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„Lakiernik” 
laureatem konkursu 
Polski Sukces 2012!

6 stycznia 2013 roku w pięknej Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród głównych konkursu POLSKI SUKCES 2012.

Gala połączona była z Koncertem 

Noworocznym oraz charytatywną 

aukcją dzieł sztuki „Fundacji Uśmiech 

Dzieciom”.

Galę oraz koncert i aukcję prowadziła 

znana aktorka teatralna i telewizyjna 

Laura Łącz.
Statuetki nagrodzonym przedsiębior-

com wręczali: Małgorzata Handzlik 

- Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

prof.zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor 

Uniwersytetu Śląskiego, Miłosz Omastka 

- Prezes ogólnopolskiego 

Forum Promocji Biznesu i Regionalnego 

Centrum Biznesu w Katowicach, Piotr 
Jarocki - Przewodniczący Ogólnopolskiej 

Komisji Konkursowej.

Gwiazdą Koncertu był laureat wielu na-

gród (m.in. Fryderyków) słynny zespół 

CARRANTUOHIL wykonujący muzykę 

irlandzką i szkocką. 

Jednym z dumnych laureatów konkursu 

Polski Sukces 2012 jest nasze pismo.
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6. ZAZNACZANIE STREFY BRZEGOWEJ

 

Opis: Zaznaczaniem strefy brzegowej określa się zjawisko od-

cinania się krawędzi  powierzchni spęcznienia starej warstwy 

lakierowej.

Przyczyny:
 niewłaściwy czas odparowania szpachlówki lub wypełnia-

czy,

 niewłaściwe proporcje utwardzacza,

 niedokładne przeszlifowanie miejsc granicznych pomiędzy 

starą powłoka lakierową, a szpachlówką,

 niedokładne przeszlifowanie miejsc granicznych pomiędzy 

starą powłoką lakierową i blachą,

 brak lub niewłaściwa izolacja szlifowanych miejsc w przy-

padku lakierownia dwuwarstwowego.

Zapobieganie:
 stosować właściwe okresy odparowania,

 dokładnie przygotowywać materiał lakierniczy,

 dokładnie szlifować miejsca graniczne,

 dokładnie wykonać izolacje.

Usuwanie: Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i 

nanieść ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie ma-

teriały, przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

7. POWSTAWANIE RYS 

Opis: Powstawaniem rys określa się zjawisko tworzenia się na po-

wierzchni powłoki lakierowej szczelin o niewielkich rozmiarach.

Przyczyny:
 zbyt małe proporcje utwardzacza lub jego całkowity brak,

 rysy na podłożach z tworzyw sztucznych,

 niedostatecznie długi czas odparowania przy metodzie 

lakierowania „mokre na mokre”,

 zbyt duża grubość poszczególnych powłok lakierowych,

 rozpuszczenie warstwy termoplastycznej, które zachodzi 

podczas aplikowania bezpośrednio na podkład termopla-

styczny szpachlówki poliestrowej, kolejnych warstw mate-

riału na bazie twardych żywic poliestrowych.

Zapobieganie:
 stosować właściwe okresy odparowania,

 dokładnie przygotowywać materiał lakierniczy,

 skontrolować grubość warstwy starej powłoki lakierowej,

Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując właściwą technologię i 

materiały.

8. UWIDACZNIANIE SIĘ RYS SZLIFIERSKICH

Opis: Uwidacznianie rys szlifierskich zachodzi w procesie nie-

równomiernego wypełniania przez materiał lakierowy zagłę-

bień powstałych w podłożu podczas szlifowania.

Przyczyny:
 zastosowano niewłaściwy materiał ścierny,

 niewłaściwe okresy odparowania kolejnych warstw lakieru,

 zbyt cienkie warstwy lakieru lub materiałów wypełniają-

cych,

 zastosowanie niewłaściwej technologii szlifowania.

Zapobieganie:
 stosować właściwy materiał ścierny,

 przestrzegać okresów odparowania zgodnych z technolo-

gią,

 zachować właściwą grubość warstw podczas aplikacji ma-

teriałów,

 zmienić technologię szlifowania.

Wady lakiernicze cz. 2

Kontynuujemy prezentację kolejnych wad lakierniczych w bieżącym numerze LAKIERNIKA... 
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Usuwanie:
Usunąć niewłaściwie wykonaną powłokę lakierową i nanieść 

ponownie kolejne warstwy stosując odpowiednie materiały 

przestrzegając wszystkich reżimów technologicznych.

9. OSIADANIE MGŁY NATRYSKOWEJ

Opis: Wada polegająca na efekcie słabego wchłaniania mgły 

natryskowej przez powłokę lakierową i osiadania na jej po-

wierzchni w postaci zasychających drobinek.

Przyczyny:
 niewłaściwe proporcje utwardzacza lub rozpuszczalnika,

 niedokładne zabezpieczenie powierzchni sąsiadujących z 

lakierowanymi.

Zapobieganie:
 dokładnie przygotowywać materiał lakierniczy,

 dokładnie zabezpieczyć strefy sąsiednie.

Usuwanie:
Wadę tę można usunąć poprzez zastosowania pasty poler-

skiej.

10. ZANIECZYSZCZENIA

Opis: Zanieczyszczenia powstają w skutek aplikowania materia-

łu lakierowego zawierającego zanieczyszczenia mechaniczne 

lub osiadania zanieczyszczeń zawartych w otaczającym powie-

trzu w wyniku czego powstają uszkodzenia powłoki w postaci 

różnorodnych wtrąceń.

Przyczyny:
 niezbyt dokładne oczyszczenie po szlifowaniu powierzchni 

przeznaczonej do lakierowania,

 prowadzenie prac szlifierskich w sąsiedztwie stanowiska 

aplikacji lakieru,

 zanieczyszczone urządzenia lakiernicze lub instalacja,

 zabrudzone filtry w systemie wymiany powietrza.

Zapobieganie:
 bezwzględnie przestrzegać czystości podczas prowadze-

nie prac związanych z aplikacją lakieru,

 nie przeprowadzać prac szlifierskich w pomieszczeniu 

przeznaczonym do aplikowania lakieru,

 dokładnie oczyszczać powierzchnie po szlifowaniu,

 poprawić filtrację powietrza.

Usuwanie:
Niewielkie zanieczyszczenia powierzchni lakierowej po aplikacji 

usuwa się poprzez zastosowanie past polerskich. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń o znacznym zakresie należy zeszlifo-

wać lakier z tych miejsc i nałożyć go ponownie.

Bogusław Raatz

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

www.lakiernik.com.pl

LAKIERNIK

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

Zakładając, że otrzymaliśmy felgę aluminiową po spa-
waniu, musimy przystąpić do odtworzenia jej pierwotnego 
wyglądu w zakresie samej powierzchni. W pierwszej kolej-
ności należy ją całą umyć odpowiednim zmywaczem. Potem 
należy przystąpić do oczyszczenia jej ze skutków spawania, 
takich jak osmolenie, zanieczyszczenia itd. Możemy to zrobić 
używając odpowiednich narzędzi. (Foto 1,2,3) Do zakamar-

ków felg świetnie nadają się urządzenia, które pod ciśnie-
niem czyszczą piaskiem kwarcowym. Jako uzupełnienie nie 
zastąpiony jest papier ścierny, o gradacji 80-120-180 lub 

inne narzędzia. Trzeba uważać, by nie uszkodzić podczas 
czyszczenia miękkiego materiału ze stopu lekkiego. Po do-
kładnym oczyszczeniu, felgę taką odtłuszczamy i w miarę 

potrzeby szpachlujemy. (Foto 4,5,6) Ważne, aby wszystkie 
materiały używane do renowacji felgi, współpracowały z po-
wierzchnią aluminiową. Felga powinna do nas trafić w takim 
stanie, by warstwa aplikowanej szpachli była minimalna. Po 
szpachlowaniu i wysuszeniu, należy powierzchnie wyrównać 
korzystając z odpowiednich papierów. Wykończenie szpachli 
proponuje wykonać papierem o minimalnej gradacji – 240, 
tak aby uniknąć powstania rys po lakierowaniu. Kolejnym 
krokiem jest oczyszczenie felgi, odtłuszczenie i jej polakiero-
wanie odpowiednim podkładem. Foto 7

Po wysuszeniu warstwy podkładu, możemy przystąpić do 
jego szlifowania. W miejscach trudno dostępnych wskazane 
jest użycie włókniny matującej. Na pozostałych obszarach 
szlifujemy papierem na mokro 800/1200. Foto 8 Po wyszlifo-
waniu felga musi zostać ponownie dokładnie umyta i odtłusz-
czona. Pamiętajmy, że przed każdym etapem lakierowania 

Lakierowanie felgi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5 Foto 6
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powinno się okleić elementy, które niekoniecznie powinny być 
„srebrne”. W naszym przypadku jest to imitacja śrub, łączą-
cych felgę, które są chromowane. 

Przed lakierowaniem, sporym problemem jest dobór 
odpowiedniego koloru do lakierowania felgi. Szczególnie 
jeśli jest lakierowana tylko jedna felga. Trzeba wiec dobrze 
się przyłożyć, aby po lakierowaniu nasza jedna, naprawiana 
obręcz, nie różniła się od pozostałych. Sama aplikacja lakie-
ru bazowego, a potem bezbarwnego, jest standardowa i nie 
odbiega od innych elementów karoserii. Nietypowe jest jedy-
nie to, że felga może mieć wiele trudno dostępnych miejsc i 
umieścić ją musimy na odpowiednim stojaku. Foto 9 Po lakie-
rowaniu i wysuszeniu felgi przystępujemy do jej zmontowania 
z oponą. Istotne, by używać materiałów lakierniczych dobrej 
klasy. Felgi jak wiemy są narażone na ciągłe oddziaływanie 

niekorzystnych warunków na drodze. Począwszy od zanie-
czyszczeń, po sól w trakcie akcji zimowych. Zła jakość apliko-
wanych materiałów doprowadzi do szybkiego łuszczenia się 
lakieru i innych uszkodzeń. Łukasz Szarama

Foto 7 Foto 8

Foto 9
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Carlyle Group 
finalizuje przejęcie 
DuPont Performance 
Coatings
Jesteśmy podekscytowani inwestycją w 
Axalta Coating Systems i ufamy, że ich 
silna pozycja na rynku i globalny zasięg 
pozwoli wykorzystać możliwości jakie dają 
jej szybko rozwijające się rynki, takie jak 
Chiny i Brazylia. Będąc długoletnim inwe-
storem w branży przemysłowej i trans-
portowej, globalna sieć One Carlyle może 
pomóc Axalta Coating Systems rozwijać 
się i osiągać korzyści” powiedział Martin 
Sumner, Dyrektor The Carlyle Group.

Charlie Shaver, Dyrektor Generalny, 

dodaje: “Z niecierpliwością oczekujemy 

nadchodzącego rozdziału dla Axalta 

Coating Systems. Połączenie naszych 35 

fabryk i siedmiu centrów technologicz-

nych na całym świecie, z globalną siecią i 

przemysłowym podejściem oferowanym 

przez firmę Carlyle pozwala nam opty-

mistycznie patrzeć w przyszłość”

Axalta Coating Systems, jako firma nie-

zależna, będzie rozwijać się korzystając 

z ponad dziewięćdziesięcioletniego 

doświadczenia w sektorze powłok la-

kierowych, obsługując ponad 120 000 

klientów w 130 krajach i dostarczając im 

pełny wachlarz systemów lakierowych.

“Jednym z naszych największych atu-

tów, poza dbaniem we wszystkim co 

robimy o wydajność i doskonałość, 

jest systemowe podejście do klientów 

– powiedział John G. McCool, Prezes 

Axalta Coating Systems. Poza materia-

łami lakierniczymi, dostarczamy naszym 

klientom szeroki wachlarz narzędzi i 

usług, aby pomagać im efektywnie 

korzystać z naszych produktów. W 42 

centrach szkoleniowych, znajdujących 

się na całym świecie, oferujemy klien-

tom możliwość bezpośredniego naucze-

nia się stosowania naszych produktów 

i narzędzi aplikacyjnych. Szkolenie takie 

pomaga klientom zwiększyć wydajność, 

a my równocześnie uczymy się od nich, 

jak ulepszyć naszą ofertę”. 

Axalta Coating Systems opracowuje, 

produkuje i sprzedaje materiały lakier-

nicze i narzędzia aplikacyjne zarówno 

warsztatom samochodowym jak i 

producentom pojazdów - osobowych i 

ciężarowych. Jej silna pozycja rynkowa 

jest umacniana przez wsparcie świato-

wych marek: Standox®, Spies Hecker® 

i DuPont Refinish. Potwierdzeniem 

pozycji lidera na rynku jest, najlepsza w 

swojej klasie, trzecia generacja wodnych 

systemów lakierniczych będąca odpo-

wiedzią na rosnące wymagania klientów 

odnośnie coraz większej wydajności, a 

także powłok przyjaznych dla środowi-

ska naturalnego. Należące do Axalta Co-

ating Systems marki farb proszkowych 

- Alesta® Powder Coatings, NAP-GARD® 

FBE Powder Coatings i ABCITE® Powder 

Coatings, służą takim segmentom rynku 

powłok proszkowych jak; dekoracyjny, 

architektoniczny i do ogólnych zastoso-

wań przemysłowych.

Axalta Coating Systems będzie konty-

nuowała działalność jako DuPont Per-

formance Coatings przez najbliższych 

kilka miesięcy, dopóki nowa nazwa nie 

zostanie formalnie wprowadzona na 

rynek w drugim kwartale 2013 roku. 

Opracowywana jest testowa strona in-

ternetowa AxaltaCoatingSystems.com 

która pozwoli osobom ją odwiedzającym 

przejść do stron zawierających informa-

cje o produktach i usługach firmy.

Informacja o Carlyle Group
Carlyle Group (NASDAQ: CG) jest 

globalnym funduszem zarządzania 

aktywami, który na dzień 30 wrze-

śnia 2012 zarządzał aktywami w 

kwocie 157 miliardów USD i działał 

poprzez 101 funduszy i 64 jednostki 

uczestniczące w innych funduszach 

inwestycyjnych. Celem Carlyle jest 

inwestowanie i tworzenie wartości w 

imieniu naszych inwestorów, wśród 

których znajduje się wiele publicz-

nych funduszy emerytalnych. Carlyle 

inwestuje w Afryce, Azji, Australii, 

Europie, na Bliskim Wschodzie, w 

Ameryce Północnej i Południowej po-

przez cztery segmenty: korporacyjne 

fundusze spółek niepublicznych, 

nieruchomości, strategie globalnego 

rynku i uczestnictwo w innych fun-

duszach inwestycyjnych. Carlyle ma 

doświadczenie w różnorodnych prze-

mysłach, między innymi lotniczym 

i kosmicznym, usługach na rzecz 

obronności i administracji rządowej, 

rynku konsumenckim i hurtowym, 

energetyce, usługach finansowych, 

opiece zdrowotnej, usługach prze-

mysłowych, technologicznych i 

biznesowych, telekomunikacji i me-

diach oraz transporcie. Carlyle Group 

zatrudnia 1300 osób w 32 biurach na 

sześciu kontynentach.
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Podczas wykonywania co najmniej kilku tysięcy kalkulacji w 
systemie Audatex, spotkałem się niejednokrotnie z proble-
mem prawidłowego rozróżniania technologii lakierowania 
zadawanych podczas wykonywania kosztorysu naprawy. Nie-
znajomość możliwości jakie daje system Audatex istotnie rzu-
tuje na końcową kwotę rozliczaną np. z ubezpieczalnią lub też 
prowadzi do nieuzasadnionego podwyższania kosztów napra-
wy co wprost prowadzi do wyłudzeń większych odszkodowań 
przez serwisy naprawcze (FOT. 1). Warto więc nieco poznać 
technologię* poszczególnych operacji zalecanych do renowacji 
tworzyw sztucznych: 

L – Operacja stosowana podczas cieniowania elementów la-
kierowanych (stopień II). Prawidłowa technologia wykonania 

cieniowania w serwisie to wyszlifowanie danego elementu (np. 
papierem ściernym o gradacji 1200) na mokro i przelakiero-
wanie go częściowo lakierem bazowym a następnie lakierem 
bezbarwnym. Warto zaznaczyć, że II stopień lakierowania 
jest często błędnie używany przez firmy ubezpieczeniowe do 
naprawy np. zarysowań. technologia L (stopień II) nie zawiera 
w sobie użycia podkładu, który prawie zawsze jest konieczny 
do prawidłowego wykonania wszelkiego typu napraw. Tym 
samym jest to najtańsza technologia i wymagająca najmniej 
czasu lakiernika.

LI – Operacja stosowana podczas naprawy/przelakierowania 
podkładem elementów w tym tworzyw sztucznych (stopień 
III). Poza wszystkim tym co zawiera lakierowanie wierzchnie 
(L) przewiduje dodatkowo użycie większej ilości materiału 
lakierniczego w postaci podkładu/wypełniacza. Używamy go 
więc we wszystkich tych przypadkach, w których dany ele-
ment oprócz przewidywanego czasu na naprawę, wymaga np. 
szpachlowania co skutkuje dalszym lakierowaniem podkładem. 
Pamiętajmy, że stopień III (LI) w przypadku lakierowania głębo-
kich zarysowań elementu np. gwoździem uwzględnia jedynie 
wyszlifowanie (np. papierem o gradacji 240) danej powierzch-
ni, ponowne szlifowanie i następnie lakierowanie podkładem 
oraz lakierem bazowym i bezbarwnym. Należy więc egzekwo-
wać dodatkowy czas przeznaczony na naprawę uszkodzenia. 
Stopień ten proponuję również zadawać w sytuacji, gdy dany 

Lakierowanie nowych elementów plastikowych 
w zgodzie z systemem Audatex
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element został kupiony na giełdzie (np. w innym kolorze).  
Możliwość jego zastosowania przedstawiono na foto 2 i 3, 
gdzie narożnik zderzaka był lekko przetarty. Został on więc 
wyszlifowany do samego plastiku, aby pozbyć się rys. Całość 
szlifowana na klocku oraz papierem od gradacji 180 do 240. 
Element ten po szlifowaniu zostaje polakierowany gruntem (w 

miejscach gdzie jest surowy plastik) a następnie podkładem. 
W dalszej kolejności po rozklejeniu szlifujemy cały element np. 
papierem o gradacji 1200 i lakierujemy go „na gotowo” lakie-
rem bazowym oraz bezbarwnym.  Inny przykład użycia tego 
stopnia lakierowania przedstawia fot. 4.

LI1 – Operacja stosowana jest także w przypadkach wcze-
śniejszej naprawy danego elementu (podobnie jak w stopniu 
III). Oba stopnie jednak znacznie różni pracochłonność, gdyż 
technologia LI1 stosowana powinna być w sytuacji, gdy po-
wierzchnia szpachlowana jest większa jak 50% powierzchni da-
nego elementu. Najczęściej nie jest możliwa przy lakierowaniu 
tworzyw sztucznych.

LE1 (K1R) – Operacja stosowana być powinna podczas lakie-
rowania nowego elementu wyłącznie z tworzywa sztucznego, 
wówczas gdy jego powierzchnia jest już fabrycznie polakiero-
wana podkładem. Jest to najtańsza technologia lakierowania i 

często stosowana w serwisach naprawczych. Polega na prze-
myciu i przeszlifowaniu elementu (Fot. 6 powyżej) a następnie 
polakierowaniu go lakierem bazowym (właściwym kolorem) i 
lakierem bezbarwnym. Warto sprawdzić czy nie należy dodać 
do lakieru uelastyczniacza by podczas naturalnego zginania 
elementu nie dochodziło do pękania lakieru (w każdej z wy-
mienionych technologii).

LE2 (K1N) – Jest to technologia pośrednia pomiędzy K1R a 
K1G. Element dostarczany jest nowy i zagruntowany. Nawet 
mniej doświadczony lakiernik powinien rozpoznać tego typu 
fabryczne przygotowanie. Dalsza obróbka polega często na 
odpowiednim przygotowaniu elementu po czym zostaje on 
polakierowany podkładem a następnie lakierem bazowym oraz 
bezbarwnym. 

LE3 (K1G) – Operacja przeznaczona wyłącznie do lakierowania 
elementów plastikowych dostarczanych jako część nowa w 
postaci surowego plastiku bez żadnej obróbki. Jej prawidło-
we wykonanie polega na przemyciu elementu plastikowego 
(często kilkukrotnie nie zapominając o zmianie ściereczki) a 

fot. 2 i 3

foto 4
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następnie na wygrzaniu elementu np. w komorze lakierniczej, 
aby zmywacz do plastiku dobrze odparował. Następnie ele-
ment taki powinien być zagruntowany. W następnej kolejności 
renowacja przebiega jak w stopniu K1N a więc lakierowanie 
podkładem, lakierem bazowym oraz bezbarwnym. Tak jak w 
przypadku innych technologii lakierowania tak i tu możemy po 
wysuszeniu podkładu/wypełniacza nanieść na element spe-
cjalny puder kontrolny, który ułatwi nam szlifowanie zderzaka 
np. na mokro papierem 800.  (Fot. 5)

LE4 (K1G/PUR) – Operacja jest przeznaczona do lakierowa-
nia specjalnej grupy elementów z tworzyw sztucznych np. 
takich, których struktura przypomina lekko miękką piankę. 
Dobrym przykładem może tu być spoiler dachowy do nie-
których modeli samochodów (oryginalny, zamiennik często 
jest plastikowy i wówczas lakierujemy go jedną z powyższych 
technologii). W przypadku Toyoty Corolli z rocznika 2002 
warto go najpierw (przynajmniej w części górnej) wyszlifo-
wać na „dużym na klocku”. Pozwoli to znacznie wyrównać 
powierzchnię, którą następnie lakierujemy podkładem. Wcze-
śniej po dobrym oczyszczeniu powierzchni sprawdzamy, czy 
nie należy zaszpachlować drobnych dziurek i kraterków.  Na-
stępnie proponuję umiejętnie go wyszlifować, również z uży-
ciem klocka na górnej powierzchni. Tym razem odbywa się 
to na drobniejszym papierze. Całość po przygotowaniu jest 
lakierowana lakierem bazowym oraz lakierem bezbarwnym. 
Jest to najbardziej pracochłonna technologia. Zawiera ona 
właściwie zakres technologii K1G oraz elementy komplekso-
wego przygotowania powierzchni. 

Żeby przedstawić omawiany problem jeszcze bardziej szczegó-
łowo możemy to zrobić na przykładzie któregoś z popularnych 
modeli samochodów. Poniższe zestawienie uwidacznia różnicę 
w wybieranych przez nas operacjach. Ze względu na różną 
technologię oraz pracochłonność danej operacji kwoty za 
materiały lakiernicze oraz czas trwania robocizny istotnie się 
zmieniają.

**Wykonano w programie Audatex z aktualizacją grudzień’09r.

Najczęściej spotykanym uchybieniem ze strony ubezpieczalni 
jest zadawanie operacji L w przypadku np. zarysowań oraz 
lakierowanie nowych elementów plastikowych w stopniu LE1 
(K1R). O ile w pierwszym przypadku, uważam że jest to często 
celowe to w drugim wynika często z niewiedzy. Obie sytuacje 
najlepiej rozwiązywać za pomocą odpowiedniego wyjaśnienia 
popartego zdjęciami. Zdarza się też, błędna interpretacja 
oznaczeń będących przy numerach referencyjnych wypisa-
nych w zestawieniu elementów do wymiany. Bywa bowiem, 
że przy numerze indentyfikacyjnym części zauważymy ozna-
czenie „:” co w języku Audatexu oznacza, że dana część przy-
chodzi lakierowana. likwidator szkód nie chce wówczas uznać 
lakierowania danego podzespołu. Niestety szczególnie w 
markach gdzie standardowo większość elementów z tworzyw 
sztucznych otrzymamy w ASO w postaci surowego, niegrunto-
wanego plastiku oznaczenie „:” w Audatex oznaczać może nie 
tyle, że dany element jest polakierowany lecz to, że element 
ten nie lakierujemy w stopniu K1G lecz np. w K1R (tańszym). 
Spowodowane to jest warstwą podkładu naniesioną w warun-
kach fabrycznych. Różnice jakie wynikają z poszczególnych 
zadanych operacji widać na wykresie. Musimy pamiętać, że za 
zadaną operacją i wybraną technologią musi iść faktyczny stan 
rzeczy i nasza wiedza a nie pazerność warsztatu lub płatnika. 
Pamiętajmy, że zarówno Audatex i Eurotax służy pomocą np. 
poprzez infolinie, gdzie możemy rozwiać nasze wątpliwości. 
Warto sprawdzić czy nie uciekają naszej firmie poważne kwoty, 
które np. się nam należą. 
 

Chcąc być w pełni obiektywnym, wspomnieć należy także o 
nadużyciach ze strony warsztatów naprawczych. Często one 
bowiem wykorzystują fakt otrzymania od ASO elementu, któ-
ry będąc surowym plastikiem nie zostaje lakierowany zgodnie 
z właściwą technologią droższym kosztorysem w stopniu K1G 
lecz w tańszym K1R. Prowadzi to np. do łuszczenia się lakieru 
pod wpływem wysokociśnieniowego mycia. W przypadkach 
spornych oraz niepewnych warto więc podpierać się fotkami 
wykonanymi po lakierowaniu podkładem. 

*Każdy producent lakieru posiada indywidualne zalecenia do-
tyczące np. ilości warstw, zakresu lakierowania, itd. do których 
należy się stosować. Łukasz Szarama

foto 5
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Kontrola parametrów geometrii ustawienia kół pojazdu sa-

mochodowego stanowi między innymi końcowy element 

diagnostyki samochodu po naprawie powypadkowej. Powinna 

być ona również dokonywana po naprawach zawieszenia lub 

w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie iż jest 

ona źle ustawiona. Wskazane jest wykonywanie pomiarów 

również okresowo, podczas tzw. normalnej eksploatacji pojaz-

du. Należy jednak pamiętać, iż bezcelowy staje się pomiar w 

przypadku, gdy poszczególne elementy zawieszenia pojazdu 

uległy zużyciu. Przed dokonaniem pomiaru geometrii należy 

sprawdzić stan elementów zawieszenia kół i dokonać ewentu-

alnych napraw.  Optymalne wartości parametrów ustawienia 

geometrii kół poszczególnych modeli samochodów ustalają 

ich producenci.

Fot. 1

Utrzymanie wartości tych parametrów, w granicach tole-

rancji, określonej również przez producentów, to podstawa 

utrzymania bezpieczeństwa jazdy, zwłaszcza przy poruszaniu 

się ze znacznymi prędkościami. Nie bez znaczenia pozostaje 

aspekt ekonomiczny tego zagadnienia. Zdarza się, że to wła-

śnie głównie aspekt ekonomiczny skłania właścicieli pojazdów 

do okresowej kontroli ustawienia geometrii kół. Korzyścią jest 

wydłużenie okresu użytkowania opon oraz ich równomierne 

zużycie. Szczególnym przypadkiem pomiaru diagnostycznego 

układu jezdnego samochodu jest pomiar dokonywany po prze-

prowadzeniu powypadkowej naprawy blacharskiej, niezależnie 

czy dokonuje się tego w warsztacie blacharskim, który dokonał 

tej naprawy, czy też w innym miejscu.

W miarę możliwości technicznych pomiar powinien odbywać się 
jeszcze w warsztacie blacharskim przed wykonaniem nowych 
powłok lakierniczych. Zmniejszy to niewątpliwie znacznie ewen-
tualne koszty poprawek blacharskich.

Dla przeprowadzenia dokładnej analizy problemu wykrywa-

nia oraz usuwania wad układu jezdnego z wykorzystaniem 

pomiaru karoserii oraz geometrii kół samochodu, konieczne 

jest wprowadzenie teoretyczne oraz omówienie technologii 

pomiarów geometrii. Aby omówić problem zawarty w tytule 

tego artykułu należy zacząć od wyjaśnienia podstawowych 

pojęć z zakresu geometrii układu jezdnego samochodu.

Podstawowe parametry charakterystyczne geometrii kół:

1. Oś symetrii samochodu (oś środkowa pojazdu)

Oś symetrii jest linią środkową pojazdu przebiegającą przez 

środki osi: przedniej i tylnej. Nieprawidłowa zbieżność kół tyl-

nych, albo nierównoległość osi mogą być przyczyną tego, że 

pojazd nie porusza się wzdłuż swojej osi symetrii.

2. Geometryczna oś jazdy.
Geometryczna oś jazdy jest prostą (dwusieczną) dzieląc kąt 

zbieżności całkowitej kół tylnych na dwa równe kąty.

3. Zbieżność kół.
Zbieżność kół jest wartością wskazującą położenie względem 

siebie kół przednich lub tylnych, mierzoną w płaszczyźnie 

poziomej. Wartości zbieżności są wartościami dodatnimi, je-

żeli koła skierowane są do wewnątrz. Jeżeli koła skierowane 

są na zewnątrz wartości zbieżności są ujemne. Parametr ten 

najczęściej podawany jest w mierze kątowej (brak zależności 

od średnicy obręczy), lecz można jeszcze spotkać go jako 

wielkość liniową (zależność od średnicy obręczy).

Rys. 3

4. Kąt pochylenia koła.
Jeżeli górna część koła przy widoku pojazdu z przodu lub z 

tyłu, pochylona jest na zewnątrz, przyjmuje się, że wartość 

kąta pochylenia jest dodatnia. Jeżeli pochylona jest do we-

wnątrz, wartość kąta pochylenia koła jest ujemna.

Rys. 4

Geometria układu jezdnego 
a wady karoserii (1)
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5. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.
Patrząc od przodu lub tyłu pojazdu, kąt pochylenia sworznia 

zwrotnicy jest to kąt zawarty pomiędzy osią sworznia zwrot-

nicy, a prostą pionową.

Rys. 5

6. Kąt sumaryczny.
Kąt sumaryczny jest sumą kątów pochylenia koła i pochylenia 

sworznia zwrotnicy. 

7. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Patrząc z boku pojazdu kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

zawarty jest pomiędzy osią sworznia zwrotnicy, a prostą pio-

nową (rys.). Kąt ten jest dodatni, gdy oś sworznia wychylona 

jest swoją górną częścią w kierunku tyłu pojazdu, a ujemny 

jeżeli oś sworznia wychylona jest w kierunku przeciwnym.

Rys. 7

8. Kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii.
Jest to kąt zawarty pomiędzy geometryczną osią jazdy, a osią 

symetrii pojazdu (osią środkową). Kąt odchylenia jest dodatni, 

jeżeli geometryczna oś jazdy odchylona jest w prawo. Na kąt 

odchylenia osi geometrycznej jazdy mają wpływ następujące 

parametry:

• zbieżności połówkowe kół tylnych,

• przesunięcie osi pojazdu względem siebie,

• nierównoległość osi.

Rys. 8

9. Śladowość kół.
Śladowość kół jest to przekroczenie określonej przez produ-

centa pojazdu symetryczności ustawienia kół jezdnych między 

stronami lewa i prawą, mierzonej względem geometrycznej 

osi jazdy.

Rys. 9



st
r.1

6
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.17

10. Przesunięcie kół osi przedniej.
Jest to kąt zawarty pomiędzy prostą przechodzącą przez oś 

pojazdu, a prostą prostopadłą do geometrycznej osi jazdy. Kąt 

ten jest dodatni, jeżeli koło prawe jest przesunięte do przodu 

względem koła lewego.

Rys. 10

11. Nierównoległść osi.
Nierównoległość osi kół jest to różnica pomiędzy rozstawem 

osi mierzonym z lewej i prawej strony pojazdu. Nierównole-

głość osi ma wartość dodatnią, jeżeli odległość zmierzona z 

prawej strony pojazdu jest większa od odległości zmierzonej z 

jego lewej strony.

12. Różnica kątów skrętu kół.
Jest to różnica kątów skrętu kół mierzona zwykle przy skręcie 

koła zewnętrznego o 20 stopni kątowych. Różnica w lewo i 

w prawo powinna być taka sama z uwzględnieniem tolerancji 

określonych przez producenta pojazdu.

13. Maksymalny kąt skrętu kół.
Jest to największy możliwy do uzyskania kąt skrętu lewego lub 

prawego koła kierowanego. (wewnętrzny i zewnętrzny).

Cdn.

Bogusław Raatz  
www.raatz.pl

Rys. 11

Rys. 12

To już pewne. Pigmenty ołowiowe 

do końca tego roku znikną na do-

bre z produktów marki Standox. 

Marka ostatecznie zaprzestaje ich 

stosowania w produktach systemu 

do lakierowania samochodów użyt-

kowych Standofleet.

Systemy lakierów pojazdów oso-

bowych już od dłuższego czasu nie 

zawierają pigmentów ołowiowych, 

a ich pełne wycofanie jest krokiem 

zmierzającym ku realizacji założeń 

postulatów marki Standox, których 

trzon stanowi dostarczanie pro-

duktów nie tylko najlepszych pod 

względem jakości, ale i zgodnych z 

normami środowiskowymi.

W celu zapewnienia swoim klien-

tom ciągłości procesów wszystkie 

receptury systemu Stadofleet są 

obecnie weryfikowane i odpowied-

nio dostosowywane. W celu wspar-

cia konwersji rekomendowane jest 

stosowanie nowego podkładu Xtra 

Filler w odpowiednim, jednym z 

trzech kolorów. Zapewnia on ideal-

ną siłę krycia przy jednakowej lub 

nawet niższej grubości warstwy 

lakieru. Oprogramowanie kolory-

styczne marki Standox umożliwia 

szybką i łatwą identyfikację koloru 

podkładu wyświetlając informację, 

jaki kolor podkładu należy zasto-

sować.

Standox 
wycofuje pigmenty ołowiowe
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PDR to międzynarodowe określenie oznaczające naprawy 

uszkodzeń karoserii bez ponownego lakierowania naprawio-

nego elementu. PDR to skrót od słów: paintless dent repair. 
Technologia ta powstała prawdopodobnie w zakładach Merce-

desa w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Wynalazek 

powstał z konieczności usuwania wielu wgnieceń w poszyciu 

karoserii powstałych podczas montażu i przemieszczaniu 

pojazdów w fabryce. Metoda ta przez wiele lat niebyła udo-

stępniana poza firmami produkującymi samochody. Mało kto 

zdaje sobie sprawę z faktu, po dziś dzień PDR jest z powodze-

niem stosowana przez producentów samochodów i przynosi 

firmom wielkie oszczędności.

Jak to się robi?

Stosuje się dwie podstawowe technologie usuwania wgnieceń 

bez lakierowania:

1. Wyciąganie – metoda klejowa (ang. glue)

2. Wypychanie –  m.in. z zastosowaniem łyżek (tzw. hebli)

W obu technologiach PDR kluczowe znaczenie mają predyspo-

zycje oraz umiejętności człowieka. Metoda wypychania wyma-

ga wielogodzinnego treningu i bardzo dużego doświadczenia. 

Stosuje się zwykle zestawy narzędzi oferowane przez firmy 

zajmujące się wyposażeniem warsztatów blacharskich, ale 

często spotyka się fachowców wprowadzających innowacyjne 

narzędzia własnej konstrukcji. Godne polecenia są zestawy 

startowe oferowane przez dystrybutorów narzędzi, ale nie 

obejdzie się bez fachowego szkolenia. 

Nawet najlepszy zestaw najdroższych narzędzi bez przygoto-

wania teoretycznego i wielogodzinnego treningu oraz odpo-

wiednich zdolności manualnych człowieka nic nie znaczy… Już 

wiele warsztatów w Polsce zakupiło narzędzi do napraw bez 

lakierowania i są przez wiele lat nieużywane gdyż nikt w firmie 

nie potrafi nimi pracować. Trening, szkolenia, cierpliwość i jesz-

cze raz trening. To jest jedyna droga, która może doprowadzić 

do sukcesu w tej trudnej, ale bardzo opłacalnej i ciekawej 

PDR – technologia dla wtajemniczonych

Fot. Zestaw narzędzi (EZ-DENT)
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dziedzinie napraw karoserii. Powyższe uwagi dotyczą również 

metody wyciągania wgnieceń metodą klejową choć wydaje się 

ona trochę łatwiejsza do nauczenia oraz stosowania. Na zdję-

ciu przedstawiono przykładowy profesjonalny zestaw narzędzi 

i materiałów do napraw klejowych niemieckiej firmy EZ-DENT 

SYSTEM.

 

Fot. Profesjonalny zestaw narzędzi i materiałów do napraw 

klejowych GLUE SET MAXI firmy EZ-DENT.

Kluczową rolę podczas napraw PDR odgrywa odpowiednie 

oświetlenie stanowiska pracy. Specjalne lampy z dodatkowym 

wyposażeniem pozwalają na uwidocznienie nawet najdrob-

niejszych nierówności na poszyciu karoserii. Nie chodzi tu 

wyłącznie o standardowe oświetlenie miejsca pracy lecz o 

takie oświetlenie karoserii, które ułatwi obserwowanie kształ-

tu uszkodzenia oraz stwierdzenie jego całkowitego usunięcia. 

Stosuje się do tego celu specjalne lampy z filtrem wyświetla-

jące na powierzchni elementu karoserii zestaw linii których 

kształt dokładnie wskazuje wszelkie odchylenia płaszczyzny. 

Spotyka się najczęściej dwa rodzaje lamp:

1. Stacjonarne, ustawiane obok pojazdu lub naprawianego 

elementu.

2. Przenośne, ustawiane na elemencie karoserii, mocowane 

za pomocą próżni.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie lamp mocowanych próż-

niowo do elementu karoserii. Powiązanie podstawy lampy z 

naprawianym elementem daje najlepsze efekty podczas napra-

wy elementów lakierowanych karoserii samochodowej.

Fot. Odpowiednie oświetlenie miejsca naprawy to podstawa 

skuteczności oraz utrzymania wysokiej jakości (EZ-DENT). 

Fot. Kołek do metody klejo-

wej. (EZ-DENT)

Należy zwrócić również uwagę 

na to czy element posiada ory-

ginalną powłokę lakierniczą, bo 

w zasadzie tylko takie nadają 

się do tego typu napraw. Ist-

nieje bowiem niebezpieczeństwo, że podczas naprawy powłoka 

lakiernicza zostanie oderwana od podłoża, a w następstwie 

tego zamiast naprawy element zostanie poważnie uszkodzony i 

konieczne będzie jego lakierowanie... Dlatego przed przystąpie-

niem do naprawy najlepiej sprawdzić grubość powłoki lakierniczej 
na naprawianym elemencie specjalistycznym przyrządem.

Przykładowy proces naprawy wgniecenia elementu karoserii 

metodą klejową z zastosowaniem systemu EZ-DENT:

1. Lokalizacja i oznaczenie uszkodzenia.

2. Odtłuszczenie z zastosowaniem specjalnego aktywatora.

3. Nałożenie kleju na końcówkę z tworzywa sztucznego.

4. Przyklejenie końcówki w miejscu uszkodzenia.

5. Wyciąganie np. Easy Pullerem lub młotkiem bezwładno-

ściowym.

6. Naniesienie preparatu ułatwiającego usuwanie kleju.

7. Usunięcie kleju.

8. Usunięcie resztek kleju.

9. Ewentualna korekta przy pomocy punktaków teflono-

wych.

10. Sprawdzenie jakości naprawy.

Fot. Technologia usuwania wgnieceń metodą klejową. (EZ-DENT)
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Najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność i jakość 

napraw z zastosowaniem techniki klejowej:

 czystość,

 temperatura otoczenia oraz elementu,

 jakość powłoki lakierniczej,

 odpowiednie parametry pracy pistoletu (temperatura kleju),

 jakość i dobór odpowiedniego kleju,

 dobór kształtu i wielkości końcówki,

 odpowiednie oświetlenie,

 wprawa.

Proces naprawy wymaga zachowania staranności, czystości 

oraz bezwzględnego przestrzegania procesu technologiczne-

go. Podstawową rzeczą jest właściwa ocena uszkodzenia: jego 

zakres, gatunek blachy z której wykonany jest naprawiany ele-

ment karoserii i wybór właściwych narzędzi do jego naprawy. 

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Fot. W razie niepowodzenia zawsze pozostaje naprawa pa-

nelowa oraz ponowne lakierowanie elementu. (EZ-DENT)

Felieton 

Prawo jazdy jest dokumentem uprawniającym do pro-
wadzenia samochodu (albo innego pojazdu), ale wcale nie 
oznacza, że jego posiadacz potrafi jeździć. Zatem można 
uznać, iż jest to dokument całkowicie zbędny.

W styczniu weszły w życie nowe regulacje dotyczące 
nauki i egzaminowania ubiegających się o prawo jazdy 
zapisane w ustawie o kierujących pojazdami. Intencją usta-
wodawcy było sprawienie, aby prawo jazdy świadczyło o 
umiejętnościach prowadzenia samochodu, znajomości pra-
wa i zachowania się na drogach. Miało być pięknie, wyszło 
jak zwykle. Pomimo przesunięcia terminu wejścia w życie 
ustawy, pod koniec stycznia i przez cały luty kandydaci na 
kierowców masowo oblewali egzaminy. Nie powinno to dzi-
wić, wszak kursy odbywały się pod rządami starej ustawy, 
egzaminy już po nowemu. I do tego owo „po nowemu” nie 
działało jak należy. Jakoś nikt tego nie przewidział. Kiedy 
rozpętała się burza zarzutów, z których wynikało, że nowa 
ustawa jest oderwana od realiów, wysocy urzędnicy odpo-
wiedzialnego resortu sprowokowali dyskusję na temat... 
fotoradarów. Po raz kolejny oddali celny strzał w kolano, bo 
logika i praktyka używania tych urządzeń mija się z dekla-
rowaną na każdym kroku intencją poprawy bezpieczeństwa 
na drogach. Jałowa dyskusja przetoczyła sie przez media 
kompromitując przy okazji i ministra Nowaka i jego ekipę 
odpowiedzialną za ruch drogowy. Temat ucichł po wydaniu 
rozporządzenia wymuszającego okresowe weryfikowanie 

każego urządzenia i jego lokalizacji, za to protesty dotyczą-
ce szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców 
weszły w fazę uliczną. W końcu na spotkaniu w siedzibie 
resortu wiceminister Tadeusz Jarmuziewicz zadeklaro-
wał przychylność ministerstwa dla większości postulatów 
branży. Wśród pozytywnie ocenionych są te dotyczące 
egzaminu praktycznego z wykorzystaniem auta należącego 
do OSK, kwestie związane z „Super OSK”, e-learningiem, 
pytaniami egzaminacyjnymi...

Poinformowano, że na początku kwietnia w Sejmie ma 
pojawić się projekt nowelizacji Ustawy o Kierujących Po-
jazdami. Kolejna nowela ma przejść ścieżkę legislacyjną w 
szybkim trybie. 

To po cholerę było wprowadzać w życie gniota prawne-
go? Czy po to, żeby było co poprawiać? A może po to, żeby 
kolejna kupa ludzi uznała, że Sejm, rząd, ministestwa, de-
partamenty robią im wbrew i nigdy nie idą na rękę? Eee, nie-
możliwe, przecież i posłowie i wszyscy urzędnicy państwowi 
od świtu do nocy pamiętają, że sens istnienia Państwa i jego 
struktur administracyjnych polega na służeniu obywatelom.

PS. Ustawą za sprawą Ośrodków Szkoloenia Kierow-
ców ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie 
od wyroku wszyscy będziemy musieli zjeść tę żabę...

Mirosław Rutkowski

Prawo jazdy 
po nowemu
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Najnowocześniejsze rozwiązania technolo-
giczne stosowane przy produkcji karoserii 
samochodowej, niemal wymuszają  sto-
sowanie coraz bardziej zaawansowanych 
technologii podczas napraw powypadko-
wych. W szeregi wyposażenia warsztatów 
blacharskich wstępuje coraz szersza gama 
narzędzi, a tradycyjne spawarki czy zgrze-
warki zastępowane są nowszymi mode-
lami o specjalnych parametrach. Trzeba 
pamiętać, że naprawy wbrew technologii 
niosą za sobą mnóstwo problemów, szcze-
gólnie podczas samego procesu naprawy. 
Upewnijmy się czy warto tracić pieniądze 
na dłuższą, droższą naprawę, czy lepiej za-
inwestować je w nowoczesne technologie. 

Inwestycja w systemy napraw panelo-

wych, o których była mowa w części 

drugiej, przynosi wymierne korzyści. 

Samochód naprawiany jest w krótszym 

czasie, karoseria nie traci swoich wła-

ściwości, nie ma konieczności wymiany 

elementów czy potrzeby cięcia profili 

zamkniętych. Opisywane wcześniej pul-

lery są głównymi, zaraz po sercu syste-

mu, którym jest spoter EZSPOT 3500A, 

narzędziami używanymi do naprawy 

poszycia samochodu, ale nie jedynymi 

działającymi na tej zasadzie. Najbardziej 

rozpoznawalnym narzędziem jest z pew-

nością młotek bezwładnościowy, przyj-

mujący w gronie warsztatowców najróż-

niejsze nazwy. Ten w zestawie posiada 

niewielką masę wynoszącą zaledwie 1,1 

kg, jednak zdecydowanie wystarczająco 

dużą aby zmierzyć się z poważnymi i wy-

magającymi uszkodzeniami. Młotek ze 

względu na swoje możliwości klasyfikuje 

się pomiędzy Easy a Strong Pullerem. 

Podobnie jak reszta narzędzi używanych 

z EZSPOTem, młotek jest przygrzewany 

automatycznie, po zetknięciu specjal-

nej elektrody w kształcie trójramiennej 

gwiazdy z oczyszczoną blachą. Znana od 

wielu lat zasada młotka bezwładnościo-

wego została wykorzystana i udosko-

nalona, dzięki czemu praca przebiega 

wiele razy szybciej niż kiedykolwiek. 

W przypadku młotka bowiem, jedyną 

czynnością przygotowawczą jaką wy-

konujemy przed jego użyciem jest usu-

nięcie lakieru i innych powłok. Pospolite 

niegdyś, starsze wersje tego narzędzia 

wymagały przygrzewania lub spawania 

tzw. gwoździ, bolców, podkładek i innych 

elementów, za które można było zaha-

czyć młot. Mimo tego, że było to najlep-

sze rozwiązanie, długi czas potrzebny na 

naprawę nie jest największą wadą takich 

metod. Przed umiejscowieniem odpo-

wiedniej liczby końcówek trzeba przewi-

dzieć gdzie jest ich właściwe miejsce, po 

pracy trzeba je odcinać, a bardzo często 

też zaspawać powstałe po nich dziury. 

Sama praca jednak wykonywana jest 

cały czas według tej samej zasady, a po 

wykonanej pracy wystarczy przekręcić 

uchwyt pistoletowy spotera, analogicz-

nie jak podczas pracy Easy Pullerem.

Każdy zestaw można rozszerzyć o jesz-

cze jedno z narzędzi stosowanych do 

metody „push and pull” nazwane przez 

producenta systemu Lever Puller (fot. 

1). Podobna do Strong Pullera, jednora-

mienna dźwignia z hakiem, tak po krót-

ce można opisać tą wyciągarkę. Prosta 

zasada i prosta konstrukcja pozwala na 

szybkie opanowanie napraw z wykorzy-

staniem Lever Pullera. Dodatkowym atu-

tem jest wykorzystanie technologii jaką 

jest przygrzewanie bitów, tak jak w pro-

cesie jaki obowiązuje przy pracy Strong 

Pullerem. Do dodatkowego wyposażenia 

jakie przydaje się przy naprawach pane-

lowych należą też Multihaki. Posiadające 

kilka haków zwanych pazurami adaptery, 

występują w różnych wersjach w zależ-

ności od producenta. Ez-Dent oferuje 

blacharzom wersje z czterema, sześcio-

ma i ośmioma hakami. Jakie powinno 

się mieć w warsztacie? Z pewnością 

wszystkie. Ile uszkodzeń tyle różnych 

Narzędzia do zadań specjalnych cz. 3

System Lever Puller
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przypadków potrzebujących różnego 

podejścia. Adaptery posiadają dwa gwin-

ty pozwalające dopasować je do różnych 

elementów systemu Ez-Dent System, od 

młotka przez Lever Puller, aż  do Strong 

Pullera, a także umożliwiają stosowanie 

z innymi narzędziami z warsztatu. Po-

zostaje ujawnienie przeznaczenia tych 

adapterów. Podobnie jak haki będące 

częścią Strong czy Lever Pullera potrze-

bują elementów łączonych z karoserią, a 

są nimi tzw. druty faliste, przygrzewane 

do karoserii specjalną elektrodą. Działa-

nie tej metody jest podobne technolo-

gicznie do naprawy przy użyciu bitów 

dzięki specjalnej konstrukcji Multihaka. 

Wyraźną wadą jest jedynie stały odstęp 

pomiędzy przygrzewanymi fragmentami 

drutu, uniemożliwiający zagęszczenie 

połączenia i dokładną naprawę.

W towarzystwie tych innowacji miejsce 

znalazło wiele ciekawych i godnych 

uwagi specjałów, będących integralną 

częścią zestawów napraw panelowych. 

Jednym z takich dodatków, o którym 

warto wspomnieć są przybierające 

różne kształty młotki aluminiowe (fot. 

3). Jako pierwsze na myśl mogą przy-

chodzić wady wykorzystania aluminium 

do produkcji młotków, lecz ma to swoje 

uzasadnienie. Młotki mają same zalety, 

oczywiście pod warunkiem wykorzysta-

nia ich zgodnie z przeznaczeniem.  Uży-

wane do usuwania naprężeń blachy przy 

naprawie z wykorzystaniem pullerów nie 

odbijają od blachy, a co ważniejsze przy 

pobijaniu młotek o młotek nie odbijają 

od siebie nawzajem. Praca tak lekkim 

narzędziem pozwala podnieść komfort 

pracy, a ryzyko powstania jakże niebez-

piecznych odprysków spada niemalże do 

zera. Co prawda naprawy blacharskie nie 

kończą się na naprawach panelowych, 

ale zdecydowanie warto skupić na nich 

swoją uwagę, bo jako nieliczne z zadań 

w dzisiejszym warsztacie potrafią w tak 

przyjemny i prosty sposób przynieść 

wiele korzystnych efektów, które doceni 

także klient. Idąc śladem ułatwiania so-

bie pracy znajdziemy kilka udogodnień 

dla tradycyjnych prac blacharskich. 

Spawanie, lutowanie czy spawanie 

aluminium prócz samego procesu łą-

czenia niosą ze sobą kilka dodatkowych 

czynności jakie trzeba wykonać choćby 

raz na jakiś czas. Specjalnie dla użytkow-

ników spawarek powstały Szczypce spe-

cjalne Mig/Mag (fot. 4). Projektant tego 

narzędzia wykazał się nie lada pomysło-

wością. Tworząc jedne szczypce potrafił 

skompletować w nich aż cztery funkcje.  

Najważniejszą z opcji jest ku zdziwieniu 

użytkowników cięcie drutu. Na co dzień 

najczęściej wykonywane przy pomocy 

zwykłych obcinaczek do drutu, bądź 

cęgi nie dają efektu, który satysfakcjo-

nuje. Problem zaczyna się szczególnie 

przy wymianie rolki z drutem w urzą-

dzeniu spawalniczym. Cięcie drutu 

wprowadzanego do uchwytu roboczego 

nie może zostawić ostrych krawędzi na 

jego końcu, ponieważ w innym przypad-

ku powstaje duże ryzyko zatrzymania 

się drutu w prowadzeniu. Trzeba także 

zwrócić uwagę na prowadzenie drutu 

aluminiowego w uchwycie, które sto-

suje się w postaci wkładu teflonowego. 

Źle przycięty drut może spowodować 

ścieranie materiału doprowadzając do 

kompletnego zniszczenia prowadzenia. 

Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość 

czyszczenia dysz gazowych. Z praktyki 

wiemy, że podczas topnienia powstaje 

wiele odprysków, które nie pożądanie 

zbierają się wewnątrz dysz. Powodu-

je to przede wszystkim zmniejszenie 

przepływu gazu potrzebnego do uzy-

skania prawidłowego topnienia, co za 

tym idzie połączenia elementów. Dwie 

podłużne, wąskie końcówki, specjalnie 

obrobione na kształt noży pozwalają w 

łatwy sposób dopasować je do średnicy 

wewnętrznej dyszy. Samo czyszczenie 

polega na pokręcaniu szczypcami i 

skrobaniu zebranych odprysków. Ważne, 

żeby mieć szczypce zawsze przy sobie, 

bądź przy samej spawarce. Nigdy nie 

wiadomo kiedy będą potrzebne, a kie-

dy już zacznie się ich używać staną się 

niezbędne. Analogicznie jest z dwoma 

pozostałymi funkcjami, prostymi, a 

jakże przydatnymi. Idea czterech w jed-

nym uzupełniona została możliwością 

demontażu i montażu elementów eks-

ploatacyjnych uchwytu roboczego. Jed-

no narzędzie pozwalające na wymianę 

dyszy gazowej oraz końcówki prądowej.  

Koniec cz. 3

BR

Fot. 3 Młotki aluminiowe

www.lakiernik.com.plLAKIERNIK

Fot. 4 Szczypce specjalne Mig/Mag
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str.25Na rynku pojawił się nowy produkt 

firmy NOVOL - pozostawiający wy-

sokiej jakości powłokę o matowym 

wykończeniu lakier NOVAKRYL 
530 MAT. Lakier ten jest bardzo 

odporny na czynniki chemiczne i 

mechaniczne (doskonale ochroni 

przed szczotkami myjni samo-

chodowych) charakteryzuje się 

też wysoką odpornością na plamy 

wodne (duża hydrofobowość po-

włoki). NOVAKRYL 530 MAT umożli-

wia regulację stopnia zmatowienia 

przez dodanie dowolnego lakieru z 

linii Professional. 
Więcej informacji na www.novol.pl.

NOVAKRYL 530 MAT 

BEZBARWNY 
AKRYLOWY 
LAKIER 
MATOWY
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No to przyszedł czas na kolejny test aerografu firmy Anest 

Iwata. Wybór tym razem padł na model HP-CP, a wymusił go 

projekt jaki miałem przygotować dla właściciela kasku. Projekt 

w założeniu miał mieć wiele detali tak więc potrzebny był 

sprzęt, który podoła takiemu zadaniu. Aerograf Iwata HP-C 

plus z dyszą 0,3mm wydawał się dobrym wyborem. No ale nie 

chwalmy dnia przed zachodem słońca.

 

Zanim jednak przeszedłem do 

pracy z aerografem Iwata 

HP-CP musiałem posił-

kować się sprzętem, 

który wcześniej już 

opisywałem, tj. 

modelem HP-C z 

serii Revolution. 

Wyposażony w dy-

szę 0,5mm znacznie 

łatwiej radzi sobie z 

większymi płaszczyzna-

mi, które wstępnie musia-

łem pokryć odcieniem bieli.

 

Gdy osiągnąłem już zamierzony efekt równomiernego pokrycia 

tła jasną bazą przyszedł czas na bardziej precyzyjną pracę i w 

tym właśnie miał mi pomóc model HP-CP. Pierwsze odczucie: 

znakomicie leży w dłoni!!!. Spust pod palcem pracuje bardzo 

precyzyjnie. Nie ma żadnych oporów, skoków, po prostu ulega 

naciskowi wskazującego palca dokładnie tak jak byśmy tego 

chcieli. Zbiorniczek mieści całe 7ml. farby co w przypadku ae-

rografu przeznaczonego do malowania projektów z detalami 

oznacza całkiem długi czas pracy bez dolewania kolejnej porcji 

koloru.

 

Aerograf Iwata HP-CP wspaniale sprawdzał się zarówno przy 

pokrywaniu transparentną czerwienią nieco większych po-

wierzchni jak również przy malowaniu czernią bardzo małych 

detali projektu. Prowadzenie kreski, stawianie punktów, pro-

Aerograf Iwata HP-CP

podpis pod foto
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wadzenie cieniowania to istna przyjemność z HP-CP w ręku. 

Żadnych problemów z dokładnym dozowaniem farby, żadnego 

przerywania, plucia itp. Po prostu sama precyzja.

Rekomendowane ciśnienie pracy dla tego modelu to max. 

40psi. Iwata wyposażona jest w regulację iglicy umożliwiającą 

ustawienie pożądanej grubości prowadzonej linii. Pokrętłem 

regulujemy maksymalne odciągnięcie iglicy co gwarantuje 

nam, że nie psikniemy grubszej linii niż byśmy tego chcieli.

 

Reasumując, ten aerograf to idealne rozwiązanie dla osób, 

które chcą osiągnąć zamierzony efekt w prosty i łatwy spo-

sób. Iwata HP-CP umożliwia tworzenie projektów z dużą ilością 

detali, ostrych linii i bardzo małych punktów. Nie jest to sprzęt 

przeznaczony do krycia tła, malowania dużych powierzchni. Z 

tym znacznie lepiej radzą sobie modele z dyszą 0,5mm. Iwata 

HP-CP może być używana zarówno z farbami wodnymi jak 

również farbami rozcieńczalnikowymi dzięki temu, że iglica 

osadzona jest w teflonowej uszczelce nie reagującej z roz-

puszczalnikami. Aerograf może być stosowany w bardzo sze-

rokim zakresie usług począwszy od projektów w motoryzacji, 

kosmetyce, malarstwie, modelarstwie, hobbystycznie itp. 

Piotr Parczewski
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Zgrzewanie punktowe jest najbardziej rozpowszech-

nioną metodą zgrzewania, którą stosuje się przy 

łączeniu elementów ze stali węglowych i stopowych 

oraz metali nieżelaznych. Podstawową zaletą  zgrze-

wania jest to, że metoda ta nie wymaga stosowania 

topników oraz gazów osłonowych. Technologię tą już 

dawno wprowadzono na linie produkcyjne sektora 

motoryzacyjnego oraz do serwisów samochodowych 

na całym świecie, ale nadal przysparza ona wielu 

problemów związanych z jej zastosowaniem podczas 

napraw powypadkowych pojazdów.

Proces zgrzewania oporowego składa się z trzech za-

sadniczych faz (fot. 1):

Faza I: 
-  docisk zgrzewanych blach za pomocą elektrod,

-  dostarczenie na końcówki elektrod prądu o dużym 

natężeniu,

-  wytworzenie ciepła na powierzchni styków ele-

mentów zgrzewanych, charakteryzujących się 

większym oporem elektrycznym (wytworzenie 

jądra zgrzeiny).

Faza II:
-  rozrost jądra zgrzeiny do określonego rozmiaru.

Faza III:
-  wyłączenie prądu oraz dalszy docisk elektrod, dzię-

ki któremu następuje krystalizacja jądra zgrzeiny i 

utrwalenie połączenia.

Dla zachowania poprawności procesu (wszystkich trzech 

faz) należy stosować urządzenia zapewniające odpowied-

nie parametry, czyli generować prąd o wysokim natęże-

niu, przy właściwym nacisku elektrod w całości kontro-

lowanym przez układ mikroprocesorowy. Współczesne 

zgrzewarki karoseryjne muszą generować maksymalny 

prąd zgrzewania na poziomie min. 12000 Amperów przy 

docisku ok. 500 dekaniutonów. Spowodowane jest to za-

stosowaniem wysokogatunkowych stali (ok. 80% udziału 

w nowych konstrukcjach) w celu redukcji masy pojazdu 

oraz poprawie jego bezpieczeństwa biernego. 

Jakie parametry zgrzewania?
Podstawowym problemem podczas zgrzewania karoserii 

są parametry jakich należy użyć dla zachowania po-

prawności połączenia zgrzewanego. Obecnie hybrydowe 

karoserie samochodów wykonane są z blach o różnej gru-

bości oraz gatunku włącznie z zastosowaniem kilku takich 

wariantów w obrębie jednego elementu. Najprostszym 

rozwiązaniem byłoby  zastosowanie  otrzymanych od 

producenta danych konstrukcyjnych (fot.2) lecz dostęp 

do nich jest nadal utrudniony, nawet dla Autoryzowanych 

Stacji Obsługi.

Jak sobie więc poradzić z tym problemem? Można zasto-

sować urządzenie pomiarowe służące do rozpoznawania 

gatunku blachy na podstawie pomiaru twardości i porów-

nania otrzymanego pomiaru z tabelą wzorcową (fot. 3).

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie inteligentnych 

zgrzewarek (np. GYSPOT BP.LC-s7) wyposażonych w fa-

bryczne bazy danych (CAR MANUFACTURER MODE) oraz 

tryb zgrzewania automatycznego EASY MODE, w którym 

zgrzewarka sama dobiera parametry zgrzewania (ampe-

raż, docisk, czas przepływu prądu). 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości zgrzewów należy 

dbać o stan końcówek elektrod, zachowywać odpowied-

nią odległość między zgrzewami (zapobiega bocznikowa-

niu prądów fot.4 - osłabianiu zgrzewów sąsiednich) oraz 

nie wykonywać zgrzein w narożach elementów. Ważnym 

czynnikiem warunkującym dobre parametry zgrzewu jest 

również dobór właściwych elektrod do miejsca naprawy. 

Wyróżniamy dwa rodzaje uchwytów roboczych do któ-

rych montowane są elektrody: typ X oraz typ C. (fot. 5). O 

ile w przypadku uchwytu typu C nie istnieje ryzyko spad-

ku siły docisku wraz z długością elektrody, to podczas 

użytkowania uchwytu typu X nacisk elektrod jest niższy 

wraz ze wzrostem ich długości. Zminimalizowanie tego 

zjawiska uzyskuje się przez zwiększenie nacisku pneuma-

tycznego generowanego przez uchwyt roboczy. 

Zaleca się stosowanie wyłącznie urządzeń wyposażonych 

w układy chłodzenia cieczą, które pozwalają na ciągłą 

pracę zgrzewarki, przy zachowaniu wysokich parametrów 

i powtarzalności zgrzein. 

Wpływ ustawień na zgrzeinę
Wygląd zgrzeiny uzależniony jest przede wszystkim 

od typu użytych końcówek elektrod oraz od nacisku 

Zgrzewanie to wymóg technologiczny cz1.

Fot. 1. Fazy 
zgrzewania 
(B.R.).

Fot. 2. Dane 
fabryczne na 
temat budo-
wy elementu 
(GYS).



st
r.3

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.31

przez nie wywieranego. Wyróżniamy trzy podstawowe 

końcówki elektrod: płaskie, półokrągłe oraz skośne. 

Wielkość zgrzewu uzależniona jest od grubości zgrze-

wanych elementów. Im grubsze elementy tym prąd, czas 

zgrzewania oraz docisk elektrod powinny być większe dla 

prawidłowego uformowania połączenia o odpowiedniej 

wytrzymałości. Przy niskim natężeniu prądu, niskiej sile 

docisku oraz przedłużonego czasu przepływu prądu  na-

stępuje wzrost strefy ciepła i co za tym idzie wzrost nie-

pożądanych odkształceń złączy.  Przy takich parametrach 

występuje mniejsza możliwość odhartowania i mniejsza 

skłonność do występowania pęknięć w złączach. Do naj-

częściej spotykanych niezgodności połączeń zgrzewanych 

należą: przyklejenie, zbyt małe jądra zgrzeiny, nadtopienia, 
pęknięcia oraz wypryski metalu.

Zgrzewarki fabryczne 

zaprogramowane są 

wykonywanie szybkich 

zgrzewów z bardzo 

dużym dociskiem i 

amperażem. Zapewnia 

to prawidłową sztyw-

ność połączenia oraz 

oszczędność w wydatku 

energii, która ma olbrzymie znaczenie w przypadku gene-

rowanych przez roboty zgrzewające kosztów. c.d.n.

Fot. 5. Typy uchwytów głównych 
zgrzewarki (GYS).

Fot. 3. Identyfikacja gatunku blachy za pomocą urządzenia 
GYSTEEL VISION (GYS).

Fot. 4. Zbyt mała odległość między zgrzewani 
osłabia zgrzeiny sąsiednie (Ł.W.)
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Dariusz i Barbara Dopytalscy prowadzą Firmę Handlową Specjal 
w Kamiennej Górze. Podzielili się branżami: Pani Barbara za-
jęła się siecią sklepów RTV AGD, Pan Dariusz wziął pod swoją 
opiekę biznes lakierniczy. Gdy pytamy go o lekarstwo na kryzys, 
odpowiada: - Wytrwałość i elastyczność. Do tego obowiązkowe 
pozytywne myślenie. 

Panie Dariuszu, tradycyjnie sięgnijmy do początków. Kiedy po-
wstała Państwa firma? 
W 1990 roku. Zaczęliśmy od sprzedaży sprzętu RTV i AGD. 

Pierwszy sklep powstał oczywiście w Kamiennej Górze, kolejny 

w Jeleniej Górze, potem następne. Skończyłem technikum 

ogrodnicze, teoretycznie nie mam więc wykształcenia związa-

nego z tym, czym się zajęliśmy, ale motoryzacja zawsze była 

moją pasją. W 1995 r., z mojej inicjatywy,  włączyliśmy więc do 

biznesu materiały lakiernicze. To był jeszcze wyjątkowo dobry 

czas dla tej branży. Rynek dopiero się tworzył, u nas prawie nic 

nie było. Zaczęliśmy współpracować z firmą Presto w Schwer-

te w Niemczech. Staliśmy się jej wyłącznym dystrybutorem na 

rynek dolnośląski. Zajmowaliśmy się głównie sprzedażą hurto-

wą. Detalu w tej branży nie prowadziliśmy. 

Jak Państwa dzia-
łalność wygląda w 
tej chwili?  
- Od dwudziestu 

lat prowadzi-

my hurtownię a trzech lat 

mamy mieszalnię lakierów 

w Kamiennej Górze. Działa-

my na rynku dolnośląskim, 

częściowo również poznań-

skim. Mamy tam klientów od 

wielu lat. Otwarcie mieszalni 

wymusiło na nas zapotrze-

bowanie zgłaszane przez 

przemysł. 

Co to znaczy? Z kim Państwo 
współpracujecie? 
- Od dawna naszymi klien-

tami są także zakłady prze-

mysłowe, w tym fabryka 

tokarek. Staramy się spełnić 

ich wszystkie oczekiwania, zaopatrzyć je w 100 procentach. 

Jednak większość naszych odbiorców, to oczywiście samocho-

dówka. 

Dobre czasy niestety minęły. Miejmy nadzieję, że wrócą. Jednak 
póki co trzeba jakoś radzić sobie w kryzysie. Zdradzi nam Pan 
swój sposób na przetrwanie? 
- Rynek zmienia się bardzo szybko. Trzeba być elastycznym, 

otwartym na nowe sygnały, nie bać się podejmować decyzji. 

Kiedyś zajmowaliśmy się głównie importem. Był czas gdy 

Niezbędne w biznesie: pozytywne myślenie

TECHNOLOGIA NA STAL 
GALWANIZOWANĄ

Dariusz Dopytalski właściciel 

Firmy Handlowej Specjal w 

Kamiennej Górze
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str.33postawiłem na transport ciężarowy, jeździliśmy do Holandii. 

Bywało lepiej i gorzej. Gdy przychodziło załamanie rynku, 

trzeba  było szybko szukać innego wyjścia. Tak już jest. Rynek 

wymusza sytuacje, do których musimy się dostosować. Trzeba 

mieć otwarte szeroko oczy, głowę otwartą na nowe pomysły. 

Gdy to nie działa, pozostaje zwijać biznes. W naszej firmie po-

dzieliliśmy się. W tej chwili żona zajmuje się branżą RTV AGD, 

ja lakierniczą. Tu zatrudniamy 6 osób. Jeździmy do współpra-

cujących z nami warsztatów. Składamy oferty w nowych.  W 

Poznaniu zaopatrujemy kilka sklepów i mieszalnię lakierów.  

Czasem wystarczy odebrać telefon i zamówienie gotowe, ale 

też nieustannie trzeba  zabiegać o klienta, dbać o tego, który 

zechciał nas wybrać i starać się o nowego. 

Nie znalazłam Państwa strony internetowej…
Trwa jej budowa. Lada moment będzie gotowa. Będziemy też 

prowadzić sklep internetowy. Takie czasy, trzeba się dostoso-

wać. 

Kiedy Pana zdaniem możemy się wreszcie spodziewać jakichś 
korzystnych zmian, również w branży lakierniczej? 
- Trudno to przewidzieć. Liczę, że w przyszłym roku coś się 

ruszy, oby tak się stało. Ale kryzys to nie tylko nasz problem, 

przeżywa go cała Europa. Przetrwają wytrzymali. W branży sa-

mochodowej jest znacznie gorzej niż 2 – 3 lata temu. Z samej 

samochodówki coraz trudniej się utrzymać. Klienci generalnie 

kupują tańsze produkty, oszczędzają. Ci, którzy wymagają 

wyższej jakości godząc się na droższy produkt, stanowią zde-

cydowaną mniejszość. Kolejnym problemem jest to, że wielu 

lakierników  wyjeżdża za granicę. Tam mogą zarobić znacznie 

więcej. Nie napotykają też na bariery administracyjne, które 

nam uprzykrzają życie trudnymi do udźwignięcia obciążeniami. 

Koszty działalności gospodarczej są w Polsce za wysokie, za-

robki za małe. Frustracja rośnie. Lakierników ubywa, my traci-

my klientów. Zastępują ich osoby, które swoje auta naprawiają 

sami, we własnych garażach. 

Przydałoby się teraz coś optymistycznego…  
- Proszę bardzo: na przełomie kwietnia i maja chcemy urucho-

mić w Opolu nowy  magazyn produktów Trotonu. Na naszym 

rynku powinien być zdecydowanie bardziej obecny. Na tym 

nam zależy. 

Ma Pan czas tylko dla siebie? Jak Pan odpoczywa? 
- Muszę mieć. Latem siadam na rower. Zimą zakładam biegów-

ki albo zjazdówki i wyjeżdżam, np. do Czech. To ważne, żeby 

nie ulegać negatywnym emocjom. Łatwiej je trzymać w ry-

zach, gdy uprawia się jakiś sport. Poprawia nastrój, daje dobrą 

energię i zdrowie. 

Czego można Panu życzyć? 
- Wystarczy dużo zdrowia i uśmiechu oraz wielu sukcesów w 

biznesie.. 

I tego życzymy, dziękuję bardzo za rozmowę. 
Rozmawiała Iwona Kalinowska



st
r.3

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.35



st
r.3

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.35

TECHNOLOGIA NA STAL 
GALWANIZOWANĄ

Firma Stanisława Lazara działa od 1997 roku. Prowadzi sprzedaż 
hurtową i detaliczną materiałów lakierniczych: farb, lakierów, 
środków do konserwacji, środków do polerowania i uszczelnia-
nia lakierów, szpachli, podkładów, narzędzi pneumatycznych, 
pistoletów lakierniczych i kompresorów. 

16 lat od momentu powstania firmy to kawał czasu. Jak wpadł 
Pan na pomysł założenia tej firmy? 
- Z wykształcenia jestem stolarzem. Jakieś siedem lat pra-

cowałam z drewnem. W 1990 r. szwagier, Bolesław Cieślar 

założył z żoną, moją siostrą Anią firmę Bolko Kolor handlującą 

lakierami. Najpierw do drewna. Zaczęliśmy pracować razem. 

Z czasem rozszerzyliśmy działalność o materiały związane z 

lakiernictwem samochodowym. Lata 90-te były bardzo dobre 

dla tej branży. W 1997r. przeszedłem na własny rozrachunek. 

Najpierw zacząłem ściągać z Niemiec i rozlewać podkład. To 

nie było rozstanie z rodziną, bo dalej ściśle ze sobą współpra-

cujemy. Mamy własną sieć sklepów, mieszalniki. Prowadzimy 

sprzedaż hurtową i detaliczną. Od półtora roku ja prowadzę  

sprzedaż w Internecie. Do 2002r. pracowała w firmie żona, 

potem zajęła się synkiem.

Jaki jest zasięg Państwa działalności? Kim są Państwa klienci? 
Stanlak zaopatruje głównie sklepy i warsztaty lakiernicze 

ze Śląska Cieszyńskiego i częściowo okolice Nowego Sącza.  

Mamy też całkiem sporo klientów  zza południowej granicy: 

Słowaków, Czechów. 

Rozumiem, że ściągają ich do nas korzystne ceny, tak? 
- Tak jest. Zaglądają do nas zwłaszcza Słowacy, dla których, 

po wprowadzeniu u nich euro, jesteśmy pod względem cen 

bardzo atrakcyjni. Nie chodzi zresztą tylko o naszą branżę. 

Opłaca się im kupować u nas niemal wszystko, z artykułami 

spożywczymi na czele. 

Czego u Pana poszukują? 
Wszystkich materiałów lakierniczych, począwszy od kitów, 

przez podkłady, na lakierach kończąc. 

Biorą lepsze i droższe produkty, czy te najtańsze?  
- Tak jak w przypadku rodzimych klientów, bywa bardzo rożnie. 

Często nasi goście z południa odwiedzają nas z etykietami kon-

kretnych produktów, konkretnych firm. Sprawdzają cenę i zwy-

kle potwierdza się zasada, że u nas to czego szukają jest tańsze. 

W przypadku lakierów ta różnica sięga nawet ok. 20 procent. 

Wielu naszych klientów to właściciele warsztatów z zagranicy. 

Te przygraniczne dzieli od nas raptem 7-8 kilometrów. 

Firma *STANLAK* Stanisław Lazar

43-450 Ustroń, ul. Wiślańska 61

tel. 33 8544009, kom. 693993416

e-mail stanlak.eu@gmail.com, stanlak61@wp.pl

Stanlak, 
czyli  wiślanin 
w Ustroniu 

Stanisław Lazar to rodowity wiślanin. Swój biznes 
w branży blacharsko – lakierniczej prowadzi w 
sąsiednim Ustroniu, ale za to przy ul. Wiślańskiej. 
Opowiedział nam o historii, o szukaniu lekarstwa 
na kryzys i sąsiadach , których może mu pozazdro-
ścić cała Polska. 
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Nie możemy niestety uniknąć przykrego tematu kryzysu? Można 
go Państwo odczuwacie? 
- Dowodem na to, że właściciele samochodów starają się 

unikać wizyt w warsztatach jest wzrost sprzedaży lakierów 

w sprayu. W latach 90-tych wystarczyło, że na aucie pojawiły 

się dwie rysy i właściciel skłonny był zafundować sobie nowy 

lakier. Ale te lata minęły. Teraz dużo mamy klientów, którzy 

kupują lakier w małym pojemniku i idą do domu. Dorabiają 

lakier i próbują kłaść sami. Jeśli potrafią sami podreperowują 

samochód, byle przeszedł przegląd. 

W takim razie jak przetrwać na rynku? 
- Trzeba sobie jakoś radzić. Na naszym terenie mamy tę prze-

wagę, że byliśmy tu pierwsi. Wiele firm próbowało podebrać 

nam klientów, ale sprzyja nam nie tylko ich wierność. To trud-

ny teren. Dookoła same małe warsztaty, mocno porozrzucane. 

Gdy nadejdzie zima dochodzi jeszcze problem z dojazdem…

No proszę, natura sojusznikiem w walce z konkurencją! 
- (śmiech) A tak. Ale powodów do radości jest niestety coraz 

mniej, bo bywa, że konkurencyjne firmy sprzedają towar nie-

mal za bezcen. Nie wiem jak może im się opłacać sprzedaż po 

kosztach. Na naszym terenie nie jest jeszcze tak źle, ale już 

kawałek dalej , w Rybniku, na Śląsku, to częste zjawisko.  W ten 

sposób psuje się rynek. 

Jak w takim razie zdobywać nowego klienta? 
- Po pierwsze trzeba zadbać o tego klienta, który już zachciał 

skorzystać z naszych usług. Jako jedni z pierwszych w naszej 

okolicy zaczęliśmy jeździć po lakierniach, rozwozimy towar, 

organizować pokazy i szkolenia, takie jak ostatnio produktów 

firmy Troton. Od półtora roku sprzedajemy też nasz produkty 

przez Internet. Początkowo wystawialiśmy się na Allegro. Te-

raz mamy już swój sklep internetowy. Sporo naszych klientów 

śle do nas e-maile z pytaniami, z prośbami o podpowiedź co 

będzie dla nich najlepsze i z zamówieniem gdy im doradzimy. 

Stronę i sklep internetowy przygotowywał syn siostry, infor-

matyk. 

Ile osób zatrudnia Stanlak? 
- 5. Dwaj nasi pracownicy, rodzinnie nie związani z nami, to 

również bracia. Jak widać, naprawdę wyznajemy zasadę, że w 

rodzinie  siła (śmiech). 

Jakie są Państwa plany na najbliższą przyszłość? 
- Rozkręcamy sprzedaż przez Internet. Oprócz „samocho-

dówki” cały czas sprzedajemy materiały do drewna. Może to 

zabrzmi zaskakująco ale mamy też materiały do konserwacji 

łodzi, które również kupują Słowacy wyjeżdżający na week-

endy na zbiornik retencyjny Liptovska Mara. Ostatnio współ-

pracujemy z firmą zajmującą się dekoracją wnętrz – szukamy 

dla niej materiałów do barwienia szklanej mozaiki. To ciekawe 

wyzwanie. Zimą gdy mieliśmy mniej pracy, nie narzekaliśmy 

dzięki temu na nudę. 

Jest Pan wiślaninem. Aż się prosi zapytać, czy również fanem 
skoków narciarskich? 
- Jeśli ok. 300 m ode mnie mieszka Adam Małysz, po sąsiedzku 

Piotrek Żyła, którego teściem jest mój kuzyn, to inaczej być 

nie może. Adam Małysz to zajęty człowiek, rzadko go widuję, 

ale uczyliśmy się w jednej podstawówce. Na ulicy zawsze się 

pozdrawiamy. To pewnie jedna z nielicznych osób, której tyle 

udało się osiągnąć a został normalnym, sympatycznym czło-

wiekiem. Piotrek to też bardzo równy, młody facet. 

Proszę im w naszym imieniu przekazać serdeczne pozdrowie-

nia i podziękowania za to co robili i co robią dla nas wszystkich, 

spragnionych sportowych  sukcesów. Wszystkiego dobrego 

dla Państwa firmy, dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała Iwona  Kalinowska



st
r.3

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.37

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.3

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.39

II Targi Obsługi Serwisowej Pojazdów i Techniki Warsztatowej MeCaTech odbędą się 

14-15 września 2013 we Wrocławiu w Hali Orbita.

Targi MeCaTech mają na celu zapoznać fachowców i miłośników motoryzacji z naj-

nowszymi trendami i nowościami przygotowanymi specjalnie z myślą o warsztatach 

samochodowych i punktach kontroli pojazdów. 

W ramach targów odbędą się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. Finałowa 

rywalizacja mechaników z całej Polski to okazja do sprawdzenia zarówno wiedzy teo-

retycznej jak i zdolności praktycznych. 

Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych prezentacjach i szkoleniach learn-

Shops™, które stanowią nieodłączny element targów. 

Profil Wystawców:
 Sprzęt diagnostyczny dla wszystkich rodzajów warsztatów samochodowych.

 Urządzenia warsztatowe mało-i wielkogabarytowe.

 Narzędzia warsztatowe i odzież.

 Części zamienne i podzespoły dla samochodów osobowych, ciężarowych, 

 autobusów i pojazdów specjalistycznych.

 Sprzęt i materiały dla warsztatów blacharskich, wulkanizacyjnych i lakierniczych.

 Urządzenia czyszczące.

 Myjnie samochodowe.

 Chemia motoryzacyjna i środki czystości.

 Płyny i środki smarne.

 Oleje i ulepszacze paliwa.

 Oprogramowanie dla branży warsztatowej.

 Systemy zabezpieczeń pojazdów i urządzeń autoelektro.

 Części do montażu instalacji gazowych.

Profil Odwiedzających:
 Stacje kontroli pojazdów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów 

 i pojazdów specjalistycznych

 Producenci, dealerzy i indywidualni sprzedawcy pojazdów

 Warsztaty specjalizujące się w zakładaniu instalacji gazowej

 Warsztaty wulkanizacyjne, blacharskie, lakiernicze, mechaniki ogólnej, ASO

 Floty pojazdów

 Stacje paliw

 Myjnie

 Kluby tubingowe

 Organizacje motoryzacyjne

Targi MeCaTech kierowane są do osób, które chcą nawiązać cenne kontakty, znaleźć 

grupę odbiorców i poznać przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.easyfairs.com/pl 

Miejsce targów:
Hala Widowiskowo-Sportowa ORBITA
ul. Wejherowska 34

54-239 Wrocław

Godziny otwarcia:
Sobota, 14 wrzesień 2013, 10:00 - 17:00
Niedziela, 15 września 2013, 10:00 - 16:00
Kontakt:
Anna Stawarz
Specjalista ds. sprzedaży 

Tel. +48 12 651 95 27

Tel. kom.  +48 507 044 133

Fax +48 12 651 95 22

anna.stawarz@easyfairs.com
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str.39Począwszy od bieżącego roku, firma 

MEWA oferuje również szeroki asortyment 

artykułów bhp własnej marki KORSAR: 

rękawice oraz obuwie ochronne, przezna-

czone do różnych zastosowań, zarówno 

w codziennej pracy w warsztacie lub na 

stanowisku obróbki, jak też do zastoso-

wań specjalnych, np. praca z chemikaliami 

i innymi substancjami niebezpiecznymi.

Profesjonalne obuwie ochronne zabez-

piecza stopy i gwarantuje niezawodną 

przyczepność w różnych sytuacjach, 

zapewniając przy tym także optymalny 

komfort noszenia. Firma MEWA oferuje 

szeroką paletę obuwia ochronnego – do 

prawie każdego zastosowania i spełniają-

cego wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Ponadto, tradycyjnie już firma MEWA od 

ponad stu lat oferuje czyściwa wielokrot-

nego użytku MEWATEX do zastosowań 

przemysłowych w systemie usługowym, 

polegającym na przygotowaniu czyściwa 

dla klienta, odbieraniu czyściwa zużyte-

go, jego praniu a następnie ponownym 

dostarczaniu czystego czyściwa. Są to 

czyściwa tekstylne wielokrotnego użytku, 

wchłaniające duże ilości cieczy (smary, 

oleje, rozpuszczalniki, farby itp.). Czyściwa 

te niemal nigdy się nie rwą. Są one także 

zróżnicowane, w zależności od rodzaju 

zastosowania: od zgrubnego czyszcze-

nia dużych powierzchni, po usuwanie 

zanieczyszczeń z nadzwyczaj delikatnych 

wyrobów.  

W pracach warsztatowych pomocna jest 

także mata wchłaniająca MULlTITEX, która 

absorbuje plamy oleju, kałuże wody oraz  

wszelkie wycieki. Mata waży tylko 600 gra-

mów i może pomieścić od 2,5 do 3 litrów 

cieczy. Chroni ona w sposób optymalny 

maszyny, stanowisko pracy i posadzkę 

przed zabrudzeniami i działaniem cieczy 

będących substancjami niebezpiecznymi.

Poza tym firma MEWA jako godny zaufa-

nia partner oferuje swoim klientom roz-

budowaną sieć zaopatrzenia i perfekcyjną 

logistykę, co wraz z ekologiczną produkcją 

i sumienną kontrolą jakości stanowi gwa-

rancję niezawodnych dostaw.   

www.mewa-service.pl

Czyściwa i artykuły bhp na każdą okazję

Profesjonalne czyszczenie 
i niezawodna ochrona

MEWA Textil-Management 

Firma MEWA posiada 42 placówek w całej Europie. Oferuje usługi typu full-service w zakresie 

odzieży roboczej i ochronnej, czyściw tekstylnych, wycieraczek do butów i mat olejowych, oraz 

artykułów bhp. 4300 pracowników obsługuje ponad 160 000 klientów w przemyśle, handlu, 

rzemiośle i gastronomii. W 2011 roku firma osiągnęła obroty w  wysokości 489 mln euro.  Za-

łożona w 1908 roku firma MEWA jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów 

przemysłowych.  W 2011 roku jury pod przewodnictwem Bernda Venohra, profesora ekonomii 

z Berlina, zakwalifikowało firmę MEWA do grona niemieckich liderów rynku.  W 2013 roku fir-

ma MEWA ponownie wyróżniona została przez wydawnictwo Verlag Deutsche Standards jako 

„marka stulecia“ i umieszczona w kompendium „Marken des Jahrhunderts – Leuchttürme auf 

dem Markenmeer” (Marki stulecia – latarnie na morzu marek).  

Rękawice skórzane łączone z bawełną sku-
tecznie chronią ręce przed mechanicznymi 
urazami. 

Zależnie od zastosowania - zawsze odpowiednie czyściwo do czyszczenia maszyn i urządzeń 
w zakładzie.
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W roku 2010 Jacht Klub Ligi Morskiej i Rzecznej podjął się 

odbudowy legendarnego jachtu Conrad II. Jednostka powstała 

w 1962 roku, w nieistniejących już Warsztatach Szkutniczych 

LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie.  Jacht początko-

wo był wykorzystywany przez patrolową straż graniczną, a na-

stępnie został przekazany wolińskim żeglarzom, by promował 

żeglarstwo wśród młodzieży.

 

S/Y ELEM (typ CONRAD II)

Obecnie najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie jachtu 

do stanu technicznego z lat jego świetności, co pozwoli na 

odzyskanie pięknej sylwetki i uzyskanie klasy jachtu pełnomor-

skiego. W Polsce jacht typu CONRAD II w stanie oryginalnym  

jest rzadkością.

Praca przy jachcie polega głównie na wymianie elementów 

wyeksploatowanego poszycia, wymianie instalacji elektrycz-

nej, remoncie silnika, uzupełnieniu ubytków w drewnie maho-

niowym oraz odnowie powłok lakierniczych. 

POSTĘPY W REMONCIE

Remont jachtu jest bardzo dużym przedsięwzięciem dla tak 

małego klubu żeglarskiego. W 90 % renowacja jednostki jest 

przeprowadzany przez członków klubu. Koordynatorem 

przedsięwzięcia jest Zdzisław Łukasiewicz - obecny komandor 

klubu. To dzięki jego zaangażowaniu jacht będzie mógł służyć 

młodzieży i żeglarzom jeszcze przez długie lata.

 

Kuba wymienia uszkodzoną plankę

Wymiana uszkodzonego poszycia wiązała się ze zdemontowa-

niem całego wnętrza jednostki,  co było bardzo kłopotliwe, 

gdyż demontażu trzeba było dokonywać w taki sposób, aby 

wszystkie elementy mogły być użyte ponownie. 

Poszycie jachtu zostało starannie odwzorowane metodą za-

bijania nitów jaką używały zakłady szkutnicze, w których jacht 

został wybudowany. Podczas wymiany planek okazało się, że 

niektóre denniki należało wymienić na nowe. 

Jacht Elem powraca do dawnej świetności
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str.43Wycięta stewa dziobowa Jacht po wymianie stewy dziobowej

Nowa zanitowana planka Wymiana denników

Uzupełnione ubytki w stępce Planka przymierzana do klejenia

Kolejnym etapem był remont silnika. Silnik jachtu po wielolet-

niej eksploatacji wymagał gruntownego remontu. 

Tablica sterowaniem silnikiem

www.sea-line.eu



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

Zdemontowany silnik Tuleja cylindrowa - ślady korozji

Po rozbiórce silnika okazało się, że wielokrotnie był on zalewa-

ny wodą - tuleje cylindrowe były bardzo mocno skorodowane, 

a pompa wody zatarta. 

Uszkodzony zawór wydechowy Pompa wody

Obecnie przy współpracy z firmą Troton – właścicielem marki 

Sea-Line® montowane są i odnawiane grodzie, które musiały 

być zdemontowane do wymiany poszycia jachtu. 

Firma Troton w  wielkim stopniu przyczynia się do przywróce-

nia jednostce dawnego blasku, udzielając pomocy technicznej 

oraz udostępniając swoich produktów Sea-Line®. 

Aby całkowicie ukończyć remont należy wyposażyć jacht w 

nowy komplet żagli oraz środki ratunkowe niezbędne do bez-

piecznego pływania. 

W zamian za pomoc materialną lub finansową,  Jacht Klub LIGI 

MORSKIEJ I RZEZCZNEJ w Wolinie, oferuje Państwu:

· Reklamowanie produktów w środowisku żeglarskim (atu-

tem klubu jest jego położenie, pozwalające na liczne od-

wiedziny żeglarzy z Polski, Niemiec, oraz Skandynawii) 

·  Sporządzenie opisu z zastosowaniem państwa produktów. 

·   Reklamę  produktu na burcie odrestaurowanego jachtu. 

Wszystkich zainteresowanych pomocą zachęcamy do kontak-

tu z Michałem Kozłowskim 504 015 260 email: kozlowski.pl@g-

mail.com 

Liczy się każda złotówka i każda chęć pomocy!

Pierwsza warstwa lakieru firmy Sea-Line®

Greting przygotowany do lakierowania 

www.sea-line.eu
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Myjnie samoobsługowe bezsprzecznie 

są bardzo dobrą inwestycją dla każdego, 

kto posiada wolne środki i chce w jakiś w 

miarę bezpieczny sposób zainwestować 

pieniądze. Stopa zwrotu również jest 

bardzo szybka w porównaniu z innymi 

inwestycjami. Obecnie bardzo często 

myjnie samoobsługowe powstają przy 

stacjach paliw, zakładach wulkanizacyj-

nych, zakładach świadczących usługi 

serwisowe oraz przy salonach samocho-

dowych.

Jeszcze kilka lat temu nie było problemu, 

obojętne jaka myjnia powstała cieszyła 

się dużym powodzeniem. Obecnie spra-

wa jest o wiele bardziej skomplikowana, 

a wiąże się ona z kilkoma obiektywnymi 

warunkami. Po pierwsze na rynku istnie-

je już dość duża konkurencja, więc myj-

nia musi myć bardzo dobrze aby klienci 

chcieli z niej korzystać. Po drugie aby 

była opłacalna musi być ekonomiczna, 

tzn. musi być zachowany maksymalnie 

niski poziom kosztów w pórwnaniu do 

obrotu. Po trzecie musi odpowiadać 

obecnym i przyszłym normom ekolo-

gicznym, jakie panują w kraju oraz Unii.

W 2013 roku firma TIXEWASH Polska 

wprowadziła nową linię maszyn o na-

zwie TIXEXPRESS. Firma konstruując 

w/w urządzenia opierała się na swoich 

trzydziestoletnich doświadczeniach. 

TIXEXPRESS  to linia myjni, które 

bezsprzecznie odpowiadają wszelkim 

zadaniom jakie powinne spełniać no-

woczesne myjnie. Oprócz tego, iż są to 

najoszczędniejsze urządzenia na rynku 

– o około 8-15% tańsze w użytkowa-

niu niż maszyny konkurencyjne, to dają 

inwestorowi bardzo dużo opcji, dzięki 

którym ma on pełną kontrolę nad myj-

nią. Firma TIXEWASH Polska w nowej linii 

urządzeń postawiła całkowicie na pełną 

obsługę myjni przez inwestora lub osób 

które w jego imieniu są przeszkolone. Co 

to daje inwestorowi? Po okresie gwa-

rancyjnym praktycznie wszystko potrafi 

sam zrobić przy urządzeniu lub jedynie 

przy bezpłatnej telefonicznej pomocy 

serwisu.

Warto podkreślić, iż firma TIXEWASH Pol-

ska zdecydowanie promuje urządzenia w 

których środkiem myjącym jest szampon 

a nie proszek. Jest to w zgodzie z nor-

mami unijnymi. Musimy wiedzieć, iż w 

Unii Europejskiej a również i w Polsce 

właściciele myjni proszkowych coraz 

częściej płacą kary za nierozpuszczone 

drobinki proszku – fosforany. Tłuma-

czenie przez sprzedawców, iż proszek 

rozpuszcza się w wodzie jest nieprawdą, 

ponieważ sama idea mycia polega na 

tym, że proszek jako substancja cierna, 

ściąga brud z auta. Warto zadać sobie 

pytanie co z lakierem. I tu mamy odpo-

wiedź. Lakier na samochodach mówiąc 

krótko jest piaskowany a tym samym 

matowiony. TIXEWASH Polska w linii 

TIXEXPRESS jako alternatywę dla każ-

dego klienta proponuje szczotki myjące 

z naturalnego włosia. Dla niewtajemni-

czonych warto zaznaczyć, iż szczotka 

podobnie jak pistolet myjący podłączona 

jest pod wodę, dzięki temu podczas my-

cia wydobywa się z niej piana pod niskim 

ciśnieniem. Teraz samo nasuwa się pyta-

nie, czy szczotka może podrapać auto? 

Odpowiedzi są dwie i tak i nie. Wszystko 

zależy głównie od systemu antyzamarza-

niowego i od jakości samej szczotki. Jeśli 

posiadamy maszynę z bardzo dobrym 

systemem antyzamarzaniowym oraz 

wykonaną z naturalnego włosia szczot-

kę, nigdy nie zamarznie i nie podrapie 

auta, a klienci będą równie zadowoleni 

jak z myjni ręcznej. Właśnie taki system 

oferuje TIXEXPRESS. O samej szczotce 

oraz systemach napiszemy w kolejnych 

artykułach. Firmie TIXEWASH Polska 

zaufało już wielu odbiorców zarówno 

właścicieli stacji paliw takich jak ORLEN, 

LOTOS czy MOYA, jak również salony 

samochodowe FIAT czy HYUNDAI oraz 

właściciele zakładów wulkanizacyjnych i 

warsztatów samochodowych należących 

np. do grupy PREMIO.

Reasumując aby zainwestować w dobrą 

myjnię należy wziąć pod uwagę nie 

tylko jej cenę ofertową ale głównie jej 

koszty utrzymania oraz koszty serwisu 

pogwarancyjnego. Oczywiście bardzo 

ważne jest to żeby auto wyjeżdżające z 

niej wyglądało idealnie za pierwszym jak 

i za dziesiątym razem. Właściciele swo-

ich drogich aut na pewno zauważą iż po 

kolejnym razie albo auto jest niedomyte 

lub lakier zaczyna matowieć.

 Jacek Wójcicki
 TIXEWASH Polska
 www.tixewash.pl

W niniejszym artykule chcemy wyjaśnić co jest faktem a co fikcją w myjniach samoobsługowych popularnie 
zwanych bezdotykowymi.

Jaką myjnię wybrać
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Jakiś czas temu brałem udział w projekcie pod tytułem Syrena 

Euro 2012. Mieliście okazję czytać na łamach Lakiernika o pro-

cesie powstawania grafiki na tym aucie. Samochód ten zarów-

no jako auto jak i idea odniósł swego rodzaju sukces. Wzbudził 

on bowiem wielkie zainteresowanie mediów oraz publiczności. 

Prezentowany był na łamach bardzo wielu magazynów, pro-

gramów telewizyjnych jak również reportaży radiowych. Taki 

stan rzeczy zmotywował projektanta Syreny, Michała Koziołka 

do kolejnego kroku. Tym razem padło na zacną Warszawę. 

Relikt motoryzacji prawie polskiej, symbol minionych czasów 

w zamyśle młodego projektanta ma odzyskać swoją świetność 

w zupełnie nowym wydaniu.  Jak ta koncepcja się rozwinie, co 

z niej powstanie, będziemy mogli śledzić w najbliższych mie-

siącach. Ułatwią nam to żywo już tematem zainteresowane 

wszelkiego rodzaju media. 

Zanim jednak dojdzie do budowy pierwszego egzemplarza 

trzeba poczynić nieco starań i przygotowań do tego jakże 

trudnego wyzwania. Jednym z takich kroków jest przygotowa-

nie modelu, który będzie prezentowany i wykorzystywany na 

potrzeby projektantów.

1. Oto wydrukowany przez drukarkę 3D model nowej War-

szawy trafił do mojego studia. Przed tym jednak zawitał 

do lakierni, w której pokryty został perłową wiśniową bazą 

i pokryty lakierem bezbarwnym. 

2. Moje zadanie sprowadzało się do ożywienia jednokoloro-

wej bryły auta. Model musiał nabrać wyrazu. Nie było to 

typowe dla mnie zlecenie ale muszę przyznać, że zabawa w 

modelarza sprawiła mi dużo przyjemności i stanowiła fajną 

odskocznię od motocykli i pełnowymiarowych samocho-

dów. Prace rozpoczęły się od pomalowania kół w kolorze 

czarnym. Użyłem tu bazy rozpuszczalnikowej Spies Hec-

ker z dodatkiem utwardzacza tak by uzyskać odpowiedni 

stopień matowości oraz twardości. Kolor ten bowiem nie 

będzie pokrywany lakierem bezbarwnym. Aerograf, którym 

się posłużyłem to Iwata HP-CP z dyszą 0,3mm. Precyzyjny 

i dokładny a przy tej skali modelu 1:18 to bardzo ważne. 

3. Kolejnym krokiem było przygotowanie szablonów, które 

miały mi posłużyć przy wymalowaniu felg. W tym celu 

użyłem plotera tnącego. Wycinając idealnie równe okręgi 

uniknąłem potrzeby cięcia i maskowania delikatniej po-

wierzchni trójwymiarowego modelu. 

Nowa Warszawa
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4. Na czarną powierzchnię kół nakleiłem wcześniej wycięte 

okręgi, które zamaskowały opony i umożliwiły wymalowa-

nie felg. Felgi pokryte zostały grubym srebrnym ziarnem 

co dało bardzo fajny efekt na przestrzennej bryle. 

5. Posługując się szablonami dodałem gdzieniegdzie cieni i 

rozbłysków tak by efekt końcowy był jak najbardziej re-

alny. W tym celu używałem zarówno delikatnej czerni jak 

również subtelnej bieli. 

6. Tak oto w połowie pracy prezentował się model. Już na 

tym etapie nabierał powoli wyglądu prawdziwego auta. 

7. Kolejny krok to listwy progowe oraz listwy ozdobne w 

aucie. Te pierwsze musiały być czarne zaś drugie w kolorze 

najbardziej zbliżonym do chromu. Niestety przy tej skali 

uzyskanie efektu chromu było niemożliwe, więc musieliśmy 

zadowolić się najczystszym srebrem. Używające tego sa-

mego srebra wymalowane zostały również przednie lampy 

oraz atrapa wlotu powietrza.  

8. Jeszcze tylko szyby i Warszawa będzie gotowa. Przestrzeń 

szyb pomalowałem czystą czernią dodając refleksy świetl-

ne tak by uzyskać złudzenie odbijającego się światła. 

9. Zapomniałbym o światłach tylnych. Dość istotna rzecz 

w nowoczesnym samochodzie. Tu wykorzystując taśmę 

3M o szerokości 3mm oraz taśmę do maskowania 25mm 

również firmy 3M wykleiłem obrys świateł i używając aero-

grafu HP-CP naniosłem cienką warstwę ciemnego koloru. 

A tu mamy gotowy już model. Więcej na 

temat projektu możecie przeczytać 

na stronie www.newwarsaw.com
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Redakcja Lakiernika rozmawia z Jarosła-
wem Tobolskim o autodetailingu, czy, jak 
woli rozmówca, o kosmetyce samocho-
dów, sprawianiu, aby auto wyglądało 
lepiej, niż po opuszczeniu salonu. Rozma-
wia Mirosław Rutkowski.

Lakiernik: Może na początek wyjaśni Pan, 
o co chodzi w tym autodetailingu?
Jarosław Tobolski: Nie bardzo rozumiem 

słowo „autodetailing”... Chodzi o rozbie-

ranie samochodu na drobne detale?

L: Zaczynamy zatem od żartu?
JT: Wolę używać polskiego określenia 

autokosmetyka, dla klientów jest to 

bardziej zrozumiałe. Określenie naszych 

usług autodetailingiem wielu osobom 

kojarzy się z eksluzywną i bardzo drogą 

usługą. Chętniej przyjeżdżją do samo-

chodowego SPA, albo też na kosmetykę 

auta.

L: SPA to sex, papierosy i alkohol?
JT: Też. Usuwamy wszelkie tego rodzaju 

ślady z wnętrz aut. Ale sporadycznie; 

samochodowe SPA to dopieszczanie 

kartoserii i wnętrza tak, żeby były rów-

nie piękne, jak w momencie odbioru od 

dealera. Albo jeszcze piękniejsze.

L: To możliwe? Regularne mycie, odkurza-
nie wystaczy, aby auto wyglądało dobrze. 
A upływu czasu nie da się ukryć.
JT: Da się. Regularne mycie dla jednych 

znaczy wiaderko, woda, płyn do my-

cia garów i kuchenna gąbka. To dość 

powszechna metoda domowa. Mało 

skuteczna, moim zdaniem szkodliwa. Dla 

mnie mycie samochodu to użycie od-

powiednich środków do odpowiednich 

elementów samochodu. Nie wolno ich 

pomylić, zatem oznaczyłem je różnymi 

kolorami. Trzeba usunąć z dolnych partii 

karoserii pył z klocków hamulcowych 

– prawie niewidoczny, trzeba usunąć 

fragmenty asfaltu, różnych smarów i 

dziesiątek substancji zbieranych z na-

szych dróg. Szorowanie twardą gąbką 

nie jest tym, o czym marzy lakier, z my-

ciem bezdotykowym jest podobnie.

L: Chwila. Bezdotykowe mycie nie niszczy 
lakieru...
JT: Aby umyć samochód w ten sposób 

trzeba użyć wysokiego ciśnienia wody i 

ostrej chemii. Trzeba o tym wiedzieć i 

korzystać z takich myjni z głową. W myj-

ni bezdotykowej na pewno skutecznie 

zmyjemy warstwę zabezpieczającą lakier, 

im jest ona słabszej jakości, tym szyb-

ciej. Cieniutkie warstwy metalizowane 

ulegają stopniowej degradacji, powłoki 

lakiernicze również.

L: Mycie samochodu według Pańskiej 
definicji zapewne nie wyczerpuje zakresu 
usług SPA?
JT: Dokładne mycie rozpoczyna cały pro-

ces. Zależnie od wymagań klienta, stanu 

lakieru i elementów nadwozia po umyciu 

oceniamy co trzeba zrobić, czy koniecz-

ne jest naprawienie drobnych ubytków, 

rys czy miejscowych odbarwień, jakie 

technologie warto zastosować i kiedy 

należy zabiegi powtórzyć. Polerowanie i 

zabezpieczenie lakieru można zrobić za 

300 złotych, ale można też i za 1 500. 

Te najdroższe technologie mogą zabez-

pieczyć karoserię samochodu nawet i na 

sześć lat. Oczywiście należy przestrzegać 

pewnych reżimów w użytkowaniu auta, 

od czasu do czasu trzeba nas odwiedzić, 

za to efekt jest imponujący.

L: Drobne ryski, zmatowienie lakieru to 
nie są jakieś zbyt skomplikowane zabiegi.
JT: Niespecjalnie, choć wymagają staran-

ności, znajomości technologii i doświad-

czenia. Zdarzają się prawdziwe wyzwania 

i wtedy robi się ciekawie.

O co chodzi w autodetailingu

Jarosław Tobolski
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L: Na przykład?
JT: Na przykład przygoda z gradem.

L: Jak to się naprawia?
JT: Tak, by nie było śladu.

L: To znaczy...
JT: Jest taki sposób polegający na przy-

klejeniu we wgnieceniu czegoś, czym da 

się wyciągnąć blachę. Wiadomo, że gład-

ka blacha ma mniejszą powierzchnię niż 

powgniatana, trzeba więc znać sposób 

naprawy. Potem tylko odkleić to coś tak, 

aby na lakierze nie pozostał żaden ślad i 

gotowe.

L: Żadnego wypełniania szpachlą?
JT: Żadnego. Na tym polega sztuka.

L: Wnętrze też stawia duże wyzwania?
JT: Nieraz tak. Najtrudniejsze są zapusz-

czone samochody. A o to nietrudno 

gdy samochodem wożone są dzieci czy 

zwierzaki. Czekolada, cukierki to najbar-

dziej typowe zabrudzenia. Sporo roboty 

jest z rozlanym mlekiem, czasem trzeba 

demontować wszystko do gołej blachy. 

Psa wyczyści się bez kłopotów, kota nie 

da rady. Zawsze zostanię ślad zapachu.

L: Do wnętrz też używacie wielu różnych 
produktów chemicznych?
JT: Oferta rynkowa firm produkujących 

lub dystrybuujących środki do autodeta-

ilingu wewnątrz i na zewnątrz samocho-

du jest bardzo bogata. Trzeba umieć z 

tej oferty wybrać to, co jest potrzebne. 

W kabinach mamy do wyczyszczenia i 

zakonserwowania plastiki, drewno, skó-

ry, tworzywa metalizowane, ekrany LCD. 

Nie wolno się pomylić, bo zniszczenie na 

przykład ekranu jest nieodwracalne...

L: Wspomniał Pan o bagatej ofercie spe-
cjalistycznych środków chemicznych. Czy 
informacje o ich stosowaniu, instrukcje 
użytkowania są odpowiednie?
JT: Najczęściej są to informacje podsta-

wowe. Tylko nieliczni producenci jak na 

przykład Diamondbrite czy Cquartz po-

dają szczegółowe instrukcje stosowania. 

Przestrzeganie reżimów technologicz-

nych to podstawa skuteczności tych 

środków. Doświadczenie w tej branży 

jest jednak najważniejsze.

L: To dość kosztowne usługi. Da się z tego 
rodzaju usług utrzymać warsztat?
JT: Szału nie ma, spore koszty mate-

riałów, osobowe i utrzymania obiektu 

sprawiają, że nie mam wielkiej satysfakcji 

finansowej. Ale widzę w tych usługach 

przyszłość, więc nie rezygnuję.

L: Jak Polacy dbają o swoje samochody?
JT: Słabo. Jedynie około 20% właścicieli 

stara się utrzymać swoje auta w stanie 

perfekcyjnym, 40% zajmuje się samo-

chodem w miarę, pozostali traktują po-

jazd jako narzędzie. Oczywiście granice 

są tu bardzo płynne. 

L: Z czego wynika taka sytuacja? 
JT: Stan portfeli i nawyki, zwyczaje i 

potrzeby (lub ich brak) estetyczne. W 

reklamach używałem hasła „Twój samo-

chód świadczy o Tobie”, zrezygnowałem, 

bo klienci nie odbierali tego dobrze. Ale 

sens tego hasła przekazujemy jakością i 

poziomem naszych usług. Zauważam, że 

coraz więcej osób rozumie, jak ważny dla 

ich wizerunku, dla tego, jakie robią wra-

żenie jest wygląd ich samochodu.

L: Czy właścicielowi samochodu opłaca 
się zamówienie pełnej obsługi w zakresie 
autodetailingu?
JT: Nawet pomijając aspekt wizerunkowy 

opłaca się. Jeśli odpowiednio zadba się o 

nowy samochód, to jego wygląd po kilku 

latach eksploatacji będzie taki, jakby wy-

jechał z fabryki. I przy sprzedaży uzyska-

nie ceny wyższej o 10% od zniedbanych 

odpowiedników nie jest problemem. 

Zwłaszcza, że samochody kupuje się 

oczami. Z samochodami kilku- czy kilku-

nastoletnimi jest podobnie. Starszy sa-

mochód potrafimy od stanu średniego 

doprowadzić do stanu znakomitego.

L: Czy to trochę nie jest „picowanie” auta 
pod sprzedaż?

JT: Nie wiem co zamierza zrobić nasz 

klient ze swoim samochodem. Jeśli ma 

zamiar sprzedać, to jego prawo. Naszym 

zadaniem jest doprowadzenie pojazdu 

do stanu, który usatysfakcjonuje klienta. 

Zgodnie ze zleconym zakresem prac.

L: Czy wasi klienci równie dużą wagę 
przywiązują do wyglądu, jak i stanu tech-
nicznego?
JT: Większość tak. Samochód ma być nie 

tylko ładny ale i sprawny. Rzadziej trafiają 

się tacy, którzy chcą, aby ich auto lśniło, 

a co się dzieje z hamulcami, zawiesze-

niem czyli z tym, czego nie widać – ich 

nie obchodzi. To się zdarza rzadko.

L: Ale się zdarza?
JT: Nie wypuścimy samochodu niespraw-

nego, zawsze staramy się przekonać 

klienta, żeby zgodził się na wykonanie 

niezbędnych czynności serwisowych. 

Najczęściej przekonujemy.

L: A jeśli się nie da przekonać, to co?
JT: Nie mam prawa nie oddać klientowi 

samochodu. Mamy taką czerwoną pie-

czątkę, którą przystawiamy do zlecenia 

naprawy. Staramy się tego unikać, ale 

kilka razy nie mieliśmy wyjścia.

L: I jeszcze na koniec chciałbym zapytać o 
nazwę firmy. Jar-Eco...
JT: Pierwsza część od mojego imienia, 

druga, bo ważna dla mnie jest ekologia.

L: Tyle chemii i ekologia? To chyba 
sprzeczność.
JT: Właśnie nie. Na przykład do polero-

wania lakieru zużywaliśmy bardzo dużo 

wody, obecnie w ogóle. Oczywiście mycie 

samochodu bez wody jest niemożliwe, 

ale można jej zużywać stosunkowo nie-

wiele. Podobnie z energią, ogrzewaniem 

wody i pomieszczeń, oświetleniem...

L: Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Mirosław Rutkowski
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Chcielibyśmy podsumować ten okres 

mając na uwadze perspektywy dalszego 

rozwoju systemu BRAYT. Wstępne wyni-

ki pokazują, że produkty BRAYT znajdują 

coraz szerszą grupę zwolenników. Rynek 

jest przesycony towarem, a mimo to 

nasz system zaczyna być zauważany 

i dość chętnie wdrażany w procesy 

naprawcze. Wielu dużych graczy na 

rynku refinish zwłaszcza producentów 

i dostawców systemów lakierniczych 

próbuje blokować rozwój nowych syste-

mów uzupełniających w tym polerskich. 

Na szczęście rynek daje możliwość we-

ryfikacji dostarczanych produktów i te 

podmioty, które mają swobodę działania 

w pełni akceptują naszą ofertę. 

Podstawowym elementem wprowadza-

nia marki BRAYT są pokazy praktycznego 

wykorzystania możliwości systemu orga-

nizowane w naszej sieci sprzedaży, oraz 

firmach zaprzyjaźnionych. Większość 

uczestników szkoleń pozytywnie odnosi 

się do poszczególnych produktów sys-

temu. Klienci z zadowoleniem odnoszą 

się, do jakości, którą otrzymują jak też 

bezpieczeństwa pracy z systemem oraz 

jego uniwersalności.

W czasach, kiedy na samochodach 

mamy coraz mniej lakieru, system, któ-

rego agresywność możemy regulować 

rodzajem aplikatora jest bardzo przy-

datny w codziennej pracy. Ziarno ścierne 

w produkcie T1 jest bardzo drobne i 

nadaje się idealnie do pracy na świeżych 

wymalowaniach jak też do odświeżania 

starych powierzchni przywracając im 

fabryczny połysk. 

Fakty, iż niewiele pracy musimy poświę-

cić na czyszczeniu auta po polerowaniu 

jest dodatkowym atutem wykorzystania 

sytemu BRAYT.

System jest już kompletny wraz z pro-

duktami polerskimi oferujemy aplikatory 

wykonane z twardej i miękkiej gąbki, 

wełniane wykonane ze 100% ciętej na-

turalnej wełny jagnięcej, oraz mocowa-

nia do tychże aplikatorów.

Przystępując do tego projektu obawia-

liśmy się zbyt dużego nasycenia rynku 

produktami polerskimi, ale rzeczywistość 

okazuje się dla nas przychylna pozwalając 

nam pozytywnie myśleć o przyszłości.

Podsumowując czas, który poświęcili-

śmy i poświęcamy na wdrożenie syste-

mu BRAYT firmy TROTON mamy realną 

nadzieję uzyskać dobrą pozycję na rynku 

produktów polerskich. 

Chcemy to uczynić dla dwóch pod-

stawowych korzyści, dla klientów 

ostatecznych, którzy otrzymują dobry 

system w dobrej cenie, oraz dla naszych 

dystrybutorów wzmacniając ich pozycję 

na rynku. (AM)

Rok 2012 był sprawdzianem i zarazem weryfikacją 
dla nowego systemu polerskiego firmy TROTON
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Był też ten samochód obiektem 

marzeń, i to z tych marzeń mało 

realnych. A było o czym marzyć. 

Produkowany od 1967 roku sa-

mochód okazał się nadzwyczaj 

nowoczesny w zestawieniu z War-

szawą czy Syreną. Nie dla ozdoby 

co bardziej przezorni posiadacze 

Fiatów naklejali ostrzeżenie Uwaga! 

Hamulce tarczowe! Parkowanie 

w bagażniku Polskich Fiatów było 

w owym czasie niezamierzonym 

sportem kierowców Warszaw, Nys 

czy Syren. Jakość też była z całkiem 

innej bajki. Technologia sprawiła, że 

całkiem zacna grupa polskich zakła-

dów, fabryk i wytwórni przeskoczy-

ła z prymitywnego rękodzieła do 

nowoczesnej produkcji seryjnej. 

Wciąż tych Fiatów było mało, talo-

nów i asygnat nie starczało, to, że 

cena była astronomiczna nie miało 

większego znaczenia. Szczęśliwcy z 

radością wpłacali należne tysiące 

do Polmozbytu, aby na giełdzie w 

najbliższą niedzielę odsprzedać no-

wiutkiego Polskiego Fiata 125 dwa, 

a nieraz i trzy razy drożej. Sukcesy 

tego samochodu w rajdach mię-

dzynarodowych mocno wspierały 

eksport, były też znakomitym 

argumentem dla ówczesnej propa-

gandy. Początek lat siedemdziesią-

tych dostarczał tych argumentów 

Kiedy czterdzieści lat temu po jedynym gładkim fragmencie autostrady jeździł Polski Fiat 125, 
cała Polska przed ekranami telewizorów śledziła tę jazdę z zapartym tchem. Nie ma w tym prze-
sady, zważywszy, że były wówczas jedynie dwa programy telewizyjne, a Fiat 125p był dumą i 
chwałą dekady Edwarda Gierka. 

Polskie youngtimery

Warszawska 
Barbórka 

2013

Wyścig Kielce 
1988
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całkiem sporo, motoryzacja wśród 

nich jaśniała największym blaskiem. 

Rok 1973 to rok wielkich sukcesów 

rodzimej motoryzacji. W Monte 

Carlo na podium legendarnego 

rajdu wjechali Robert Mucha z Ry-

szardem Żyszkowskim wersją Mon-

te Carlo. W Bielsku Białej ruszyła 

produkcja Polskiego Fiata 126, 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

FSO stworzył z seryjnej 125 zna-

komitą i konkurencyjną w Europie 

rajdówkę. 

No i jeszcze przez dwa tygodnie 

ośmiu znakomitych kierowców 

wyczynowych wyjeździło na pod-

wrocławskiej autostradzie trzy 

rekordy świata. Byliśmy dziesiątą 

potęgą świata! A przecież to nie 

był jeszcze koniec...

Kilka lat później sny o potędze 

zweryfikowało życie. Przyszedł 

historyczny Sierpień i przez kolej-

ne lata starzejące się konstrukcje, 

pogarszająca się jakość, coraz 

mniejsza produkcja i brak spekta-

kularnych sukcesów powodowały, 

że polski przemysł motoryzacyjny 

dryfował bez specjalnych nadziei. 

Nie udało się wprowadzić cieka-

wych projektów Warsa, Sawy czy 

Ogara, Polonez przyjmowany był 

z coraz mniejszym entuzjazmem, 

jego protoplasta i starszy brat sta-

Myszkier Sopot 2006

Wyścig Górski 2012

Rajd Wisły 1994
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wał się coraz bardziej archaiczny, a 

i jego wizerunek mocno przyblakł. 

Produkcja Polskich Fiatów 125, a 

później FSO 125 stawała się coraz 

bardziej nieopłacalna, aż w 1991 

roku 125p przeszedł do historii. 

Fabryka Samochodów Małolitrażo-

wych w Bielsku i Tychach broniła się 

dzięki włoskiemu koncernowi, FSO 

udało się uratować kontraktem z 

Daewoo. Po zakończeniu produkcji 

o „kanciaku” mówiono raczej źle, 

w dobrym tonie była umiejętność 

wykazania  wszystkich jego wad, 

a powszechne wcześniej zazdrość 

i uznanie dla posiadaczy zmieniło 

się w łagodne lekceważenie. Na 

polskich drogach pojawiły się naj-

popularniejsze marki Europy, auta 

poprzedniej epoki stały się passe.

Minęło dwadzieścia lat i oto znów 

posiadacze Polskich Fiatów mają 

powody do dumy. Zwłaszcza „kan-

ciaków” i „maluchów”, chociaż i 

dobrze utrzymany Polonez wstydu 

nie przynosi. Największy splendor 

daje PF 125, najlepiej z pierwszego 

okresu produkcji. Szczytem ma-

rzeń jest jakaś wersja usportowiona 

Monte Carlo lub Acropolis. Należyte 

przygotowanie techniczne takiego 

samochodu nie stanowi wyzwa-

nia ponad siły; oczywiście musi 

kosztować, jednak ani kupno, ani 

remont nie przekracza granic zdro-

wego rozsądku. A skoro dziś znów 

Polskie Fiaty 125 dowożą załogi 

na uroczystą, porajdową fetę do 

księcia Rainera w Monaco, na krajo-

wych rajdach, zlotach i spotkaniach 

samochodów zabytkowych budzą 

entuzjazm widzów nie mniejszy niż 

wielokrotnie droższe zabytki mo-

toryzacji, to zrozumiałe stają się 

powody do dumy dzisiejszych wła-

ścicieli tych samochodów. I jeszcze 

mina taty lub dziadka – bezcenna.

Tekst i foto: 
Mirosław Rutkowski

Polonez 
2000

Rallycross



st
r.5

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.59

WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Od 1 marca 2013 
delegacje „po nowemu”

1 marca 2013 zaczęło obowiązywać nowe 
rozporządzenie regulujące kwestie zwią-
zane z podróżami służbowymi pracowni-
ków czyli tzw. delegacji. Jak zmieniły się 
przepisy i kogo dotyczą? Jak zgodnie z 
prawem rozliczyć delegację pracowniczą 
według nowych uregulowań? 

Na wstępie warto pokreślić że rozpo-

rządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 

2013 (obowiązujące od 1 marca 2013) 

mimo tego, iż w tytule odnosi się do 

sfery budżetowej (tytuł rozporządze-

nia to: „Rozporządzenie w sprawie 

należności przysługujących pracow-

nikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery bu-

dżetowej z tytułu podróży służbowej”) 

to w istocie dotyczy ono również firm 

prywatnych. Zgodnie zobowiązującymi 

przepisami (art. 775 par. 3-4 Kodeksu 

pracy), firma spoza sfery budżetowej 

może oczywiście ustalić inne warunki 

wypłacania należności związanych z 

podróżami służbowymi z tym jednak 

zastrzeżeniem, że należności związane 

z delegacjami nie mogą być wypłaca-

ne wg niższych stawek niż te, które 

przewiduje nowe rozporządzenie. Jeśli 

zatem pracodawca chciałby ustalić 

własne warunki zwrotu kosztów zwią-

zanych z wyjazdami w sprawach służ-

bowych to po pierwsze musi pamiętać, 

aby stawki rozliczeń były wyższe niż te 

z wspomnianego rozporządzenia a po 

drugie zasady związane z rozliczaniem 

delegacji należy zawrzeć np. w układzie 

zbiorowym, regulaminie wynagradzania 

lub umowie o pracę. 

Skoro wspomniane nowe rozporzą-

dzenie reguluje minimum dla diet 

wypłacanych pracownikowi w podróży 

służbowej, przyjrzyjmy się dokładniej 

tym właśnie regulacjom.

Po pierwsze rozporządzenie określa 

wysokość oraz warunki ustalania na-

leżności przysługujących pracownikowi 

z tytułu podróży służbowej zarówno 

w kwestii podróży krajowych jak i za-

granicznych (do końca lutego 2013 

obowiązywały dwa oddzielne rozporzą-

dzenia regulujące te kwestie). Zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami z tytułu 

podróży służbowej (odnośnie której 

pracodawca określił zarówno termin 

jak i miejsce) pracownikowi przysługuje 

nie tylko zwrot kosztów za przejazdy 

oraz za dojazdy środkami komunikacji 

miejscowej ale również kosztów zwią-

zanych z noclegiem i innych wydatków 

niezbędnych i udokumentowanych 

odpowiednio (oczywiście o tym czy 

dany wydatek jest niezbędny i czy zo-

stanie zaliczony do rozliczenia kosztów 

delegacji decyduje pracodawca – w tej 

kategorii mogą się znaleźć np. opłaty za 

bagaż, koszty przejazdu drogami płat-

nymi i autostradami, koszty postoju w 

strefie płatnego parkowania, miejsca 

parkingowe oraz inne niezbędne wy-

datki wiążące się bezpośrednio z odby-

waniem podróży służbowej). Ponadto, 

pracownikowi przysługują też odpo-

wiednie diety – tę kwestię precyzyjnie 

reguluje nowe rozporządzenie.

ROZLICZAMY PRZEJAZDY

Jak już wspomniano, to pracodawca 

oczywiście określa zarówno cel jak i 

miejsce podróży. Kolejną kwestią jaką 

powinien określić jest też środek trans-

portu jakim pracownik ma się udać do 

miejsca docelowego podróży służbowej 

– co więcej pracodawca może precyzyj-

nie określić nie tylko wspomniany śro-

dek transportu ale również jego rodzaj 

i klasę. Jeśli pracownik przedstawi bilety 

lub faktury dokumentujące cenę biletu 

za przejazd danym środkiem trans-

portu (zgodnie ze wskazaniem praco-

dawcy) to przysługuje mu oczywiście 

zwrot poniesionych kosztów i to wraz 

ze związanymi z danym przejazdem 

koniecznymi opłatami dodatkowymi 

(w tym np. miejscówkami). Powyższe 

regulacje odnoszą się do podróży środ-

kami komunikacji a jak sytuacja wygląda 

jeśli oddelegowujemy pracownika w 

podróż służbową samochodem? Oczy-

wiście pracownikowi, który wybierze się 

w podróż służbową własnym środkiem 

transportu również przysługuje zwrot 

kosztów. Po pierwsze – pracodawca 

musi wyrazić zgodę na wykorzystanie 

auta nienależącego do firmy we wspo-

mnianym celu. Kwestie zwrotu kosztów 

również zostały uregulowane precyzyj-

nie w nowym rozporządzeniu – i tak: 

pracownikowi przysługuje zwrot kosz-

tów przejazdu w wysokości stanowią-

cej iloczyn przejechanych kilometrów 

przez stawkę za jeden kilometr przebie-

gu, ustaloną przez pracodawcę. Należy 

tu jednak pamiętać o tym, iż stawka 

ta nie może być niższa niż określona 

w przepisach wydanych na podstawie 

art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1265) – wg stanu na 8 

marca 2013 minimalna stawka to dla 

samochodu osobowego: o pojemności 

skokowej do 900 cm3 - 0,5214zł/km, o 

pojemności skokowej powyżej 900 cm3 

- 0,8358zł/km.

ISTOTNE 2 TYGODNIE

Na przedstawienie dokumentacji zwią-

zanej rozliczeniem kosztów poniesio-

nych w związku z podróżą służbową 

pracownik ma 14 dni od jej zakończe-

nia.  Do rozliczenia kosztów powinny 

być dołączone np. bilety, rachunki, 

faktury. A co w sytuacji kiedy któryś 

z dokumentów zaginął? Czy w takiej 

sytuacji pracownik nie ma już możli-

wości rozliczenia delegacji i ubiegania 

się o zwrot kosztów? Otóż  obowią-

zujące aktualnie przepisy wskazują, że 

cz. 1 – podróże służbowe na terenie kraju
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jeśli przedstawienie dokumentu nie 

jest możliwe, to pracownik może złożyć 

pisemne oświadczenie o dokonanym 

wydatku i przyczynach braku jego udo-

kumentowania. 

WYŻYWIENIE, NOCLEGI I NOWE STAWKI 
DIET – DELEGACJA NA TERENIE KRAJU

To pracodawca określa gdzie zaczyna i 

kończy się podróż służbowa, może więc 

uzgodnić z pracownikiem że miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia delegacji 

jest np. miejscowość pobytu stałego 

lub czasowego pracownika. Ile wynosi 

aktualnie obowiązująca stawka diety? 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 mar-

ca 2013 przepisami minimalna kwota 

przeznaczona na pokrycie zwiększo-

nych kosztów wyżywienia podczas kra-

jowej podróży służbowej wynosi 30 zł 

za dobę podróży. Inaczej oczywiście ma 

się kwestia wysokości diety w przypad-

ku zagranicznych podróży służbowych 

– o tym jednak przeczytają Państwo już 

w kolejnym wydaniu.

Na wniosek pracownika pracodawca 

może wypłacić pracownikowi zaliczkę 

na niezbędne koszty podróży krajowej 

w wysokości wynikającej ze wstępnej 

kalkulacji tych kosztów.

Warto zauważyć, że jeżeli podróż 

służbowa trwa mniej niż 8 godzin to 

pracownikowi nie przysługuje dieta. W 

przypadku podróży trwającej od 8 do 

12 godzin pracodawca zobowiązany 

jest do wypłaty 50% diety. Dieta w 

pełnej wysokości przysługuje zatem 

pracownikowi który przebywa w podró-

ży służbowej powyżej 12 godzin. Jeśli 

delegacja trwa dłużej niż 24 godziny to 

za każdą kolejną dobę w podróży służ-

bowej pracownikowi przysługuje dieta 

w pełnej wysokości. Jeśli jednak czas 

spędzony w dany dzień w podróży jest 

krótszy niż 8 godzin to pracownikowi 

przysługuje 50% dobowej stawki diety. 

Kolejna istotna kwestia na która należy 

zwrócić uwagę to fakt, że jeśli pracow-

nikowi zapewnimy całodzienne wyży-

wienie to nie będzie mu przysługiwała 

dieta. Co w sytuacji kiedy pracodawca 

zapewnia jedynie częściowe wyżywie-

nie? Aktualnie obowiązujące przepisy 

regulują tą kwestię w taki sposób, ze 

kwotę diety należy zmniejszyć o koszt 

zapewnionego bezpłatnego wyżywie-

nia, przyjmując, że każdy posiłek stano-

wi odpowiednio: śniadanie - 25% diety, 

obiad - 50% diety, kolacja - 25% diety.

Jeśli chodzi o zwrot kosztów związa-

nych z noclegiem podczas podróży 

służbowej to pracownikowi przysługuje 

oczywiście zwrot i tego rodzaju kosz-

tów w wysokości udokumentowanej 

odpowiednim rachunkiem hotelowym. 

Do tej pory nie było limitu noclego-

wego, a od marca 2013 limit ten wy-

nosi dwudziestokrotność kwoty diety 

(600 zł) – oznacza to więc, że kwota 

zwrotu za nocleg nie może być wyższa  

niż dwudziestokrotność stawki diety 

(chyba że pracodawca uzna pokrycie 

wyższych kosztów za uzasadnione i 

wyrazi na to zgodę). Jeśli zaś pracownik 

nie przedłoży odpowiedniego rachunku 

hotelowego oraz nie zapewniliśmy mu 

bezpłatnego noclegu (bo np. uzna że 

przenocuje u znajomych) to zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami prawnymi 

przysługuje mu ryczałt za każdy noc-

leg w wysokości 150% diety. Ryczałt 

ten przysługuje tylko, jeśli nocleg trwa 

co najmniej 6 godzin pomiędzy godzi-

nami 21 i 7. Jeśli pracodawca uzna że 

pracownik ma możliwość codziennego 

powrotu do miejscowości zamieszkania 

to pracownik nie ma prawa do zwrotu 

kosztów noclegu ani wypłaty ryczałtu 

za nocleg. 

Na koniec przypomnimy że nowe, obo-

wiązujące od 1 marca 2013 r. rozpo-

rządzenie znosi rozporządzenie MPiPS 

z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 

wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracow-

nikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 

1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 

2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. 

Nr 227, poz. 1661)oraz rozporządzenie 

MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w spra-

wie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracow-

nikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, 

poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, 

z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 

r. Nr 186, poz. 1555).

Z uwagi na obszerność tematu w niniej-

szym artykule zaprezentowane zostały 

jedynie uregulowania dotyczące dele-

gacji na terenie kraju.W kolejnym wyda-

niu magazynu Lakiernik przybliżona zo-

stanie kwestia uregulowań dotyczących 

zagranicznych podróży służbowych wg 

nowych – obowiązujących od 1 marca 

2013 przepisów.

Małgorzata Łukaszewicz

Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22
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W poprzednim wydaniu magazynu Lakier-
nik rozpoczęliśmy tematykę skutecznego 
newslettera elektronicznego jako narzę-
dzia promocji firmy, produktów i usług. Z 
uwagi na obszerność tego zagadnienia te-
mat ten kontynuujemy i w tym wydaniu.

Przypomnijmy - skuteczny newsletter 

to taki, który  trafia do klienta w odpo-

wiednim czasie, jest przystępny i przej-

rzysty a w efekcie sprawia, że czytelnik 

zainteresuje się naszym produktem lub 

usługą. Wydaje się to proste - prawda? 

Jak to się zatem dzieje, że jedne new-

slettery elektroniczne przynoszą efekty 

a inne nie? Poniżej proponujemy klika 

wskazówek, które zwiększą prawdopo-

dobieństwo sukcesu e-newslettera. 

Jak wiemy, taki newsletter – wysyłany 

cyklicznie – pozwala na stałe podtrzymy-

wanie więzi z klientami oraz może być 

narzędziem w pozyskiwaniu kolejnych 

osób zainteresowanych naszymi pro-

duktami czy usługami. Zastanówmy się 

zatem co możemy zrobić aby zaintere-

sować odbiorców newslettera treściami 

jakie mamy do przekazania.

JAKA TREŚĆ PRZYCIĄGNIE UWAGĘ?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę 

na to aby informacje jakie przekazujemy 

w naszym newsletterze były atrakcyjne 

dla odbiorcy – nawet jeśli nie do końca 

są one takie dla nas. Okazuje się bo-

wiem, że ten z pozoru oczywisty fakt 

nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w 

newsletterach. Podstawowym, często 

popełnianym błędem jest np. umiesz-

czanie informacji o jakimś wydarzeniu 

w firmie jako najważniejszej informacji 

w newsletterze. Tymczasem, jeśli się 

zastanowimy to zapewne dojdziemy 

do wniosku, że niejednokrotnie news/

artykuł w charakterze porady na jakiś 

interesujący dla naszych czytelników 

temat spowoduje większą ilość wejść 

na naszą stronę (a w konsekwencji zapo-

znanie klienta z ofertą) niż informacja o 

ważnym dla naszej firmy wydarzeniu (ta-

kie wydarzenie, mimo iż bardzo ważne 

dla nas niekoniecznie będzie interesują-

ce da naszych klientów). 

W pierwszej części artykułu (w poprzed-

nim wydaniu magazynu Lakiernik) wspo-

mniano o tym, że pierwsze wrażenie 

a więc tytuł wiadomości wysyłanej do 

klienta jest niezwykle istotny – słowem 

które w naturalny sposób przyciąga czy-

telników jest np. słowo „jak….” Oczywiście 

jeśli tytuł naszego newslettera będzie 

wskazywał na to że w newsletterze czy-

telnik znajdzie informację w charakterze 

porady odpowiadającej na pytanie zaczy-

nające się od słowa „jak…” to porada ta 

musi się tam bezwzględnie znaleźć. 

Kolejnym typem informacji, które w pe-

wien sposób przyciągają czytelników są 

prezentacje realnych rozwiązań – najle-

piej jeśli materiał taki przygotowany jest 

jako studium przypadku. Innymi słowy, 

ludzie chętnie oglądają i czytają materia-

ły pokazujące praktyczne wykorzystanie 

jakiejś wiedzy czy narzędzi – tzw. case 

studies zawsze cieszą się dużym zainte-

resowaniem. A gdzie w tym wszystkim 

element promocji naszej firmy czy usłu-

gi? Otóż pokazując potencjalnym klien-

tom stosowane przez nas rozwiązania 

pokazujemy jak są one skuteczne. A jeśli 

do tego dodamy jeszcze wypowiedź za-

dowolonego klienta (oczywiście za jego 

zgodą) np. wraz z jego zdjęciem, imie-

niem i nazwiskiem to trudno o bardziej 

wiarygodny materiał promocyjny.

Kolejnym elementem, który może 

przyciągnąć uwagę czytelników new-

slettera może być jakiś rodzaj ankiety 

lub głosowania – ludzie lubią by ich głos 

miał znaczenie a więc warto ich pytać o 

różne rzeczy. Przy okazji  - zadając od-

powiednie pytanie możemy zbadać np. 

preferencje naszych klientów w wybra-

nym rzez nas obszarze.  

Innym pomysłem na uatrakcyjnienie 

newslettera i przyciągniecie uwagi 

czytelników może być humorystyczny 

rysunek (ważne jednak aby był to hu-

mor ze smakiem i najlepiej powiązany 

tematycznie z naszą branżą/rodzajem 

działalności). 

WAŻNE FORMATOWANIE 
I INNE WSKAZÓWKI

W newsletterze nie publikujemy oczy-

wiście pełnych artykułów. Ponieważ 

mamy naprawdę mało czasu (ponieważ 

zazwyczaj niewiele ma go nasz czytelnik 

na analizę newslettera) aby przekonać 

czytelnika do tego, że chcemy zapropo-

nować mu coś naprawdę interesującego 

musimy szybko i skuteczne przykuć jego 

uwagę. Tak naprawdę to cały newsletter 

możemy przygotować w formie pre-

zentacji interesujących nagłówków oraz 

jedynie wstępów do naszych materiałów 

(całe artykuły oczywiście publikujemy na 

stronie, na którą przekierowywany jest 

nasz czytelnik i na której znajduje się 

nasza pełna oferta). Taki układ newslet-

tera pozwoli czytelnikowi przeskanować 

wzrokiem przesłany przez nas materiał 

i pozwoli na szybki wybór tego co daną 

osobę interesuje.

Wysyłajmy newsletter zawsze z jednego 

adresu mailowego – najlepiej jeśli będzie 

to e-mail z imieniem i nazwiskiem. Taki 

nadawca będzie o wiele bardziej wia-

rygodny niż np. adres newsletter@na-

zwafirmy.pl – utwierdzi to czytelnika że 

„po drugiej stronie” jest ktoś kto bierze 

odpowiedzialność za publikowane w 

newsletterze treści i się pod nimi podpi-

suje. To oczywiście wpływa pozytywnie 

na odbiór naszej wiadomości.

     

Zarówno podpowiedzi dotyczące new-

slettera firmowego jakie opublikowa-

liśmy w pierwszej części jak i drugiej 

niniejszego artykułu z pewnością nie 

wyczerpują tematu promocji viea e-mail. 

Wiele jest bowiem elementów specy-

ficznych dla danej branży czy grupy do-

celowej. Jednak to co powinno zawsze 

przyświecać osobom przygotowującym 

newsletter to myśl, że newsletter będzie 

skutecznym kanałem promocji tylko do-

póki treści jakie będą w nim publikowane 

będą atrakcyjne dla grupy docelowej/

odbiorcy końcowego.

Małgorzata Łukaszewicz

Wypromuj własną firmę

Skuteczny newsletter – cz.2
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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: PRAN
Kontakt - email: dorota.gra-
bowska@pran.pl Kontakt 
- tel.: 58 301 99 69
Lakiernik przemysłowy pra-
ca w Holandii, wymagane 
doświadczenia i dobra zna-
jomość języka angielskiego

Kontakt - nazwa: tylko 
fachowiec
Kontakt - email: Info@karls-
autowerkstatt.de Kontakt 
- tel.: 004915117200611
zdecydowanie przyjmę 
lakiernika bardzo dokład-
nego i sumiennego do 
przygotowywania  starych 
samochodów z mieszka-
niem w Niemczech, stała 
praca

Kontakt - nazwa: ANDRZEJ
Kontakt - email: Jendrula-
@freenet.de
Kontakt - tel.: 
00491777811915
blacharza zatrudnię okolice 
Berlina, lakiernika bardzo 
dobrego ,dobre warunki 
nowy warsztat.

Kontakt - nazwa: INTE-
RIMAX INTERNATIONAL 
Kontakt - email: p.droz@in-
terimax.com Kontakt - tel.: 
503 345 906
Poszukujemy blacharzy 
lakierników do pracy we 
Francji na Korsyce. Zna-
jomość francuskiego lub 
włoskiego. Doświadczenie 
w zawodzie 3 lata.

Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: barowka-
@onet.eu
Kontakt - tel.: 
004917630506175

zatrudnię lakiernika do 
smart rep., wymagana 
znajomość cieniowania, 
praca od zaraz, zapewniam 
mieszkanie, wymag.wła-
sny samochód, zarobek 
ok.1300euro netto

Kontakt - nazwa: Car Pain-
ter CarLand
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +4879754828
5,+31687392297
Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace na terenie 
EU Duże doświadczenie w 
zawodzie Wszystkie Tech-
niki Lakierowania SYSTEM 
UV,OldTimery.J.Ang.J.Ni-
derlandz

Kontakt - email: biuro@la-
kierserwis.pl
Kontakt - tel.: 504-587-090
Przyjmę osobę do prowa-
dzenia sklepu-mieszalni 
lakierów samochodowych 
z doświadczeniem oraz 
umiejętnością doboru 
kolorów. 

Kontakt - nazwa: Auto-
Lack-Service
Kontakt - email: autolack-
serwis@onet.pl
Warsztat blacharsko-
lakierniczy poszukuje 
ludzi do pracy w wyżej 
wymienionym stanowisku, 
warsztat jest wyposażony 
w profesjonalny sprzęt 
naprawczy 10e 

Kontakt - nazwa: mariusz
Kontakt - email: mariza-
3029@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0033763012599
Praca we Francji dla do-
świadczonego, solidnego, 
zaufanego blacharza 

samochodowego. TYLKO 2 
ETATY.  Szczegóły TYLKO 
dla POWAŻNIE zaintereso-
wanych.

Kontakt - nazwa: c.a.t
Kontakt - email: ekielkow-
ski@gmx.de
Kontakt - tel.: 
004994160489720
blacharza samochodowego 
zatrudnie od zaraz praca w 
niemczech 

Kontakt - nazwa: PRAN
Kontakt - email: dorota.gra-
bowska@pran.pl Kontakt 
- tel.: 775439161
Praca w Holandii dla bla-
charza samochodowego z 
j. angielski

Kontakt - nazwa: lakiernic-
two pojazdowe
Kontakt - email: autolack-
serwis@onet.pl
Poszukujemy ludzi do 
niemieckiej firmy na stano-
wisko pomocnik lakiernika, 
ilość wakatów ,wynagro-
dzenie od 8e na godzinę

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tkkmateja-
@googlemail.com 
Praca dla blacharza samo-
chodowego z doświadcze-
niem  Darmstadt

Kontakt - nazwa: PRAN
Kontakt - email: dorota.gra-
bowska@pran.pl Kontakt 
- tel.: 775439161
Poszukujemy blacharza 
samochodowego, doświad-
czonego w pracy za grani-
cą z językiem angielskim 
na poziomie dobrym. Praca 
w Holandii na długi okres 
czasu.

Kontakt - nazwa: LAKIERNIK

Kontakt - email: stasiu-
19840@vp.pl
Kontakt - tel.: 0049 
015788454902
poszukujemy polskich 
fachowców na stanowisko 
lakiernik samochodo-
wy(pomocnik lakiernika) 
umiejętność przygotowania 
elementu do lakierowania. 
NIEMCY

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

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

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: w.
Kontakt - email: ariie-
l79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48669634878
Szkołę ukończyłem w 1994 
roku i do obecnego czasu 
przygotowuje auta do ma-
lowania, poszukuje legalnej 
pracy na terenie Austrii, 
Luksemburga lub Niemiec

Kontakt - nazwa: Adrian
Kontakt - email: Adi99_
87@interia.pl
Kontakt - tel.: 664814119
Szukam pracy jako 

lakiernik samochodowy 
za granica maluję każdym 
rodzajem lakieru, akrylowy, 
bazowy i wodny cieniowa-
nie ostatnia praca w Irlandii 

Kontakt - nazwa: maly
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004915141353274
poszukuje pracy jako lakier-
nik UE jestem samodzielny 
mam kilku letnie doświad-
czenie tylko poważne oferty  

Kontakt - nazwa: Henryk
Kontakt - email: Hen-
ryk.ok.ok@gmail.com
Kontakt - tel.: 
+48792720670
blacharz-lakiernik z 
20letnim doświadczeniem 
poszukuje pilnie pracy za 
granica, angielski ok

Kontakt - nazwa: micha
Kontakt - email: michel-
s76@interia.pl
Kontakt - tel.: 692148245
Mam 36l i 20letnie 
doświadczenie blacharsko-
lakiernicze. Znam niemiecki 
i francuski w stopniu 
komunikatywnym, nie mam 
nałogów Szukam pracy 
jako lakiernik

Kontakt - nazwa: andrzej
Kontakt - email: an-
drew67wychowale-
k@wp.pl Kontakt - tel.: 
0048606463499
Lakiernik sam.45lat ,20-sto 
letnie doświadczenie rów-
nież za granicą, kom.an-
gielski. Szuka pracy

Kontakt - nazwa: Sebastian
Kontakt - email: sebastian-
hanys184@gmail.com Kon-
takt - tel.: +48669653282

najlepsze miejsce
na Twoje ogłoszenie

www.lakiernik.com.pl

OGŁOSZENIA
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Poszukujemy pracy jako 
blcharz-Damian23l lakier-
nik-Sebastian29l za granica 
wysokie doświadczenie w 
zawodzie. Rama napraw-
cza kabina lakiernicza

Kontakt - nazwa: Seba
Kontakt - email: seba-
2410@onet.eu
Kontakt - tel.: 507187294
Poszukuje pracy jako 
lakiernik z możliwością 
doskonalenia umiejętności 
posiadam papiery czeladni-
ka ponad 2 lata w serwisie 
skody   

Kontakt - nazwa: michu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
oo4915141353274
Podejmę prace od zaraz 
jako lakiernik obecnie je-
stem w Niemczech  jestem 
samodzielny i mam kilku 
letnie doświadczenie

Kontakt - nazwa: Pilnie 
szukam pracy.
Kontakt - email: t.glowac-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy do 
przyuczenia mam 34 lata i 
papiery czeladnika ale 10 
lat nie pracowałem w zawo-
dzie tel. 0048 663714183 
Tomek.

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 
+48601503948 
Blacharz-Lakiernik, 27l.do-
świadczenia zawodowego 
szuka legalnej uczciwej 
pracy

Kontakt - nazwa: wb
Kontakt - email: bosiu@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 0048 
616708612
szukam pracy jako lakier-
nik, doświadczenie w kraju 
i zagranicą , lakierowanie 
nowych aut, konstrukcji 
przemysłowych, elem. 
drewnianych i części sam.

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: mop-
s112@interia.pl
Kontakt - tel.: 
+48723558890
Poszukuję pracy jako 
lakiernik sam. W Szwajcarii 
lub Norwegii, posiadam 
wieloletnie doświadczenie 
w kraju i zagranicą.(nie-
miecki,angielski)

Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: barowka-
@onet.eu
Kontakt - tel.: 
017630506175
zatrudnię lakiernika 
samochodowego, praca 
w Niemczech od zaraz, 
zapewniam mieszkanie.

Kontakt - nazwa: Zbyszek
Kontakt - email: zbi-
gniew01_zielinski@tlen.pl 
Kontakt - tel.: 603-316-424
Szukam pracy jako 

blacharz-lakiernik, pra-
cowałem w serwisie bmw/
mercedesie/porsche w UK 
i Niemczech. Mam 25 lat 
doświadczenia w zawodzie. 
prawo jazdy B

Kontakt - nazwa: darek
Kontakt - email: barowka-
@onet.eu
Kontakt - tel.: 
017630506175
zatrudnię lakiernika sam., 
praca stała w Niemczech, 
zapewniam mieszkanie

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: piti-
s22@wp.pl
Kontakt - tel.: 661227557
jestem Lakiernikiem 
obecnie pracuje w Istrail.pl 
6 lat. pracowałem również 
w lakiernictwie samocho-
dowym. Chętnie podejmę 
pracę za granicą.

Kontakt - nazwa: paweł
Kontakt - email: giere-
k32@o2.pl
Kontakt - tel.: 506 778 335
Pomocnik lakiernika z 13-
letnim stażem (szpachlowa-
nie, gruntowanie, matowa-
nie, oklejanie, polerowanie) 
szuka pracy za granicą. 
Dokładny, pracowity.

Kontakt - nazwa: paweł
Kontakt - email: giere-
k32@o2.pl
Kontakt - tel.: 506 778 335
Pomocnik lakiernika(szpa-
chlowanie, gruntowanie, 
matowanie, oklejanie, 
polerowanie)z trzynastolet-
nim stazem szuka pracy za 
granicą.

Kontakt - nazwa: piot
Kontakt - email: cosmetic-
car@interia.pl
Kontakt - tel.: 501195965
sam.lak. auto detailing. 
aktualnie pracuje w 
salonie seata podaje 
link do fotek na nk warto 
zobaczyć co potrhttp:
//nk.pl/#profile/11104905/
gallery#!q?album=30afię.

Kontakt - nazwa: Romek
Kontakt - email: roman.sen-
ko@o2.pl
Kontakt - tel.: 504345101
Podejmę prace jako 
lakiernik u doświadczonego 
bez nałogów uczciwego 
pracodawcy. Oferty wraz ze 
stroną internetową serwisu 
proszę przesyłać na email 

Kontakt - nazwa: jarek
Kontakt - email: jaro-
slaw.trala@onet.pl
Kontakt - tel.: +48 693 686 
129
szukam pracy jako lakier-
nik. 15 letnie doświad-
czenie. najlepiej okolice 
Berlina. niestety nie znam 
języka niemieckiego. Po-
dejmę pracę od zaraz.

Kontakt - nazwa: martin
Kontakt - email: marcinia-
k1980@interia.eu Kontakt 
- tel.: 48690002209
WITAM SZUKAM PRACY 
JAKO POMOCNIK 
LAKIERNIKA MAM 5CIO 
LETNIE DOSWIADCZENIE

Kontakt - nazwa: SEBA
Kontakt - email: sebawil-
k2312@onet.pl
Kontakt - tel.: 697226848
Szukam pracy jako lakier-
nik w Niemczech. Aktywny 
zawodowo od 1993 mam 
36 l. DYPLOM MISTRZA 
LAK. Prawo jazdy B i BE

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: t.glowac-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Pilnie szukam pracy 
zagranica jako lakiernik 
samochodowy do przy-
uczenia za niższa stawkę 
mam papiery czeladnika 
ale wyszłem z wprawy tel. 
0048 663714183

Kontakt - nazwa: misiu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004915141353274
pilnie poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy 
podejmę prace na terenach 
UE  jestem samodzielny  
sumienny pracowity tel. 
004915141353274

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490
Interesują mnie konkretne 
oferty pracy dla lakiernika 
sam. 100% PROFESJO-
NALIZM (wielkopolska)

Kontakt - nazwa: Pilnie 
szukam pracy.
Kontakt - email: t.glowac-
ki@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048663714183
Szukam pracy jako lakier-
nik samochodowy zagra-
nica do przyuczenia mam 
papiery czeladnika ale w 
zawodzie nie pracowałem 
12 lat tel. 0048 663714183 
Tomek.

Kontakt - nazwa: Zbigniew
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 
serwisie bmw i mercedesa 
oraz porsche

Kontakt - nazwa: Car 
Painter
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +4879754828
5,+31687392297
Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace na terenie 
EU18lat stażu w zawo-
dzie. Wszystkie Techniki 
Lakierowania, OldTimery, 
SystemUV, SmartRepair 
J.Ang.KomJ.NL

Kontakt - nazwa: Car Pain-
ter CarLand
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +4879754828
5,+31687392297
Lakiernik Samochodo-
wy podejmie prace na 

terenie EU od zaraz. Duże 
doswiadczenie w zawodzie 
Wszystkie Techniki Lakiero-
wania OldTimery,SystemU-
V,SmartRepar

Kontakt - nazwa: SŁAWEK
Kontakt - email: slawekgti-
1@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48503130806
lakiernik profesjonalista 
szukam pracy w Skandyna-
wii, język angielski komuni-
katywny,17 lat doświadcze-
nia, pracowałem w Danii. 
Facebook BENDŻI serwis

Kontakt - nazwa: Michał
Kontakt - email: michel-
s76@interia.pl
Kontakt - tel.: 692148245
Przyjmę auta do napraw 
blacharsko lakierniczych. 
Posiadam własny warsztat 
w okolicach Kielc. Pracuję 
w tym zawodzie od kilku-
nastu lat.

Kontakt - nazwa: wowjcik
Kontakt - email: wwojci-
k1975@interia.pl
Kontakt - tel.: 
+48606741099
poszukuje pracy za granicą 
jako blacharz lakiernik z 
większym naciskiem na 
blacharkę mam 37 l w 
zawodzie jestem od 23 l 
pozdrawiam i zapraszam 
Włodek

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

Kontakt - nazwa: maly
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
004915145562072
poszukuje pracy jako 
lakiernik  samochodowy 
==jestem w Niemczech 
mam duże doświadcze-
nie proszę o kontakt tel.  
4915145562072

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: 792 034 015
Szukam Pracy jako 
pomocnik lakiernika 3 lata 
doświadczenia w tym za 
granicą. J angielski komuni-
katywnie , J.Włoski dobry. 
Dyspozycyjny !!.

Kontakt - nazwa: olsen
Kontakt - email: k.cedro-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 725433052
lakiernik z 10 letnim 
doświadczeniem poszukuje 
pracy zagranica 

Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: andre-
w0409@interia.pl
Kontakt - tel.: 0048 794 
323 708

Blacharz samochodowy 
45l, poszukuje pracy  w 
Polsce oraz za granicą z 
zakwaterowaniem. Odpo-
wiadam na maile.
Pozdrawiam.

Kontakt - nazwa: Zbigniew
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/UK

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: Piorkuchar-
ski@op.pl
Kontakt - tel.: 604287677
Poszukuję pracy w Warsza-
wie jako lakiernik, pomoc-
nik lakiernika , pomocnik 
blacharza. Doświadczenie 
w naprawach typu SMART 
REPAIR , auto detalingu . 

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: jojte-
k19@interia.pl
Kontakt - tel.: 790501227
SAMODZIELNY LAKIER-
NIK Z WIELOLETNIM DO-
ŚWIADCZENIEM PRACY 
W KRAJU I NA KONTRAK-
TACH ZAGRANICZNYCH, 
PILNIE POSZUKUJE STA-
ŁEJ PRACY LUB DORYW-
CZEJ, LAKIERY WODNE 
JAK I KONWENCJO-
NALNE, UMIEJĘTNOŚĆ 
W KOMPUTEROWYM 
DOBIERANIU LAKIE-
RÓW, ORAZ WSZYSTKIE 
PRACE WYKONYWANE 
W LAKIERNICTWIE

Kontakt - nazwa: Michał
Kontakt - email: dorotam-
l@vp.pl
Kontakt - tel.: 692148245
Przyjmę auta do lakierowa-
nia (Kielce, woj, świętokrzy-
skie) Mam duże doświad-
czenie, pracuje w zawodzie 
od kilkunastu lat

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: stalo82
Kontakt - email: nataka-
m@interia.pl
Kontakt - tel.: 791233450
Szukam pracy w krajach 
UE jako lakiernik samo-
chodowy, lub pomocnik 
lakiernika, powszechnie 
znane systemy aplikacji. 
Doświadczenie w kraju i 
zagranicą

Kontakt - nazwa: stalo82
Kontakt - email: nataka-
m@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048791233450
szukam pracy w ue, jako 
lakiernik, polernik lub po-
mocnik lakiernika ,drobna 
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blacharka, ewentualnie 
mechanik.doświadcze-
nie.791233450

Kontakt - nazwa: c.a.t
Kontakt - email: 
c.a.t.www@de.de
Kontakt - tel.: 
004995160489720
blacharza samochodo-
wego praca w Niemczech 
zatrudnie.

Kontakt - nazwa: marcin
Kontakt - email: mkica-
l@wp.pl
Kontakt - tel.: 723900703
Witam lakiernik samocho-
dowy i pomocnik podejmą 
prace w zawodzie w kraju 
lub za granica 

Kontakt - nazwa: Edward
Kontakt - email: zaleddie-
@onet.eu
Kontakt - tel.: 604 899 406
Lakiernik dyplom mistrza 
z długoletnim doświad-
czeniem podejmie pracę 
również dorywczo w 
firmie produkcyjnej branży 
metalowej

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: izka-
110777@interia.pl
Kontakt - tel.: 536289331
zatrudnię 10 lakierników 
samochodowych praca w 
Niemczech BERLIN dogod-
ne warunki

Kontakt - nazwa: Adrian
Kontakt - email: Adi99_
87@interia.pl
Kontakt - tel.: 799222336
Szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy UE 
maluje każdym rodzajem 
lakieru akrylowy,  wodny, 
baza, cieniowanie elemen-
tów i robienie zaprawek 

Kontakt - nazwa: ekipa
Kontakt - email: gozdkowa-
24@interia.pl
Kontakt - tel.: 
004915787769188 
lub533985872
ekipa7 lakierników pra-
cująca obecnie w okol. 
Bremen szuka pracy jako 
lak.samochodowi i przemy-
słowi szukamy uczciwego 
pracodawcy jesteśmy 
doświadczeni 

Kontakt - nazwa: sa
Kontakt - email: aru-
t146@wp.pl
Kontakt - tel.: 500007231
Szukam pracy jako 
lakiernik Berlin i okolice  z 
zakwaterowaniem 12 lat 
doświadczenia.

Kontakt - nazwa: Bartek
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Lakiernik sam. praktyka 
UE, obsługa mieszalnika, 
b.dobra org.pracy, nieogra-
niczony czasowo (Dyplom 
Mistrz).Podejmę pracę 
od zaraz. Oferty  również 
Polska.

Kontakt - nazwa: Endriu
Kontakt - email: chali-
68@wp.pl

Blacharz samochodowy z 
dużym dośw. Szuka pracy. 
Tylko poważne oferty. 
Kontakt tylko mailo-wy. 
Pozdrawiam.

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

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

Kontakt - nazwa: Bogdan
Kontakt - email: bogda-
n612@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048601480237
lakiernik 25lat doświadcze-
nia szuka pracy za granicą. 
Lakiery wodne, polerowa-
nie, wszystkie technologie. 
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,uczci-
wy,bez nałogów,duże 
doświadczenia w zawodzie, 
malowanie farbami-wodny-
mi i prsz.

Kontakt - nazwa: lak
Kontakt - email: cosmetic-
car@interia.pl
Kontakt - tel.: 501195965
witam poszukuje pracy jako 
lakiernik
duże doświadczenie w 
nowoczesnych technikach 
przygotowania i lakierowa-
nia oraz naprawy smart , 
lak.skóry itp.

Kontakt - nazwa: Andrew
Kontakt - email: an-
drew67wychowale-
k@wp.pl Kontakt - tel.: 
0048606463499
Poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy w 
kraju lub za granicą,20-
sto letnie doświadcze-
nie na tym stanowisku 
również za granicą. 
tel.0048606463499

Kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: skoli-
m8@tlen.pl
Kontakt - tel.: 728640575
Lakiernik samochodowy 
z 20 letnim doświadcze-
niem szuka pracy. Mam 
także  doświadczenie jako 
lakiernik meblowy, tworzyw 
sztucznych i konstrukcji 
stalowych

Kontakt - nazwa: leszek s
Kontakt - email: aga-

s000000@gmail.com
Kontakt - tel.: 536576559, 
+447438575232
lakiernik szukam pracy na 
terenie EU 15l dośw, woda 
konwencjonalne przemy-
słowe auta osobowe i duże 
gabaryty blacharka spotter 
spawanie także plastiku

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-
blacharskich. Posiadam 
podstawową wiedzę i 
zaradne ręce gotowe do 
pracy!

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

Kontakt - nazwa: SEBA-
STIAN
Kontakt - email: sebawil-
k2312@onet.pl
Kontakt - tel.: 
+48697226848
Szukam pracy jako lakier-
nik.Aktywny zawodowood 
1993 mam36 l. UMIEJĘT-
NOŚCI:
-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 
konwencjonalne, podejmie 
prace na 1/2 etatu...(zie-
lona gora-okolice)jestem 
na renci.

Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: macieksz-
lapka@wp.pl
Kontakt - tel.: 791610397
Dwóch lakierników z wie-
loletnim doświadczeniem 
podejmie prace za granica, 
własne auto i gotowość 
wyjazdu od razu.

Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tom-
mi.k@op.pl
Kontakt - tel.: 0048 -
601503948
41-letni Blacharz-Lakiernik 

samochodowy,27-letnie do-
świadczenie, prawo jazdy 
kat.ABC,B+E, solidny bez 
nałogów szuka uczciwej 
pracy na terenie UE

Kontakt - nazwa: Bartosz
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48 692 147 
368
Lakiernik sam. , duże 
doświadczenie ,dobra or-
ganizacja pracy, wszystkie 
techniki, nieograniczony 
czasowo, podejmę pracę 
od zaraz (PL też)

Kontakt - nazwa: Szukam 
pracy
Kontakt - email: skoli-
m8@tlen.pl
Kontakt - tel.: 728640575
Lakiernik samochodowy 
z 20 letnim doświadcze-
niem szuka pracy. Mam 
także  doświadczenie jako 
lakiernik meblowy, tworzyw 
sztucznych i konstrukcji 
stalowych

ROŻNE

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: mdinsta-
l@o2.pl
Kontakt - tel.: 50/806-63-39
Profesjonalne narzędzia 
pneumatyczne firmy APAC. 
Konkurencyjne ceny i bar-
dzo dobra jakość. Pistolety 
lakiernicze bardzo dobrej 
jakości www.apac24.pl

Kontakt - nazwa: Artur
Kontakt - email: falenczy-
k@op.pl
Kontakt - tel.: 508212881
Przyjmę zlecenia-naprawa 
pojazdów powypadkowych 
lakierowanie, polerowanie, 
blacharstwo 100%satys-
fakcji kujawsko pomorskie 
zapraszam do współpracy

Kontakt - nazwa: Krzychu
Kontakt - email: automa-
ch@poczta.fm
Kontakt - tel.: 697866437
Profesjonalna Renowacja 
Pojazdów Zabytkowych 
Przyjmie Zlecenie , 
nawiąże stałą współpracę 
ZAPRASZAM www.auto-
mach.witryna.info 20km od 
Rawicza.

Kontakt - nazwa: SŁAWEK
Kontakt - email: slawekgti-
1@o2.pl
Kontakt - tel.: 503130806
sprzedam ramię lakiernicze 
ze złączem elektrycznym, 
pneumatycznym i haloge-
nem cena 2700zł

Kontakt - nazwa: Artur
Kontakt - email: artautopro-
@gmail.com
Kontakt - tel.: 501531995
Nawiąże  współprace w 
zakresie napraw blachar-
sko-lakierniczych oraz 
SMART Repair. Posiadam 
odpowiednie doświad-
czenie i warunki do takich 
usług.

Kontakt - nazwa: Zbigniew
Kontakt - email: zprofi-
l@op.pl

Kontakt - tel.: 535240311
Witam wykonuję stanowi-
ska przygotowawcze do 
warsztatów lakierniczych 
oraz rekuperatory do kabin 
lakierniczych , również zaj-
muję się sprzedażą filtrów 

Kontakt - nazwa: Michał
Kontakt - email: dorotam-
l@vp.pl
Kontakt - tel.: 692148245
Przyjmę auta do lakierowa-
nia (Kielce, woj, świętokrzy-
skie) Mam duże doświad-
czenie, pracuje w zawodzie 
od kilkunastu lat

Kontakt - nazwa: Dariusz
Kontakt - email: isma-
@poczta.onet.eu
Kontakt - tel.: 782 089 400
Warsztat samochodowy 
ISKRA to profesjonalizm 
i zadowolenie. Oferujemy 
Państwu nasze usługi w 
zakresie: lakiernictwo, 
blacharstwo, naprawy 
powypadkowe.

Kontakt - nazwa: auto 
warsztat
Kontakt - email: sebastian-
hanys184@gmail.com 
Kontakt - tel.: 
warsztat blacharsko 
lakierniczy woj lubuskie 
Drezdenko .kompleksowe 
naprawyauto powypad-
kowych   mile widziani 
klienci  z niemiec  info 
+48669653282

Kontakt - nazwa: Błażej
Kontakt - email: halinka-
12@op.pl
Kontakt - tel.: 795097585
Przyjmę auta do blacharki 
i mechaniki. Mam duże 
doświadczenie, warsztat 
i odpowiednie narzędzia 
do pracy. Możliwa stała 
współpraca.

Kontakt - nazwa: Bytomski 
Krzysztof SMART SE-
RVICE Kontakt - email: 
smart.service@onet.eu 
Kontakt - tel.: 504665049
Profesjonalne usuwanie 
wgnieceń samochodowych 
po gradobiciu , parkingowe 
i inne bez konieczności 
lakierowania

Kontakt - nazwa: Jacek
Kontakt - email: jacekng-
k@wp.pl
Kontakt - tel.: 783 842 693
Przyjmę zlecenia na 
renowacje zabytkowych 
samochodów, motocykli. 
Blacharstwo samochodów 
powyp., lakierowanie pia-
skowanie,7 lat doświadcze-
nia, małopolska.

Redakcja nie odpowiada 
za treść nadsyłanych 

ogłoszeń.

www.lakiernik.com.pl

Twój partner 
w warsztacie
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 powój pnący. A3 zwiastun wiosny. A5 wielkanocne cięgi. A11 ostre 

u wilka. A17 Marek,odtwórca roli Adasia Miauczyńskiego w filmie „Dzień 
świra”. B9 osłona w nadwoziu samochodu zmniejszająca opór powietrza. 
C13 0,4 ha. C15 miejsce zespolenia elementów. E7 usuwanie brudu, 
śmieci, odpadków. E11 surowiec na meble. G2 do usuwania rdzy. G4 kali-
browana rurka szklana do dokładnego odmierzania cieczy. G13 ... Korony, 
masyw górski. I17 ślad po razie. J15 np. lakiernicza. L9 trójkąt przydatny na 
lekcji geometrii. L11 wataha. N14 nagły skręt. N18 spodnie stroju judoki. O5 
samochód Romeo. P12 ryczy na sawannie.

Pionowo 
A5 „Poznańska Lokomotywa”. A10 mieszkają w nim studenci. B3 

matka Hery. C7 rodzaj pikatnego gulaszu. D15 auto z ZSRR. E1 rodzaj 
nadwozia samochodowego. F6 wprawia szyby. F14 ulubione mięso Po-
laków. H1 kopia dokumentu. H9 teren dla łowcy. I6 „pepesza” z Izraela. 
I16 Ochotnicza Straż Pożarna. J10 blask, glanc. K1 Dla leniwego ... jest 
zawsze długi. L6 piłkarz brazylijski, legenda. L11 zbiera składki członkow-
skie. M2 porcja surówki lub złomu. N6 do uszczelniania. N14 lampka na 
mogile. O1 napełniony benzyną. O13 pierwsza kobieta. P11 ... Bundy, mąż 
Peg. P16 trzonowy. Q1 typ obrabiarki. R12 bohater wielu wojen. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

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

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

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI Golczewo
MICHAŁ TOMAN Czerwionka-Leszczyny

GRZEGORZ PUSZKA Wielbark
BEATA SZCZUKOCKA Włoszczowa
KAMIL SZOSZONEK Trzemeszno

MAREK ZIELIŃSKI Białogard
LUCYNA WASILEW Wałbrzych
JANUSZ SKALSKI Kielce
PRZEMYSŁAW OCHMAN Kalety
PIOTR WINKE Chodzież

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 37

Milena Lewandowska

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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