w zawodzie

Kontakt - nazwa: DANIEL
Kontakt - email: kodzak86-
21@o2.pl
Kontakt - tel.: +48 535 999 
718
szukam pracy za granica 
UE, jako pomocnik lakier-
nika, szpachlowanie itp, 
Dyplom czeladnika, klejenie 
tworzyw sztucznych, mam 
26 lat

Kontakt - nazwa: karol
Kontakt - email: karolbud-
niak@o2.pl
Kontakt - tel.: 508658716
lakiernik z 10 letnim 
doświadczeniem podejmie 
prace w Polsce lub za 
granicą 

Kontakt - nazwa: lukas
Kontakt - email: lukaszlatu-
szek@wp.pl
Kontakt - tel.: 512184637
Witam, Szukam pracy w 
Niemczech jako lakiernik, 15 
lat doświadczenia, angielski

Kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Szukam pracy jako pomoc-
nik lakiernika zagranica 
mam 34 lata mam czeladni-
cze papiery pracowałem w 
UK jako lakiernik przemysło-
wy tel. 663714183 Tomek.

Kontakt - nazwa: Bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 0048 
601480237
Lakiernik samochodowy 25 
lat doświadczenia , lakiery 
wodne szuka pracy za 
granicą

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com 
Kontakt - tel.: 792 034 015
Szukam pracy na terenie 
Europy. 2 lata praktyk w 
autoryzowanym salonie 
plus praktyka na Korsyce 
przy jachtach . J.włoski 
znajomość, bez nałogów, 
sumienny

Kontakt - nazwa: Tomasz 
Graczyk
Kontakt - email: viadomi-
x@o2.pl
Kontakt - tel.: 48-603-623-
161
Lakiernik 12lat w zawodzie 
zna wszystkie zagadnienia 
w lakiernictwie praca na 
wodnych lakierach firm 
PPG, Auto-Color, Standox

Kontakt - nazwa: bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Lakiernik samochodowy 
25lat doświadczenia lakiery 
wodne i inne technologie 
szuka pracy za granicą

Kontakt - nazwa: karl
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl Kontakt 
- tel.: 666454575
szukam pracy za granicą 
lub Warszawa jako lakiernik, 
duże dośw. w tej branży, mie-
szalnia, korygacja oczywiście 
lakiery wodne jak i konw, 
samodzielny bez nałogów

Kontakt - nazwa: Adik
Kontakt - email: Adi99_
87@INTERIA.PL
Kontakt - tel.: 696247314
Szukam pracy jako lakiernik 
maluje akrylami bazom i 
woda wszystkie metody sa 
mi znane cieniowanie itp. 
696247314

Kontakt - nazwa: Car Land
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
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Kontakt - tel.: 00487975482
85,0031687392297 
Lakiernik samochodowy 
18lat stażu w zawodzie 
podejmie prace od zaraz na 
terenie EU J.ang.komunika-
tywny, j..Niderlandzki

Kontakt - nazwa: Mieszalnia 
lakierów
Kontakt - email: biuro@la-
kierserwis.pl
Poszukuję do mieszalni 
lakierów samochodowych z 
doświadczeniem i umiejęt-
nością dobierania kolorów. 
woj.wielkopolskie

Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: klif4@op.pl
Kontakt - tel.: 883328514
Lakiernik z doświadcze-
niem dyplom czeladniczy 
prowadzi własny warsztat 
podejmie współpracę -zlece-
nia w zakresie blach-lakier  
w Polsce i zagranicą

Kontakt - nazwa: Lackport
Kontakt - email: kokakolo-
dziej@aol.de
Kontakt - tel.: 
0049259221752
Lakiernia samochodowa 
w Niemczech (okolice 
Dortmundu) pilnie poszukuje 
lakiernika samochodowego 
z doświadczeniem.

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.:  
+48516709185 lub 
+447448222994
Pilnie podejmą pracę za 
granicą jako lakier.samoch.  
Pracowity, uczciwy,  bez 
nałogów, duże doświadcze-
nia w zawodzie, malowanie 
farbami-wodnymi i prosz-
kowymi.

Kontakt - nazwa: Polerowa-
nie aut profesjonalnie.
Kontakt - email: t.glowacki-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Poleruje auta profesjonal-
nie z zawodu jestem jako 

lakiernik samochodowy i do-
świadczenie mam w fabryce 
Mercedesa w Sztutgardzie 
tel 663714183 Poznan.

Kontakt - nazwa: Sergiusz
Kontakt - email: dentservice-
@automaxx.com.ua 
Kontakt - tel.: +38 096 89 
44505
4 lata Doświadczenia. 
Szukam pracy USUWANIE 
WGNIECEŃ BEZ LAKIERO-
WANIA. Przygotowywanie 
samochód do lakierowania 
http://automaxx.com.ua/
gal.html.

Kontakt - nazwa: Marek
Kontakt - email: marektali-
k3@gmail.com
Kontakt - tel.: 696023575
Jestem samodzielnym 
lakiernikiem z 20letnim 
doswiadczeniem zawodo-
wym w ASO Mercedes,Fia-
t,BMW.Obsługa mieszal-
nika,dobór koloru,szukam 
pracy w Krakowie

Kontakt - nazwa: Krzysztof
Kontakt - email: lusija@vp.pl
Kontakt - tel.: 518389218
Witam jestem 32 letnim 
lakiernikiem - ostatnio 4 
lata w autoryzowanej stacji 
w Wa-wa. Szukam pracy, 
uczciwy i sumienny Warsza-
wa i okolice.

Kontakt - nazwa: Piotr W.
Kontakt - email: lakierni-
k1@gazeta.pl
Kontakt - tel.: 503179369
Witam. Jestem samodziel-
nym blacharzem i lakier-
nikiem samochodowym z 
dyplomem czeladnika  i pra-
cuje w zawodzie ale niestety 
nie jest to udokumentowane

Kontakt - nazwa: Paweł
Kontakt - email: redbullyach-
t@wp.pl
Kontakt - tel.: 48664355644
Szukam pracy za granicą na 
stanowisku lakiernika.
www.redbullyachtteam.pl

Kontakt - nazwa: wojtek
Kontakt - email: shinto-
@o2.pl

Kontakt - tel.: 
+48669634878
wieloletnie doświadczenie w 
przygotowywaniu samocho-
dów do malowania zdobyte 
w Polsce i zagranicą, Podej-
mę prace w Niemczech.

Kontakt - nazwa: martin
Kontakt - email: marcinia-
k1980@interia.eu Kontakt 
- tel.: 690002209
witam szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika mam 5 
cio letnie doswiadczenie na 
tym stanowisku

Kontakt - nazwa: blacharz
Kontakt - email: domiwite-
k@interia.eu
Kontakt - tel.: 
004915145214083
blacharz samochodowy 
szuka pracy za granicą,do-
świadczenie,ponad dwa lata 
pracy w Niemczech

Kontakt - nazwa: Bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
lakiernik 25lat doświad-
czenia szuka pracy za 
granicą.Lakiery wodne,po-
lerowanie,wszystkie techno-
logie.Niemiecki podstawowy 
związany z lakiernictwem

Kontakt - nazwa: Da-
mian1965
Kontakt - email: damo-
n13@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+447448222994 lub 
+48516709185
Pilnie podejmą pracę za 
granicą jako lakier.sa-
moch.Pracowity,uczciwy,bez 
nałogów,duże doświadcze-
nia w zawodzie,malowanie 
farbami-wodnymi i prsz.

ROŻNE

Kontakt - nazwa: KAMIL 
WARSZAWA
Kontakt - email: werli-
h@wp.pl
Kontakt - tel.: 510 312 258
Szukam warsztatu na prak-

tykę, zależy mi na zdobyciu 
umiejętności lakierniczo-bla-
charskich. Posiadam pod-
stawową wiedzę i zaradne 
ręce gotowe do pracy!

Kontakt - nazwa: Jacek
Kontakt - email: jacekng-
k@wp.pl
Kontakt - tel.: 783 842 693
Przyjmę zlecenia na 
renowacje zabytkowych 
samochodów, motocykli. 
Blacharstwo samochodów 
powypadkowych,lakiero-
wanie piaskowanie,7 lat 
doświadczenia, małopolska

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: info.warsz-
tatsmigowski@gmail.com 
Kontakt - tel.: 788232991
Przyjmę zlecenie na 
renowacje zabytkowych 
samochodów, motocykli. 
Lakiernictwo samochodowe-
przemysłowe, piaskowanie, 
spawanie plastików. Kuj-
Pomorskie Mogilno

Kontakt - email: mariu-
szg7@vp.pl
Kontakt - tel.: 513048715
przyjmę zlecenie na 
renowacje zabytkowych 
samochodów

Kontakt - nazwa: LAKIERY 
SAMOCHODOWE
Kontakt - email: haj-
duk.sg@interia.pl
Kontakt - tel.: 511721133
Sprzedam za 25% war-
tości ok.200 litrów bazy 
wodorozcieńczalnej marki 
SHERWIN WILLIAMS. W 
skład wchodzą pigmenty 
uni, metaliczne i perłowe. 

Kontakt - nazwa: Autofix
Kontakt - email: grada-
1@poczta.onet.pl
Kontakt - tel.: +48 
790690937
Kupię ramę Car-o-liner z 
podnośnikiem pomiarem 
manualnym.

Kontakt - nazwa: Magdalena
Kontakt - email: madzia-
33321@wp.pl
Papierowa taśma malarska 

maskująca Tesa 432350 mm 
50 m Stosowana w przemy-
śle lakierniczym 9 zł

Kontakt - nazwa: Arkadiusz
Kontakt - email: are-
k480@wp.pl
Kontakt - tel.: 889 49 66 75
Oferuję profesjonalne 
malowanie punktowe, cie-
niowanie bez konieczności 
malowania całego elementu. 
Gwarantuję idealne dopaso-
wanie koloru oraz najniższe 
ceny Dodatkowo istnieje 
możliwość klejenia elemen-
tów plastikowych. Ceny od 
99 zł!! Bez szpachlowania. 
Teren: Podkarpacie

Kontakt - nazwa: Grzegorz
Kontakt - email: zefir.zefi-
r@wp.pl
Kontakt - tel.: 602748052
Witam. Jesteśmy firma zaj-
mującą się projektowaniem 
i produkcja zawieszek do 
malarni proszkowych oraz 
zawieszek galwanicznych. 
Posiadamy doświadczenie 
w tej branży wynikające ze 
współpracy z innymi przed-
siębiorstwami. 

Kontakt - nazwa: Zbigniew
Kontakt - email: zprofi-
l@op.pl
Kontakt - tel.: 535240311
Remonty naprawa oraz 
usprawnienia kabin lakier-
niczych

Kontakt - nazwa: Eko Plus
Kontakt - email: ekoplu-
s@wp.pl
Kontakt - tel.: 501-286-081
ZA DARMO przegląd warsz-
tatów pod kątem ochrony 
środowiska. Warszawa i 
okolice.

Redakcja nie odpowiada 
za treść nadsyłanych 

ogłoszeń.

www.lakiernik.com.pl

LAKIERNIK

Twój partner w warsztacie
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 Pasz albo farb. A3 Krakowsko-Częstochowska. A12 Słona w 

morzu. A16 Podpora grochu. A18 Zakład w którym wyrabia się fornir. B8 
Potocznie zawartość małego kieliszka wódki. B10 Terminarz. C15 Kasia 
dla Katarzyny. D13 Wywieszka nad sklepem. E4 W cerkwi. F6 Usunięcie 
usterki. H8 Pomnik. I3 Postać biblijna lub część Poznania. I12 Paniczny 
strach. K5 Miłośnik wszystkiego co włoskie. L1 Instrument dęty. M13 Córka 
Uranosa i Gai. M17 Nowa wiadomość. N10 Pokonuje ją samochód. O7 Król 
futbolu. O14 Ślad zwierzęcia.

Pionowo 
A1 Sprząta na statku. A14 Jednostka mocy. B7 Sygnał w korku. C1 

Flynn, amerykański aktor. C15 Pierwszy lotnik. D6 Szklanka na piwo. D12 
Dusi alergika. F4 Czubajka. F15 Jezioro koło Niagary. G1 Po wiośnie. G10 
Stolica Irlandii. I1 Ruchoma w kompasie. I6 Silnik w maszynie. I14 Pań-
stwo w zachodniej części Oceanii. K5 Producent pistoletów lakierniczych. 
K11 Góry we Włoszech, najwyższa część Apenin. L1 Sztil. M11 Słomiana 
kukła symbolizująca zimę. N1 Rodzaj antylopy. O7 Sprawowanie opieki 
nad kimś. P1 Rodzaj smaru ochronnego. P14 Obszar działania. Q9 Ochot-
nicza Straż Pożarna. R3 Nauczyciel. R12 Bylina z jadalnymi pędami. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

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

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

RYSZARD DĘBSKI ZAMOŚĆ
K. BIALKOWSKI WŁADYSŁAWOWO
ŁUKASZ KYSZCZYŃSKI KONIN
ZBIGNIEW KOPROWSKI KAZIIERZ BUSKUPI
MAREK WENTA WIELKI KLINCZ

GRZEGORZ PLISZKA WIELBARK
RAFAŁ WOJCIECHOWSKI GOLCZEWO
GRZEGORZ STADNIK WAŁBRZYCH
WOJCIECH NAGÓRSKI POKRZYDOWO
SZYMON PATER BOBOWA

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 36

Milena Lewandowska

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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