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Nowe publikacje DAFA
Stowarzyszenie DAFA opublikowało 

kolejne standardy techniczne:
• DAFA DP 1.01. Wytyczne do pro-

jektowania i wykonania dachów z 
izolacją przeciwwodną – wytyczne 
dachów płaskich. Opracowanie pol-
skie: Zespół Redakcyjny GR Dach 
Płaski w składzie: Borodzicz Maciej, 
Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdo-
wiak Andrzej.

• DAFA ID 5.04. Otwory w dachach 
wykonanych ze stalowych profili 
trapezowych. Autor polskiej wersji: 
Michał Wilk.
Publikacje DAFA mają za zadanie 

podniesienie jakości specjalistycznych 
robót budowlanych poprzez określenie 
standardów wykonania i adresowane 
są, jako istotny punkt odniesienia i 
pomoc, do projektantów, architektów, 
firm o profilu produkcyjnym, wykonaw-
czym, osób uczestniczących w proce-
sie planowania, przygotowywania i 
realizacji inwestycji budowlanych, a 
także studentów.

Zgrzewarka Leister 
UNOROOF E
Leister UNOROOF E to najnowszy 

model zgrzewarki samojezdnej do 
łączenia folii  i membran z materiałów: 
TPO, EPDM, CSPE, ECB i PVC w 
technice bezogniowej. UNIROOF E 
to rezultat  najlepszych  doświadczeń 
i rozwiązań firmy LEISTER w tej dzie-
dzinie w połączeniu ze wskazówkami 
użytkowników innych urządzeń LE-
ISTER oraz wykonawców, dla których 
szczególne zalety tego modelu stano-
wią podstawowe kryterium w ich pra-
cy. Leister UNIROOF E  reprezentuje 
rozwiązania i właściwości niespotykane 
do tej pory na rynku, tj.:
- gabaryty urządzenia umożliwiają 

wykonywanie jednorodnych zgrze-
wów metodą automatyczną w 
miejscach trudnodostępnych;

- urządzenie z łatwością pracuje na 
dachach o nachyleniu do 30°;

- mały promień skrętu umożliwia 
precyzyjne wykonywanie łączeń po 
skosie oraz zakolach;

A K T U A L N O Ś C I
- możliwość elektronicznej regulacji 

oraz kontroli wszystkich parame-
trów pracy, zapewnia 100% powta-
rzalność rezultatów pracy; 

- nowe rozwiązanie elementu jezd-
nego i mechanizmu opuszczania 
dmuchawy zapewniają wysoki kom-
fort użytkowania, bezpieczeństwo i 
mobilność podczas pracy;

- elektroniczny układ zabezpieczeń 
przed przypadkowym bądź samo-
czynnym uruchomieniem urządze-
nia. 

Nowy Zarząd PSD 
i nowe wyzwania
W kwietniu ukonstytuował się nowy 

Zarząd Główny Polskiego Stowarzy-
szenia Dekarzy. Prezesem został Mi-
chał Olszewski, dotychczasowy Prezes 
Zarządu Oddziału Mazowieckiego. Po-
zostali członkowie nowego Zarządu to: 
Bogdan Kalinowski – V-ce Prezes ds. 
public relations, Waldemar Piela - V-
ce Prezes ds. edukacji, Stefan Wiluś 
– V-ce Prezes ds. organizacji MPMD 
i MŚMD, Jerzy Smoliński – Sekretarz 
Zarządu. W przemówieniu nowy prezes 
podziękował za zaufanie jakim licznie 
obdarzyli go członkowie PSD, ale też 
zwrócił uwagę na czekające stowarzy-
szenie wyzwania, planowane inicjatywy 
i zadania, w tym te zmierzające do pro-
mocji stowarzyszenia oraz podnosze-
nia standardów wykonawstwa, jak i te 
mające na celu walkę z nieuczciwą i 
nierzetelną konkurencją.

Prezes Michał Olszewski podkreślał 
wagę wspólnych działań mających na 
celu likwidacje „szarej strefy”,  we 
współpracy z  Urzędami Pracy i Wy-
działami Legalności Zatrudnienia, a 
także Inspekcją Pracy. A jednocześnie 
apelował o dbałość w dostosowywaniu 
swoich firm do wszelkich wymogów 
prawnych oraz w tworzeniu dobrego 
wizerunku. - W tym może nam pomóc 
również Program Dobra Firma Dekar-
ska. Wspólne działanie w tym kierun-
ku ułatwi nam kontrolowanie jakości 
wykonywanych usług oraz wizerunku 
polskiego dekarza. Musimy podjąć 
ryzyko i zaufać sobie. Ujednolicenie 
niektórych stawek oraz praktyk pozwoli 
nam zbudować naprawdę silną branżę 
kierującą się przejrzystymi zasadami 
– mówił Michał Olszewski.

Szczególny nacisk w swym przemó-
wieniu położył na kształcenie zawodo-
we w ramach systemu szkolnictwa i we 
współpracy z nim oraz na specjalnych 
warsztatach dekarskich.

Źródło: www.dekarz.com.pl

Fot. na okładce: Herz Polska, Emtech, Royal Hurt, Zi-Co, ASK, 
Protekt, GEDA, Toltechnics, Klöber-FPi
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W dobie obecnej techniki 
i technologii stosowanych w bu-
downictwie, użycie drewna litego 
na elementy nośne w konstruk-
cjach inżynierskich stropów czy 
dachów (fot. 1) budynków wy-
maga zmechanizowania wszel-
kich prac ręcznych, szczególnie 
związanych z obróbką drewna 
więźby dachowej. Dotyczy to 
takich prac jak powiększanie 
na grubość i szerokość elemen-
tów nośnych oraz ich łączenie 
w jeden układ konstrukcyjny- 
więźbę dachową. Konstrukcja 
więźby dachowej składa się 
z poszczególnych połączeń 
konstrukcyjnych takich elemen-
tów konstrukcyjnych jak: krokwi, 
płatew, belek, kleszczy i jętek. 
By poszczególne elementy kon-

Mechanizacja prac ciesielskich 
na budowie

obróbczych jak: cięcia proste, 
cięcia ukośne pod kątem, róż-
nego rodzaju frezowania o róż-
nych kształtach i grubościach 
oraz wiercenia otworów na kołki 
ciesielskie czy śruby metalowe. 
Prace te jeszcze niedawno były 
wykonywane ręcznie, przy pomo-
cy ręcznych narzędzi stolarskich. 
Dziś cieśla może i powinien mieć 
na wyposażeniu nowoczesne 
elektronarzędzia, przy pomocy, 
których może wykonać wszystkie 
operacje obróbcze, jakie wystę-
pują przy wykonywaniu więźby 
dachowej budynku. Potrzeba 
stosowania tych elektronarzędzi 
wynika nie tylko z tego, że skra-
cają one czas pracy wykonywa-
nia tych operacji, ale obniżają 
koszty wykonania oraz umożli-
wiają ich dobre wykonanie, co 
gwarantuje większą stabilność 
więźby dachowej w czasie jej 
użytkowania.

Ręczna pilarka tarczowa do 
prac ciesielskich typ CSP 132 
(fot. 2) jest elektronarzędziem 
wielofunkcyjnym. Wykonuje ta-
kie operacje technologiczne jak: 
piłowanie , frezowanie i struga-

nie. Szczególnie w pracach cie-
sielskich na budowie, wykonuje 
takie operacje jak: cięcie belek 
i kantówek po podwójnym skosie, 
rozcinanie belek, przewężanie 
kantówek i krokwi, wykonywanie 
czopów w belkach oraz ciecie 
krokwi koszowych i narożnych. 
Posiada ona silnik elektryczny 
o mocy 2300 Wat i obroty 2200 
na minutę. Poza tym jej elektroni-
ka zapewnia regulowany łagodny 
rozbieg wału obróbczego, regulo-
waną prędkość obrotową biegu 
jałowego, stałą liczbę obrotów 
pod obciążeniem oraz reagujące 
na temperaturę i pobór mocy 
zabezpieczenia przed przeciąże-
niem silnika. Konstrukcja pilarki 
umożliwia przyłączyć urządzenie 
do odsysania wiórów i pyłów, co 
zapewnia dobrą widoczność ob-
rabianego przedmiotu. Parametry 
pilarki to głębokość piłowania przy 
90 stopniach 132 mm, a przy na-
chyleniu 45 stopni 90 mm. Pa-
rametry te są wystarczające do 
przecięcia na długość belki czy 
krokwi. Pilarkę można również bez 
trudu przekształcić, wyposażając 
ją w dodatkowe oprzyrządowania 

strukcyjne połączyć ze sobą na-
leży wykonać prawidłowe złącza 
ciesielskie zgodnie z rysunkiem 
i sztuką ciesielską. Każde złącze 
konstrukcyjne musi być wykona-
ne i spasowane dokładnie bez 
żadnych luzów, ponieważ ma to 
wpływ na sztywność i stabilność 
całej więźby dachowej budynku. 
Szczelność konstrukcyjną można 
osiągnąć jedynie wówczas, gdy 
uprzednio wykreśli się obrysy 
w naturalnej wielkości na ele-
mentach łączonych lub użyje się 
szablonów, wykonanych w skali 
1:1 typowych połączeń i dokona 
się dokładnego ich wycięcia, 
obróbki piłowania czy frezowa-
nia. Wykonanie poszczególnych 
połączeń konstrukcyjnych wy-
maga wykonania takich operacji 

Fot. 2.

Fot. 1.
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(fot. 3) tj. w frezarkę do wykony-
wania różnego rodzaju zaciosów 
i wycięć (fot. 3a). Wielkość tych 
zaciosów sięga średnicy do 160 
mm, szerokości 80 mm i głębo-
kości 38 mm przy nachyleniu 45 
stopni. Są to optymalne parametry 
frezowania i dlatego gwarantują 
one szerokie zastosowanie tego 
urządzenia w pracach ciesielskich. 
Cenną zaletą pilarki jest jej wypo-
sażenie w urządzenie do strugania 
i wręgowania (fot. 3b), które skła-
da się z dwuczęściowego kołpaka 
ochronnego, osłony wahadłowej 
i aluminiowej głowicy strugarskiej 
o średnicy 250 mm. Parametry 
obróbcze wręgowania i skrawania 
na grubość wynoszą: głębokość 
strugania 80 mm, a szerokość 50 
mm. Pilarka posiada wiele zalet 
jak: wysoką sprawność obróbczą 
i zapewnia bezpieczeństwo w cza-
sie pracy, co jest również nie bez 
znaczenia.

Urządzeniem bardzo cennym 
w pracach ciesielskich jest 
również szlifierka „Rustofix” 
(fot. 4 ). Jest to elektronarzędzie 
przeznaczone do szlifowania 
i wygładzania powierzchni belek, 
krokwi i wykładzin na sufitach 
i ścianach. Szczególnie nadaje 
się do przygotowania drewna 
pod wykończenie rustykalne. Szli-
fierka posiada silnik elektryczny 
o mocy 1500 Wat i osiąga obroty 
500-2650, można ją również pod-
łączyć do przyłącza do odsysania 
pyłu drzewnego. Szlifierka posia-
da również regulowaną prędkość 
obrotową, co umożliwia ustalenie 
obrotów w zależności od obrabia-
nego drewna , jego gatunku, na-
tomiast rodzaj i jakość struktury 
szlifowanego drewna osiąga się 
w zależności od zastosowanej 
szczotki (LD-85 z drutu stalowe-
go, KB-80 z tworzywa sztucznego 

z zatopionym ziarnem ściernym 
i BG-85 z włosia sizalowego) 
oraz liczby jej obrotów. Dotych-
czasowe doświadczenia z ko-
rzystania szlifierki utwierdzają 
w przekonaniu, że dzięki jej 
parametrom technicznym szlifo-
wane drewno osiąga najwyższe 
efekty jakościowe i estetyczne. 
Płaszczyzna drewna wyszlifowa-
na szlifierką nie tylko wykańcza 
ostatecznie drewno, ale dosko-
nale przygotowuje je do impre-
gnacji, ponieważ otwiera pory 
drewna i pozwala na głębsze 
wnikanie środków chemicznych, 

dając możliwość skuteczniej-
szego uodpornienia drewna na 
owady i niszczące grzyby.

W pracach dotyczących 
połączenia drewna na gwoź-
dzie, powinna być stosowana 
gwoździarka pneumatyczna 
(fot. 5 ). Szczególnie dotyczy to 
takich prac jak łączenie krokwi 
z jętką na dotyk z dwustronnymi 
nakładkami, przy oparciu krokwi 
na płatwie za pomocą siodełka 
i łączeniu krokwi w kalenicy 
z nakładkami. Poza tym przy 
łączeniu poszycia dachowego 
(deskowego) do łat dachowych. 
Mechaniczne wbijanie gwoździ 

w drewno przy pomocy pneuma-
tycznych gwoździarek, powoduje 
minimalne zniszczenie tkanek 
drewna i zwiększa ich wytrzy-
małość na wyrwanie. Poza tym 
zmniejsza się w poważnym stop-
niu wysiłek dekarza oraz popra-
wia się dokładność wykonania tej 
operacji technologicznej, co nie 
jest bez znaczenia.

Zastosowanie przedstawio-
nych elektronarzędzi w pracach 
ciesielskich na budowie, szcze-
gólnie w wykonawstwie więźby 
dachowej, daje duże możliwości 
zmechanizowania tych uciążli-

wych prac ręcznych oraz wyko-
nania ich dokładniej i zmniejsza 
wysiłek ludzki oraz koszty wyko-
nania. Dlatego wszędzie jeszcze 
tam, gdzie z wielu względów nie 
stosuje się tych narzędzi, należy 
wreszcie sięgnąć do tych nowo-
ści technicznych, jakie stawia 
do dyspozycji dzisiejszy postęp 
techniczny i nauka w technolo-
giach budowania domów.

 INŻ. ZBIGNIEW GĘSIŃSKI
 Fot. autora i firmy

 „Protool”i „Festool”

Fot. 3. Fot. 3a Fot. 3b

Fot. 4 Fot. 5
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Od kilku lat możemy zauważyć nowe podejście 
do zawodu dekarza, coraz bardziej staje się jasne, 
że właśnie w tym fachu nie wystarczą jedynie 
przeciętne umiejętności i użycie niewykwalifi-
kowanej siły roboczej. Obecnie dekarz staje się 
coraz bardziej rzemieślnikiem, stale wzbogacają-
cym swoje umiejętności i dbającym  o odpowiedni 
poziom niezbędnych narzędzi i maszyn. 

Trwałość a materiał
 Producenci materiałów prześcigają się w wymy-

ślaniu coraz to nowszych, bardziej wytrzymałych na 
czynniki zewnętrzne materiałów, które sprawią, że 
narzędzia staną się bardziej trwałe i będą służyć 
swoim właścicielom przez wiele sezonów. Podsta-
wowym materiałem używanym do wyrobu tego typu 
akcesoriów jest stal narzędziowa i to tego tworzy-
wa używa się najczęściej do produkcji narzędzi. 
Przy zakupie wielu narzędzi możemy stwierdzić, 
czy dane tworzywo zostało wzbogacone o inne, 
konkretne stopy metali (stal stopowa). Najdroższe 
materiały to tzw. specjalne, używane przez znanych  
producentów, ale ich skład pozostaje tajemnicą 
handlową i jest punktem przetargowym dla firm, 
które chcą przyciągnąć jak największą rzeszę klien-
tów. Niektóre elementy narzędzi są wzbogacane o 
różnego rodzaju wkładki tytanowe (bardzo często 
wykorzystywane w nożycach) dla wzmocnienia 
trwałości. Twardsze odmiany stali trudniej się tępią, 
a więc mogą dłużej służyć swoim użytkownikom. 
Im lepsze tworzywo użyte przy produkcji narzędzi, 
tym wyższa jakość – a to przecież najwięcej mówi 
o producencie. 

Narzędzia tradycyjne 
Rozwój dekarstwa sprawił, że na dachu przesta-

ły wystarczać podstawowe narzędzia, należące do 
wyposażenia każdego dekarza. Tradycyjne nożyce 
do blachy stały się tylko jednym z wielu urządzeń 
wykorzystywanych przy pracach na dachu. Pojawiły 
się ich zmodyfikowane, ulepszone wersje znanych 
i powszechnie używanych nożyc, przeznaczonych 
do wszelkiego rodzaju cięć i materiałów, a także 
nowoczesne cęgi, kleszcze, wszelakie zaginadła i 
specjalistyczne młotki. 

Nożyce do blachy
Zasada działania nożyc tradycyjnych jest pro-

sta: siła cięcia jest przenoszona bezpośrednio z 
rękojeści na ostrza tnące. Jej wielkość jest uzależ-
niona od długości ramion i szczęk tnących. Skład 
materiału, wykorzystywanego do produkcji nożyc, 
pozostaje niezmienny, jednak technologia produkcji 
jest stale unowocześniana – obecnie proces ich 
wytwarzania, projektowanie i kucie są nadzorowane 

Profesjonalny sprzęt dekarski
przez specjalne programy komputerowe. Następnie 
narzędzia są poddawane wszelakim zabiegom har-
towania i ulepszania cieplnego. 

Do rodziny nożyc tradycyjnych należą nożyce 
do cięć przelotowych po prostej (np. typu liońskie-
go, angielskiego, amerykańskiego, berlińskiego), 
uniwersalne, nożyce do łuków oraz nożyce otwo-
rowe. Nożyce do cięć przelotowych służą przede 
wszystkim do wykonywania długich i krótkich cięć 
po prostej. Ich szczęki mają około 50 -75 mm długo-
ści. Szeroka szczęka znajdująca się w chwili cięcia 
pod blachą pozwala na wydajne cięcie i zapobiega 
zaciskaniu się blachy na szczękach przy cięciach 
na dłuższych odcinkach. Ta grupa narzędzi jest 
zwykle stosowana przy nieskomplikowanych 
obróbkach oraz cięciu całych arkuszy blachy na 
mniejsze kawałki.

Nożyce uniwersalne, mimo swego podobieństwa 
do nożyc do cięć przelotowych, różnią się od nich 
przede wszystkim długością szczęk (ok. 35-40 
mm). Krótsze szczęki pozwalają na wykonywanie 
zarówno cięć po prostej, jaki i po krzywej, ze wska-
zaniem jednak na cięcia po prostej. Dzięki możli-
wości zastosowania ich w wielu sytuacjach są one 
chętniej wybierane przez dekarzy, jednak jak każde 
uniwersalne narzędzie, mają swoje mankamenty i 
ograniczenia – długie cięcia po prostej wykonuje 
się nimi znacznie trudniej niż przelotowymi, a cięcie 
po krzywej jest możliwe tylko po łukach o dużych 
promieniach. Mimo tego są często wykorzystywane 
przez dekarzy przy typowych obróbkach.  

Kolejny typ nożyc jest przeznaczony szczególnie 
do cięcia po krzywej o dużym promieniu. Nożyce 
do łuków charakteryzują się innym kształtem, choć 
podobną długością szczęk. Węższe i płaskie uła-

Nożyce do cięć przelotowych – typ berliński.

Nożyce do cięć przelotowych – typ pelikan

Nożyce uniwersalne

Narzędzia ręczne
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twiają cięcie po krzywiznach, natomiast ograniczają 
manewrowanie po prostych powierzchniach i cięcie 
na krótkich odcinkach. Najbardziej specjalistyczną 
grupą nożyc są nożyce otworowe, popularne wśród 
dekarzy specjalizujących się w pracach blachar-
skich, np. nożyce do cięcia po łukach o małym 
promieniu, których szczęki dzięki nieznacznemu 
wygięciu w bok, znacznie ułatwiają prowadzenie 
po krzywiźnie. Do wykonywania skomplikowanych 
cięć po ciasnych łukach służą nożyce wygięte łuko-
wo, a w niedostępnych kątach świetnie sprawdzają 
się nożyce wygięte kątowo. Wszystkie wspomniane 
typy nożyc występują w wersji prawej i lewej, co 
oznacza, że przeznaczone są do wykonywania 
czynności tylko w jedną bądź drugą stronę.

Nożyce dźwigniowe
Na współczesnym rynku obecne są różne typy 

unowocześnionych wersji znanych narzędzi. Do ta-
kich zaliczymy m.in. nożyce dźwigniowe do blachy. 
Są one wyposażone w specjalne dźwignie, które 
ułatwiają cięcie twardych powierzchni. Powstały 
one drogą ewolucji wynikającej z potrzeby samo-
czynnego rozwierania narzędzia podczas cięcia, 
a także zwiększenia efektywności przenoszenia 
siły nacisku z rękojeści na szczęki tnące. Zasada 
działania nożyc dźwigniowych jest prosta – siła 
tnąca jest przenoszona za pomocą dźwigni z rę-
kojeści na szczęki. Jest to możliwe dzięki specjalnej 
konstrukcji nożyc: sprężyna rozwierająca jest wbu-
dowana standardowo, a oddzielenie układu szczęk 
od rękojeści znacznie ułatwia pracę użytkownika. 
Ze względu na przeznaczenie można je podzielić 
podobnie jak nożyce tradycyjne. 

Powszechne wśród dekarzy są dźwigniowe noży-
ce wielozadaniowe, pozwalające na wykonanie kilku 

czynności przy użyciu tego samego narzędzia. Po-
zwalają one ponadto na cięcie różnych materiałów, 
zarówno pod względem tworzywa, jak i grubości. 
Często zdarza się, że nożyce niszczą się w wyniku 
używania ich do cięcia materiałów, do których nie 
są przeznaczone, a nowoczesne technologie po-
zwalają na wykonanie narzędzi, które radzą sobie 
nieomal z każdą powierzchnią. Ponadto są przy 
tym bardzo trwałe, a wszystko dzięki materiałom 
wykorzystanym do ich produkcji.

Kleszcze do blachy
Na polskim rynku dostępnych jest wiele typów 

i rodzajów narzędzi i urządzeń, ale z pewnością 
trudno byłoby ogarnąć je wszystkie. Niektóre z 
tych narzędzi są proste w obsłudze, jak klesz-
cze i cęgi. Są one kute matrycowo, podobnie jak 
tradycyjne nożyce do blachy. Ze względu na to, 
że poszczególne typy mogą różnić się od siebie 
sposobem łączenia ze sobą dwóch części kleszczy 
w osi roboczej, wyróżniamy kleszcze o konstrukcji 
nakładkowej (obie części nakładane są na siebie 
analogicznie jak w tradycyjnych nożycach do bla-
chy) oraz kleszcze wsuwakowe (jedna część two-
rzy widełki, w które wsuwa się drugą). W rodzinie 
kleszczy możemy znaleźć jednak znacznie więcej 

Taki kształt w takiej blasze wyciąć można nożycami o 
ostrzach z drobnym uzębieniem.

Nożycami do blachy typu „wielozadaniowe”, jak D22 
firmy Erdi, można ciąć nawet siatkę.

Kleszcze do blachy szerokie (Freund).

Kleszcze do blachy D336.

Kleszcze do gięcia haków rynnowych model D396 Erdi.

Kleszcze do obkurczania obrzeży rur.
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typów wykorzystujących powyższy sposób budowy 
– powstały one w wyniku zapotrzebowania płyną-
cego prosto od dekarzy, którzy w trakcie swoich 
prac napotykali coraz to inne problemy. Podsta-
wowe kleszcze to oczywiście te wykorzystywane 
przy wszelkiego rodzaju obróbkach blacharskich, 
takich jak falcowanie czy zagniatanie blachy. Przy 
wielu pracach sporym udogodnieniem są wersje z 
kątowym wygięciem szczęk (standardowo jest to 
45°, a istnieją takie, w których wygięcie dochodzi 
nawet do 90°). Dla wielu dekarzy są one wystarcza-
jące do wykonywania wszelkich prac blacharskich, 
jednak są i tacy, którzy poszukują mniej uniwersal-
nych narzędzi. Ich potrzeby zaspokoi z pewnością 
cała gama kleszczy specjalnych, projektowanych do 
konkretnych prac (precyzyjnego formowania detali 
oraz krzywizn, nawet o bardzo małych łukach, a 
także gięcia haków rynnowych). 

Rolkowe zaginadła do blach – bendery
Bendery należą do narzędzi które od niedawna 

robią furorę w naszym kraju. Bender jest ręcznym 
narzędziem służącym do precyzyjnego gięcia i profilo-
wania blach w zakresie od 0 do 90 stopni za pomocą 
podwójnego układu rolek. Urządzenia występują w 
kilku wariantach, łączy je jednak wyjątkowo prosta 
obsługą pozwalająca po paru próbach wykonywać 

precyzyjne zgięcia.. Zagięć dokonujemy poprzez 
ręczny przesuw urządzenia wzdłuż krawędzi blachy, 
stopniowo zwiększając kąt zagięcia. Pozwala na 
zginanie blach dowolnej długości nie uszkadzając 
jednocześnie powierzchni lakierowanych i powle-
kanych. Istnieją wersje przeznaczone do zaginania 
długich prostych odcinków, do powierzchni łukowych, 
a także od niedawna wersja pozwalająca na zaginanie 
krawędzi blachy od 90 do maksymalnie 180 stopni.

Pomocne dla prawidłowego użytkowania będą z 
pewnością filmy instruktażowe oraz poświęcenie kilku 
kawałków blachy, a także wskazówki osób, które już 
takich urządzeń używały wcześniej. Zaletą tego urzą-
dzenia jest jego niska cena, która znacznie odbiega 
od ceny profilarek czy mechanicznych żłobiarek. 

Palniki do pap
Podstawowym urządzeniem służącym do pracy 

z papami jest palnik z pojedynczą dyszą pod-
grzewającą. Zachowanie żywotności palnika daje 
możliwość wymiany poszczególnych elementów tak, 
aby w przypadku awarii wymiana jednej części nie 
stanowiła jednocześnie o utracie właściwości dane-
go urządzenia. Jak wiemy, poszczególne elementy 
składowe narzędzia nie zużywają się równomiernie, 
zatem taka funkcjonalność jest niezbędna. Profe-
sjonalne systemy oferują też możliwość rozbudowy 
bazowego narzędzia, np. zestawiania różnych jego 
wersji na jednej rękojeści. Rękojeść stanowi cen-
tralny element każdego palnika – od jej ergonomii 
i sprawności zależy praca całego urządzenia, 
dlatego tak ważny okazuje się już sam wybór mo-
delu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom 
wykonawcy. Duże znaczenie ma też sprawność i 
dostępność pokręteł do regulacji przepływu gazu, 
co łatwo można sprawdzić nawet „na sucho”, a w 
rękojeściach z dźwignią samopowracanie dźwigni 
do położenia wyjściowego.

Kolejny kluczowy element palnika to dysza która 
musi być niezwykle wytrzymała, ze względu na dzia-
łanie zróżnicowanych temperatur, częste podgrzewa-
nie oraz szybkie schładzanie urządzenia. Użyta do 
jej wykonania blacha powinna posiadać odpowiednią 
grubość, a kielich wywinięty kołnierz wzmacniający. 
Niestety, przy zakupie palnika trudno jest cokolwiek 
stwierdzić o jakości użytego materiału, choć niektórzy 
dekarze twierdzą, że zależy ona od dźwięku wyda-
wanego przy uderzeniu.

Nowoczesny zestaw do papy P-600
Do pracy z palnikiem niezbędny jest jeszcze wąż 

połączeniowy oraz reduktor. Gotowy zestaw oferuje 
wszystkie te elementy, dzięki czemu możemy mieć 
pewność, że cały układ będzie szczelny. Jeśli decy-
dujemy się na zakup pojedynczych elementów, po-
winniśmy zwrócić uwagę na to, by węże połączeniowe 
były zakończone fabrycznie.

Palniki wielodyszowe polecane są przede wszyst-
kim doświadczonym dekarzom. Występują również 

WUKO Uni Bender

WUKO Duo Bender

Palniki do pap i kolby lutownicze
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całe systemy do układania papy z rolek zawierające 
zarówno rozwijarkę, jak i część podgrzewającą oraz 
dociskającą.

Kolby lutownicze
Dla dekarzy, dla których przy pracy na dachu nie-

zbędna jest maksymalna swoboda ruchów, plątanina 
kabli zasilających to prawdziwa zmora. Kolba lutowni-
cza z wężem oraz poręczną butlą o pojemności 2-3 
kg daje możliwość dużej mobilności, co bezpośrednio 
przekłada się na sprawną i bezpieczną pracę na wy-
sokościach. Reduktor dodatkowo sprawia, że ciśnienie 
gazu podawanego z butli na kolbę nie powoduje jej 
uszkodzenia, a także gwarantuje stabilną oraz bez-
pieczną pracę całego urządzenia. Sama kolba powinna 
być zaopatrzona w obrotową końcówkę do mocowania 
węża połączeniowego, zapobiegającą jego skręcaniu 
podczas pracy. Podobnie jak w przypadku palników 
bardzo ważna jest możliwość wymiany elementów 
kolby oraz ergonomiczne położenie pokręteł. 

Specjalistyczne narzędzia dla wymagających 
zwykle mają swoją cenę, jednak przekłada się ona 
bezpośrednio na jakość, która w przypadku branży 
dekarskiej jest najważniejsza. 

maszynowym. Profilarki, rozwijarki i falownice to tylko 
nieliczne maszyny, w które każdy rozwijający się dekarz 
powinien inwestować, z pomocą przychodzą coraz bar-
dziej dostępne różne formy finansowania, z środkami 
unijnymi włącznie. 

Klasyczne krycie blachy polega na łączeniu po-
szczególnych paneli w rąbek: stojący podwójny, ką-
towy lub leżący, w zależności od rodzaju połączenia. 
Niezależnie od wyboru za każdym razem wymagane 
jest odpowiednie przygotowanie blachy oraz wykoń-
czenie poszczególnych elementów. Do wykonywania 
tego typu prac nie wystarczają już narzędzia ręczne 
– niezbędne okazuje się wykorzystanie profesjonal-
nych maszyn.

Profilarki
Podstawową maszyną, niezbędną do układania 

blach na rąbek, jest profilarka. Za jej pomocą kształ-
tuje się krawędzie arkusza przygotowując falc, który 
następnie zamyka się po zamocowaniu paneli na 
konstrukcji dachowej. Blacha jest przepuszczana 
przez maszynę, a następnie formowana za pomocą 
układu rolek. Standardem w markowych profilarkach 
jest regulowana szerokość wlotu do przygotowywania 
paneli o różnych szerokościach oraz możliwość wy-
profilowania falcu tylko na jednej krawędzi. Ważne 
jest to, że dobre maszyny nie zniekształcają ani 
krawędzi arkusza, ani powierzchni blachy – są więc 
bezpieczne przy pracach z blachami patynowymi i 
powlekanymi. 

Palnik P-600

Cięższe maszyny przydadzą się natomiast przy 
większych pracach, wymagających dużej siły nakład-
czej. Coraz częściej spotyka się dachy pokryte blachą 
szlachetną, miedzianą czy tytanowo-cynkową. Takie 
pokrycie to wyzwanie zarówno dla inwestora, jak i 
dekarza, który w tym przypadku powinien dysponować 
nie tylko umiejętnościami, ale także sporym zapleczem 

 Kolba piezo

Profilarki
do łuków
Konstrukcja dachu 

często wymaga pro-
filowania krawędzi 
i łuków, zwłaszcza 
przy świetlikach i 
lukarnach. W takich 
przypadkach nie-
zbędne jest użycie 
profilarki do łuków. 
Jej atutem jest to, że 
w jednym cyklu robo-
czym uzyskuje panel 
z obustronnym profi-
lem do falcowania w 
krzywiźnie o promie-
niu minimalnym od 
600 mm. 

Profilarka Miniproof Plus firmy SCHLEBACH z pełnym 
wyposażeniem.

Profilarka do profilowania 
łukowego RBM.

Wybrane maszyny dekarsko-blacharskie
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Rozwijarki
Rozwijarki, których szerokość jest dopasowana do 

szerokości zwojów blachy, przydają się przy pracach 
z dłuższymi panelami. Sprawną współpracę między 
rozwijarką a profilarką gwarantuje możliwość ich 
zespolenia. Istotnym elementem konstrukcji obu ma-
szyn są koła, umieszczone u podstawy obu maszyn 
– pozwalają one na swobodne przewożenie stanowi-
ska pracy, nawet z zamocowanym na rozwijarce 
kręgiem blachy. 

karskich i ze zbytku stać się koniecznością, windy 
dekarskie i inny ciężki sprzęt stają się podstawowym 
narzędziem pracy. Ostatnie sezony w budownictwie 
udowodniły, że realia się zmieniają i dla tych, którzy 
chcą nadążyć, marki takie jak GEDA, czy PAUS nie 
są już nieosiągalnym marzeniem, lecz najbardziej 
optymalną ofertą w relacji ceny do jakości.

   Należałoby jeszcze wspomnieć o alternatywnych 
środkach transportu pionowego dla branży dekarskiej. 
Wciągarki linowe i rusztowaniowe są dość często uży-
waną grupą urządzeń zapewniających tani transport 
pionowy na placu budowy. Znakomicie sprawdzają się 
wszędzie tam gdzie brakuje miejsca na ustawienie windy 
dekarskiej lub też nie ma potrzeby stosowania wydajniej-
szego sprzętu z powodu małego zakresu prac (np. przy 
drobniejszych remontach). Bardzo przydatnym urządze-
niem (choć niestety nadal jeszcze drogim) jest aluminiowy 
żuraw na przyczepie kołowej, w zasadzie sprzęt tego 
typu jest w stanie zastąpić nam kilka urządzeń naraz. 
Poza ogromnym udźwigiem (do 1200 kg) i możliwością 
dostarczania na dach całych palet materiałów można go 
jeszcze wyposażyć w platformę pozwalającą na pracę 
jako podnośnik koszowy. Trudno przecenić korzyści 
płynące z zastosowania tego typu maszyny. 

Anna Wojtyła
– www.dachy.org

Wojciech Pochajda 
– www.dekarze.pl

Rozwijarka Schlebach

Falcownice
Ostatnim etapem prac jest zamknięcie falcu za po-

mocą falcownicy. Zamykają one połączenie na rąbek 
kątowy lub stojący zarówno na płaszczyznach, jak 
i łukach. Standardowa wysokość profilowania to 25 
mm, ale niektóre falownice pracują w zakresie nawet 
do 60 mm. Warto wspomnieć w tym miejscu również 
o bezinwazyjnym działaniu maszyn na powierzchnię 
blachy – można więc prowadzić prace dachowe bez 
obawy o zniszczenie wykorzystanych materiałów.

Falcownica WUKO model 1008.

Przez wiele lat w naszym kraju wydawało się, że 
windy dekarskie należą do urządzeń stosowanych 
jedynie przez większe firmy dekarskie i budowlane, 
zaś niewątpliwe korzyści wynikające z ich użytkowa-
nia wiążą się ze sporymi wydatkami. Podobnie jak 
wysokiej jakości, specjalistyczne narzędzia dekarskie 
musiały utorować sobie drogę do polskich firm de-

 Geda-lift

Paus Sky Worker

Środki transportu pionowego
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Popularność tzw. „wind dekar-
skich” w Polsce rośnie w tempie 
wręcz lawinowym, coraz więcej firm 
dekarskich oraz ogólnobudowlanych 
decyduje się na zakup tego jakże 
przydatnego urządzenia. Niniejszy 
artykuł ma za zadanie przybliżyć 
tematykę osobom planującym kup-
no, wypożyczenie lub modernizację 
starego urządzenia. 

Na początek zaczniemy od definicji 
znajdującej się w Dokumentacji Tech-
niczno-Ruchowej dla tego typu sprzę-
tu: „Urządzenie jest wciągarką pochyłą 
ustawianą tymczasowo i przeznaczoną 
wyłącznie do transportu materiałów 
podczas prowadzenia prac budowla-
nych”. Pozwala to na zastosowanie 
przepisów o odbiorze tymczasowym 
w UDT, co nie tylko bardzo upraszcza 
całą procedurę związaną z rejestracją 
i użytkowaniem urządzenia, ale rów-
nież zapewnia zachowanie wszelkich 
przepisów w razie kontroli na budowie. 
Nie da się zaprzeczyć, że wszelkie 
niecertyfikowane urządzenia i rozmaite 
„domowe wynalazki” są traktowane 
przez inspektorów z wielką nieufnością, 
a brak odpowiedniej dokumentacji w ra-
zie wypadku na placu budowy może się 
skończyć bardzo nieszczęśliwie. Dlate-
go tak bardzo istotne jest posiadanie 
wciągarki pochyłej z pełną dokumen-
tacją techniczną, instrukcją obsługi 
w języku polskim, a także wykazem 
części zamiennych oraz schematami 
elektrycznymi. 

 
 Wciągarki pochyłe elektryczne (dla 

przykładu posłużę się tu modelem 
GEDA-LIFT 200/250) składają się 
z następujących elementów:
– elektrycznej wciągarki linowej o mo-

cy od 1,0 do 1,3 kW na 230V/50H 
wyposażonej w linę od 43 m (model 
standardowy, pozwala na pracę 

Windy dekarskie w Polsce
– podpory teleskopowej przenoszącej 

obciążenie na grunt i znacząco prze-
dłużającej żywotność segmentów.

 W polskich firmach dekarskich 
pojawia się też coraz więcej wind 
spalinowych na podwoziu kołowym. Są 
one niezastąpione wszędzie tam, gdzie 
niezbędny jest mobilny transport na 
wysokość powyżej 25 m. Wśród poja-
wiającej się mnogości ofert tego typu 
wind sprawdzoną metodą wyboru jest 
opieranie się na znanych markach, np. 
PAUS, tym bardziej, że taka maszyna 
jest znacznie droższa od elektrycznych 
wersji niemobilnych. Ich wielką zaletą jest 
to, że w ruchu drogowym traktowane są 
jak przyczepa samochodowa, posiadają 
typowy hak do zaczepu kulowego oraz 
cały osprzęt drogowy, taki jak np. światła, 
czy hamulce, więc nie stanowią żadnego 
problemu w transporcie. Najlepsze kon-
strukcje to sprzęt, który może być w pełni 
obsługiwany przez zaledwie jedną osobę. 
Zarówno rozstawienie maszyny jak i roz-
kładanie oraz składanie teleskopowo wy-
suwanych, aluminiowych szyn nośnych 
jest realizowane przez system siłowników 
hydraulicznych sterowanych elektrycznie. 
Sam transport materiału odbywa się za 
pomocą jednego z kilku dostępnych 
rodzajów koszy transportowych wzdłuż 
toru jaki tworzą szyny nośne. Na rynku 
możemy znaleźć wiele typów hydrau-
licznych wind na podwoziu kołowym, od 
najmniejszych jednostek o długości szyn 
rzędu 18 m, po jednostki z szynami na 
42 m. Do wyboru są wersje z silnikiem 
elektrycznym zasilanym prądem sie-
ciowym 230V oraz z różnymi wersjami 
silników spalinowych HONDA. 

W dzisiejszych czasach coraz 
trudniej sobie wyobrazić sprawnie 
działającą firmę dekarską bez windy 
dekarskiej, w zasadzie obok zaginarki 
do blach staje się ona podstawowym 
symbolem branży. Stosowanie tego 
typu rozwiązania transportu pionowego 
ma w zasadzie same zalety: 
a. pozwala na znacznie szybsze prze-

prowadzenie wszelkich prac dekar-
skich, a przez to zrobienie większej 
ilości dachów w sezonie;

b. zmniejsza liczbę niewykwalifikowanych 
pracowników, którzy znacząco zwięk-
szają koszty pracy firm dekarskich;

c. sprawia, że firma staje się bardziej 
konkurencyjna w regionie;

d. w widoczny sposób zwiększa bezpie-
czeństwo pracy.

Andrzej Pupin
www.windy-geda.pl

www.paus.pl 

z łączną długością szyn 21,5 m) 
do nawet 123 m (wersja specjalna, 
pozwala na pracę z łączną długością 
szyn 61,5 m);

– aluminiowych segmentów drabino-
wych w dwóch wersjach: zwykłych 
o udźwigu 200 kg oraz wzmocnio-
nych o udźwigu 250 kg, segmenty 
występują w 2m, 1m, 0,75m a także 
0,5 m odcinkach; 

– załamania szyn, mającego najczę-
ściej płynną regulację pozwalającą 
na ustawienie dowolnego kąta 
i swobodne dopasowanie pochyłu 
przy okapie; 

– platformy załadunkowej osadzonej 
na saniach jezdnych, przeznaczo-
nej do transportu najróżniejszych 
materiałów: od klasycznych, słu-
żących do przewożenia dachówek 
i innych standardowych materiałów 
dachowych, do wyspecjalizowanych, 
jak między innymi wersje do paneli 
słonecznych czy nawet mebli.

fot. PAUS

fot. GEDA

http://www.windy-geda.pl/
http://www.paus.pl/
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Dach płaski ma ograniczone 
możliwości odprowadzania wody 
lub śniegu, dlatego też musi być 
odporny na inwazyjne działanie wa-
runków atmosferycznych. Przy wy-
borze materiału do pokrycia dachu 
należy mieć dodatkowo na uwadze 
jego długofalową i bezpośrednią 
ekspozycję na szkodliwe działanie 
promieniowania słonecznego. Ma-
teriał musi więc być odporny na 
wysokie temperatury latem, ale i 
niskie zimą. Poza tym dach płaski 
może być narażony na mechaniczną 
ingerencję człowieka, np. częste po 
nim chodzenie.

Z takich między innymi powodów 
architekci i inwestorzy coraz częściej 
wymagają, aby na dachu płaskim 
rolę hydroizolacji pełniły folie z 
tworzyw sztucznych, spełniające 
wszystkie wyżej przytoczone kryte-
ria, a przede wszystkim pozwalające 
na proste układanie i łączenie.

Dachowe folie hydroizolacyjne 
to membrany z polichlorku winylu 
(PCV), polietylenu (PE), poliolefin 
(TPO), kauczuku (EPDM) itp. Naj-
słabszym punktem pokrycia dachu 
płaskiego są połączenia: szwy, 
zgrzewy, zakłady itp. Dlatego tak 
ważne jest, aby były one trwałe 
- narzędzia do zgrzewania muszą 
więc być w pełni profesjonalne.

Zgrzewanie
Najbardziej rozpowszechnioną 

metodą łączenie folii dachowych z 
tworzyw sztucznych jest zgrzewa-
nie ich na zakładkę przy pomocy 
gorącego powietrza. Oznacza to, 
że rolki folii układane są równolegle 
względem siebie w taki sposób,   

Elektronarzędzia
do zgrzewania na dachu płaskim
Dachy, a zwłaszcza dachy 
płaskie, wymagają starannie 
przemyślanego wyboru metody 
i materiałów potrzebnych do ich 
krycia. Jest to bardzo ważne z 
punktu widzenia hydroizolacji, 
której zadaniem jest szczelne 
odizolowanie budynku od nie-
bezpiecznego wpływu wilgoci.

że każda kolejna rolka zachodzi 
ok. 120 mm na sąsiadującą rolkę 
z prawej strony i w takim położeniu 
są one mechanicznie mocowane 
do konstrukcji dachu; na szeroko-
ści ok. 40 mm pasy folii są ze sobą 
zgrzewane przy pomocy ręcznych 
lub automatycznych urządzeń do 
zgrzewania folii.

Elektronarzędzia wykorzystywane 
do trwałego łączenia (zgrzewania) 
folii posiadają specjalnie zaprojek-
towaną dyszę o szerokości 40 mm, 
wprowadzającą gorące powietrze 
między założone na siebie war-
stwy. Rozmiar dyszy jest obliczony 
tak, aby powstawał szczelny zgrzew 
o właśnie takiej szerokości.

Elektronarzędzia do 
zgrzewania
Wśród elektronarzędzi do zgrze-

wania folii z tworzyw sztucznych 
liderem tej branży na rynku polskim 
jest firma Herz. Ta istniejąca od 
40 lat firma, działająca od 16 lat 
w Polsce (siedziba w Warszawie) 
posiada bogatą ofertę elektrona-
rzędzi przeznaczonych do takich 
właśnie prac. Jej oferta obejmuje 
szeroki wachlarz wyrobów, od 

urządzeń ręcznych zaczynając, 
poprzez osprzęt i na automatach 
samojezdnych kończąc. Urządze-
nia produkowane przez firmę Herz 
są urządzeniami profesjonalnymi, 
tzn. wyprodukowanymi z części o 
bardzo dobrych mechanicznych 
i elektrycznych współczynnikach 
wytrzymałościowych. Maszyny te 
produkowane są i modernizowane 
na podstawie długoletnich osią-
gnięć i doświadczeń, zdobywanych 
w praktyce, z jednej strony w opar-
ciu o sugestie swoich odbiorców na 
całym świecie, z drugiej w swoich 
nowoczesnych laboratoriach.

Budowa urządzeń firmy Herz 
przewidziana jest do pracy ciągłej. 
Oznacza to, że mogą one pracować 
przez długi czas bez konieczności 
ich studzenia czy wyłączania. Takie 
rozwiązanie procentuje oszczęd-
nością czasu wykonywanej pracy, 
a co za tym idzie także pieniędzy. 
Ponieważ urządzenia te wykonane 
są w drugiej (urządzenia ręczne) i 
pierwszej klasie bezpieczeństwa 
(automaty), wyeliminowane zosta-
je zagrożenie porażenia prądem. 
Taka sytuacja może powstać tylko 
w okolicznościach, gdy użytkownik 
pracuje na dachu w czasie deszczu 
lub mżawki. Wszystkie urządzenia 
posiadają europejski certyfikat CE.

Urządzenia
Urządzenia produkcji Herz dzielą 

się na trzy grupy: 
l urządzenia ręczne, 
l automaty samojezdne,
l osprzęt.

Do pierwszej grupy zalicza się 
zgrzewarkę o nazwie handlowej Rion 
i nagrzewnicę powietrza Eron.

Oba urządzenia posiadają nową 
ergonomiczną budowę pozwalającą 
na wygodne i proste wykorzystanie 
przy pracach wykończeniowych np. 
przy świetlikach, kominach, attykach 
itp. Rion i Eron posiadają wbudowany 
regulator temperatury utrzymujący na 
wylocie zadaną wartość gorącego po-
wietrza. Oba urządzenia wyposażone 
są w elektroniczną ochronę elementu 
grzejnego, rurę osłonową eliminującą 

Zgrzewarka ręczna Rion

Rion z osprzętem
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możliwość oparzenia, a także au-
tomatyczne odłączanie silnika przy 
minimalnej długości szczotek.

Zgrzewarka ręczna Rion jest 
przystosowana do pracy z napię-
ciem 230 V i posiada maksymalną 
moc 1550 W. Regulacja temperatury 
odbywa się bezstopniowo w grani-
cach 20-650 °C, a maksymalny 
wydatek powietrza wynosi 230 l/
min. Nagrzewnica Eron także prze-
znaczona jest do pracy z napięciem 
230 V i posiada maksymalną moc 
3400 W. Głównym przedstawicielem 
grupy automatów samojezdnych jest 
urządzenie o nazwie Laron. Automat 
ten bez problemu zgrzewa folie da-
chowe z PCV-P, PE, ECB, EPDM, 
CSPE, TPO i – w bogatszej wersji 
– elastomery bitumiczne. LARON 
w porównaniu do innych urządzeń 
posiada następujące zalety: 
l atrakcyjną cenę, 
l większą   prędkość   zgrzewania 

(do 7 m/min.),
l możliwość jednoczesnej regula-

cji trzech parametrów w czasie 
pracy (temperatura, prędkość, 
wydatek powietrza), 

l podział elektroniki (w razie 
awarii konieczna jest wymiana 
tylko jednego modułu, a nie całej 
elektroniki), 

l łatwy w obsłudze pulpit sterowni-
czy, 

l bezszczotkowy silnik napędowy, 
l frezowaną (a nie odlewaną) ramę 

jezdną, co gwarantuje stabilną i 
prostą jazdę,

l węższą budowę – możliwość 
jazdy bliżej attyki, 

l większy wydatek powietrza – do 
500 l/min. W zmiennych warun-
kach atmosferycznych możliwość 
i zapas regulacji wydatku powie-
trza jest bardzo ważna, 

l szybki, 48-godzinny serwis (gwaran-
cyjny i pogwarancyjny) producen-
ta. 
Ważący ok. 23 kg Laron prze-

znaczony jest do pracy ciągłej na 
dużych połaciach dachu, gdzie do 
szybkiego i starannego wykonania 
prac przywiązuje się ogromną 
wagę. Urządzenie zaopatrzone jest 
dodatkowo w odpowiednie ciężarki 
dociskowe, zapewniające solidność 
wykonanego zgrzewu. 

Temperatura oraz prędkość 
zgrze-wania regulowane są elek-
tronicznie, co oznacza, że urzą-
dzenie utrzymuje zadane przez 
operatora parametry niezależnie 
od wahań napięcia, zmiennych 
warunków atmosferycznych (duży 
wiatr) i nierówności podłoża. Waż-
nym czynnikiem wpływającym na 
wysoką ocenę tego urządzenia jest 
jego szybkość. Laron może praco-
wać na napięciu 230 lub 400 V. W 
zależności od wersji, moc wynosi 

4600 W (230 V) lub 5700 W (400 
V). Temperatura regulowana jest 
bezstopniowo w zakresie od 20°C 
do 650°C. Automat Laron można 
przezbroić w szersze dysze i wałki 
dociskowe oraz wykorzystywać go 
do zgrzewania pokryć dachowych 
z termozgrzewalnych elastomerów 
bitumicznych.

Osprzęt i serwis
Osprzęt do elektronarzędzi do 

zgrzewania Herz w postaci dysz 
czy wałków dociskowych także 
wykonany jest z wysokiej jakości 
materiałów odpornych na korozję i 
szkodliwe działanie wysokich tem-
peratur. Akcesoria można w różny 
sposób dobierać do urządzeń w 
zależności od potrzeb.

Do zgrzewarki ręcznej Rion 
przewidziane są dysze płaskie o 
szerokości 20 i 40 mm, a także 
dysze kątowe o kątach wygięcia 90 
lub 60 stopni oraz wałki silikonowe 
o szerokościach 28 lub 40 mm. 
Nagrzewnica Eron współpracuje 
z dyszą szerokoszczelinową 70 x 
10 mm i dyszą do zgrzewania pap 
bitumicznych o szerokości 80 mm. 
Herz jako jedyna firma z tej 
branży na rynku polskim posia-
da autoryzowany, profesjonalny 
48-godzinny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

Wszystkie wyżej wymienione za-
lety opisanych urządzeń świadczą 
o tym, że warto jest inwestować w 
urządzenia profesjonalne, spraw-
dzone i wygodne.

mgr inż. Paweł Wiktorowski

Samojezdny automat zgrzewający 
Laron
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Zaginarka ZG-2000/0.7
Profesjonalna maszyna dekarska. Szerokość robocza: 2150 

mm. Max grubość blachy: 0,7 mm (dla Rm < 400 MPa). Max kąt 
zagięcia: 130-155°. Szerokość belki zaginającej: 15 mm. Waga: 
200 kg. Wyposażenie: 
1. Sprężyny gazowe - wspomagają podnoszenie belki dociskowej, 

umożliwiając płynną regulację wysokości podnoszenia. W zależ-
ności od wielkości każda zaginarka posiada 1 lub 2 sprężyny 
gazowe; 

2. Zderzaki pomiarowe – umożliwiają wielokrotne obcinanie blachy 
na tą samą szerokość bez używania miary; 

3. Prosty stelaż - pełni funkcję stołu podtrzymującego blachę, zabez-
pieczając przed zwisaniem. Stelaż jest zdejmowany; 

4. Przystosowanie do współpracy z nożycami krążkowymi NK-0.8 
bez konieczności zakładania dodatkowych mocowań; 

5. Śruba „rzymska” - umożliwia regulację siły docisku belki w 
zależności od grubości obrabianej blachy; 

6. Funkcjonalny kątomierz służący do określania kąta zagięcia 
blachy; 

7. Odkręcane nogi - ułatwiają transport oraz załadunek. 
W ofercie również: ZG-1400/0.8 i 1.5, ZG-2000/0.6 i 1.2, ZG-

2500/0.6, ZG-3000/0.5.

Nożyce krążkowe NK-0.8
Nożyce przystosowane do współpracy z 

wszystkimi typami zaginarek i przyrządów. 
Max gr. Blachy: 0.8mm. Prosta, dopracowana 
i niezawodna konstrukcja.

Zwijarka do blachy ZW-2000/0.55 
Zwijarka ZW-2000/0.55 o szerokości 

roboczej 2050mm do blach o grubości do 
0.55mm (Rm<400 MPa), waga: 300 kg; mo-
del ZW-1300/0.8 – szer. robocza: 1350mm, 
gr, blachy: do 0.8mm, waga: 120 kg. Prosta, 
dopracowana i niezawodna konstrukcja. 
W ofercie zawijarki krawędziowe.

Zagniatarka ZGT-1000
Zagniatarka ZGT-1000 służy do trwałego 

zagniatania złącza wzdłużnego na rurze. Dł. 
robocza: 1000mm, min. średnica rury 80mm, 
max gr. blachy zagniatanej: 0,6mm. Prosta, 
dopracowana i niezawodna konstrukcja.

Żłobiarka stołowa   ZS-1.5
Niewielka żłobiarka do blachy stalowej o 

grubości do 1.5 mm. Przy blachach z meta-
li kolorowych do 2,0 mm. Waga: 30 kg. Proste, 
sztywne i niezawodne urządzenie.

P.H.U.P „MAAD”
89-500 Tuchola, ul. Świecka 74
tel. 52 334 20 85, 0 607 572 799
e-mail: zaginarki@wp.pl
www.zaginarki.com.pl

Zaginarki dekarskie serii ZRS
Przeznaczone do obróbek blacharskich w produkcji jednostkowej. 

Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu można wykonać obróbki w du-
żych ilościach, zachowując wysoką jakość i powtarzalność ciętej i giętej 
blachy. Dużą zaletą jest możliwość łatwego transportowania ich na teren 
budowy oraz ich regulacji, co pozwala na wprowadzanie korekt gięcia 
i cięcia blachy od razu na miejscu. Regulacja wszystkich podzespołów 
znacznie zwiększa jakość obróbek dekarskich oraz żywotność zaginarki. 
Dostępne długości: 1150 mm, 1650 mm, 2150 mm, 2350 mm, 2650 mm, 
3150 mm. Wyposażenie:
1. Nóż krążkowy - z regulacją toru 

jazdy i krążków tnących. Krążki 
tnące z wysokostopowej stali o 
bardzo dużej wytrzymałości na 
zużycie.

2. Wieszak na nóż krążkowy - spe-
cjalnie wyprofilowany.

3. Stół tylny (+ dwa zderzaki z 
podziałkami i dwie podpory) 
- swobodne przemieszczanie arkusza blachy przy obróbce; cięcie 
i gięcie w produkcji seryjnej; pole odkładcze.

4. Tarcza kąta - wzrokowa kontrola kąta zaginanej blachy, szybkie 
przesuwanie zderzaków kąta.

5. Pojedynczy zderzak kąta gięcia - ustawienie w pełnym zakresie kąta 
giętej blachy (przy produkcji seryjnej).

6. Poczwórny zderzak kąta gięcia - ustawienie równocześnie czterech 
kątów w pełnym zakresie gięcia; szybkie przestawianie kątów za 
pomocą pokrętła (od pozycji 1 do 4).

7. Zderzaki przednie z podziałkami – szybkie ustawienie zderzaków do 
pocięcia arkusza blachy w pasy przy dużej powtarzalności cięcia; 
szybkie obrócenie i wsunięcie pod maszynę oraz szybki powrót do 
ostatniego wymiaru.

8. Listwa opadowa - zabezpiecza obcięte pasy blachy.
9. Podest - ogranicza do minimum przemieszczanie się zaginarki 

podczas jej pracy, zabezpiecza pracownika przed podłożem. Podest 
podnoszony na zawiasach.

10. Rękojeści boczne - gięcie blachy z boku maszyny, gięcie równocześnie 
przez 2 pracowników.

11. Koła jezdne (2 koła z blokadą) - szybkie i bezpieczne przemieszcza-
nie.

12. Zamykanie nożne (pedały) - dla pracujących samodzielnie. 
13. ZAWIJAK OKRĄGŁY - służy do wykonania okrągłego zakończenia 

obróbek blacharskich.
14. Podnoszenie górnej belki umożliwiające zaginanie arkusza blachy z 

czterech stron do wysokości 90mm (brytwanka) – funkcja zaginarki 
segmentowej – NOWOŚĆ. 

Narzędzia dekarskie: 
– dogniatarka rolowa
– komplet zaginadeł

SOREX S.C.
58-250 Pieszyce 
ul. Sanatoryjna 2

tel. 074 836 52 52, 0 509 660 920, fax 074 836 58 69
e-mail: sorexsc@gmail.com, sorexsc@neostrada.pl www.sorex-sc.eu

mailto:zaginarki@wp.pl
mailto:sorexsc@gmail.com
mailto:sorexsc@neostrada.pl
http://www.sorex-sc.eu/
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Autoryzowany dystrybutor GEDA
Zi-Co Sp. z o.o.
52-427 Wrocław, ul. Kupiecka 10
tel./fax: (071) 363 45 80
e-mail: marketing@dekarze.pl 
www.dekarze.pl, www.windy-geda.pl 
www.maszyny-budowlane.pl

GEDA-LIFT STANDARD 200 
- niemiecka niezawodność i jakość w 
przystępnej cenie.

Prezentowany zestaw został za-
projektowany specjalnie na potrzeby 
prac przy domkach jednorodzinnych. 
Cechuje się wyjątkowo niską ceną 
przy zachowaniu wszystkich zalet 
oryginalnych niemieckich produktów. 
Zestaw posiada 200 kg udźwigu przy 
11,5 m długości szyn. 

GEDA-LIFT COMFORT 250 
- prezentowany zestaw został zaprojek-
towany jako winda uniwersalna mogą-
ca pracować nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Silnik COMFORT, zwany 
żartobliwie „koniem roboczym” ce-
chuje się wybitną odpornością na 
tzw. „ludzkie błędy” i jest najlepszym 
rozwiązaniem dla właścicieli firm w 
których pracuje kilka ekip. Zapewnia 
znaczne możliwości dalszej rozbudowy. 
Zestaw cechuje udźwig 250 kg przy 15,5 
m długości szyn.

GEDA-FIXLIFT 250 
- prezentowany zestaw został zapro-

jektowany jako winda przeznaczona do 
prac przy wyższych budynkach. Cechuje 
się dwoma prędkościami pozwalającymi 
znakomicie radzić sobie z każdym, nawet 
niezbyt stabilnym ładunkiem. Specjalna 
platforma z regulowanym ustawieniem 
poziomu dostarczy bezpiecznie każdy 
rodzaj niezbędnego do prac dekarskich 
materiału czy ładunku. Zestaw o maksy-
malnym udźwigu do 250 kg przy 21,5 m 
długości szyn.

Kubły zasypowe GEDA COMFORT
- system profesjonalnych koszy zsy-

powych GEDA to gwarancja niemieckiej 
jakości i wieloletniego doświadczenia. 
Zastosowanie innowacyjnych rozwią-
zań, takich jak wewnętrzne użebrowanie, 
chroniące ściany kubłów przed niszcze-
niem, pozwoliło na znaczące przedłuże-
nie żywotności kubłów oraz zapewnienie 
doskonałego komfortu pracy. Wyjątkowo 
trwałe uchwyty mocujące połączone ze 
sobą stalowymi łańcuchami, pozwalają 
na bezproblemową pracę nawet do wy-
sokości 40 metrów.

Giętarka TAPCO - na plac budowy i do warsztatu
Lekkie, bardzo wytrzymałe giętarki amerykańskiej firmy TAPCO, 

o aluminiowej konstrukcji, zaprojektowane do łatwego transportu, 
wyposażone w nóż rolkowy. Waga w zależności od modelu i długości 
od 50 d 110 kg. Giętarki TAPCO dostępne są w trzech modelach: 
PRO do blach stalowych (Rm<400Mpa) o grubości do 0,55 mm 
*, MAX 20 do blach o grubości do 0,75 mm *, SUPERMAX  do 
blach o grubości do 1,00 mm * (*przy długości gięcia do 320 cm). 
Dostępne długości giętarek TAPCO: 220 cm, 260 cm, 320 cm, 380 
cm, 440 cm.

Giętarka ELECTRABRAKE
ELECTRABRAKE to stacjonarna giętarka przelotowa, uni-

kalna konstrukcja; jest to jednocześnie krawędziarka i giętarka 
segmentowa. Można profilować blachy o grubości do 1.6 mm. 
Unikatowa konstrukcja umożliwia wykonanie nawet zamkniętego 
pudełka. Dostępne długości giętarek: 650 cm, 125 cm, 200 cm, 
250 cm 320 cm. 

M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

EMTECH
03-127 Warszawa, ul. Ćmielowska 15/5
tel. 022 88 90 423, 0 602 191 588
fax 022 88 90 439
e-mail: j.majewski@medianet.pl  
www.tapco.pl
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Zaginarka ręczna TYP ZGR2L. 
- do zaginania blach o gr. do 0,8 mm; długość zaginania: 2100 mm; 
waga: 80 kg. Max kąt zagięcia blachy: 140  stopni. Zaginarka ręczna, 
prosta w obsłudze, funkcjonalna. Posiada odkręcane podstawy i 
duże możliwości regulacji belek. Może współpracować z nożycami 
krążkowymi. Obsługa jednoosobowa. Max prześwit między belką dolną a 
górną: ok.100 mm.

Zaginarka ręczna TYP ZGR 2 
- o szerokości roboczej 2030 mm, do blach stalowych, powlekanych i 
ocynkowanych - do gr. 1.00 mm, aluminiowych - do gr.1,50 mm; waga: 
145 kg. Na wyposażeniu zderzak pomiarowy i kątomierz z ogranicznikiem 
kąta gięcia. Przystosowana do nożyc krążkowych. Podstawy odkręcane. 
Belka gnąca szer.17 mm z pełną regulacją i siłownikiem gazowym. W 
ofercie zaginarki ręczne do długośći gięcia 3030 mm. 

Nożyce gilotynowe ręczne do cięcia blach TYP NG 1. 
- długość cięcia: 1030 mm; grubość ciętej blachy stalowej: do1 mm; 
waga: 58 kg.  Noże segmentowe dwustronne. Tną  idealnie, bez gradu. 
Posiadają gumowany docisk punktowy  i zderzak punktowy lub listwowy. 
Na wyposażeniu odkręcane podstawy. W ofercie nożyce gilotynowe  o 
innych wymiarach - do długości 3030 mm.

Nożyce gilotynowe ręczne do cięcia blach TYP NG 3. 
- długość cięcia 3030 mm; grubość ciętej blachy stalowej: do 0,80 mm; 
waga: 180 kg. Tnie idealnie, bez gradu. Noże segmentowe dwustronne. 
Posiadają gumowy docisk punktowy przed belką tnącą i zderzak 
pomiarowy za belką.  W ofercie nożyce gilotynowe  o innych wymiarach.

Ślusarstwo Mechanika Maszyn 
K.S.Smolarek 
96-106 Skierniewice, 
Miedniewice-Rawka 219 

tel.046 833-14-25, fax. 046 833-90-87, kom. 0 604-429-770
e-mail: zakmet@skhome.pl, www.zaginarki-nozyce.pl

Nożyce 90° lewe
Profesjonalne nożyce 90° lewe, kierunek cięcia prosto i w lewo pod kątem 
90 stopni. Bardzo dobre do wycinania w trudno dostępnych miejscach.

Nożyce kątowe
Profesjonalne nożyce kątowe do cięcia blachy stalowej, ocynkowanej do 
1,3mm i nierdzewnej do grubości 0,8mm. Dostępne w wersji prostej, lewe 
i prawe.

Wyginak
Profesjonalny wyginak ręczny do obróbek blacharskich. Dostępny w 
trzech wersjach:
Prosty 3” i 6” oraz kątowy 3”.

Alternatywne Systemy Komfortu
Sp. z o.o.
34-114 Brzeźnica, Brzeźnica 320
tel.: 033 483 22 22, fax: 033 879 20 30
e-mail: ask@ask-polska.com.pl

TYP NG 1 TYP NG 3

TYP ZGR2

TYP ZGR2L
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GIĘTARKI RĘCZNE DO 
OBRÓBEK BLACHARSKO-
DEKARSKICH

Giętarka Tapco MAX-20
Giętarka do obróbek z blachy stalowej do 
0,7 mm i aluminium do 1,0 mm. W zestawie 
podstawa i nóż rolkowy. Długości: 2,6; 3,2; 
3,8; 4,4 m.

Giętarka Tapco SUPERMAX
Giętarka do obróbek z blachy stalowej do 
1,0 mm i aluminium do 1,5 mm. W zestawie 
podstawa i nóż rolkowy. Długości: 2,6; 3,2; 
3,8; 4,4 m.

Giętarka Van Mark M1061
Giętarka do obróbek z blachy stalowej do 
0,6 mm i aluminium do 0,9 mm. Dodatkowo 
dostępna podstawa i nóż rolkowy. Długości: 
2,6; 3,2 m.

Giętarka Van Mark IV M1461
Giętarka do obróbek z blachy stalowej do 0,8 mm 
i aluminium do 1,2 mm z podstawą. Dodatkowo 
dostępny nóż rolkowy. Długości: 2,6; 3,2 m.

M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

Royal Hurt Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 153, 05-506 Lesznowola k. Piaseczna
tel. (022) 750-91-94, fax (022) 750-91-84
e-mail: royalhurt@royalhurt.pl; www.royalhurt.com

MASZYNY DO SYSTEMÓW 
CIĄGŁYCH

Maszyna do rynien ciągłych E555
Produkcja rynien dowolnej długości w kształcie 
gzymsu, blacha stal i aluminium. 
Dostępne rozmiary: 5” (127 mm) i 6” (152 mm).

Maszyna do rur spustowych 
prostokątnych RK1 2”x3”
Produkcja rur spustowych o wymiarach 2”x3” 
(~6x8 cm).
Dostępna też maszyna RK2 3”x4” (~8x11 cm).

Maszyna do kolan prostokątnych GM 2”x3”
Produkcja kolan o wymiarach 2”x3” (~6x8 cm). 
Wyginanie w dwóch płaszczyznach.
Dostępna też maszyna GM 3”x4” (~8x11 cm).

Maszyna do paneli dachowych E1104
Dowolna długość paneli, zatrzask, płynna 
zmiana szerokości blachy 400-625 mm, gilotyna 
hydrauliczna, sterowanie komputerowe.

NARZĘDZIA RĘCZNE 
MALCO

Ściskarka ręczna Malco S3
Profesjonalna ściskarka ręczna do obróbek 
blacharskich. Dostępne w wersji prostej i 
przegiętej (na zdjęciu). Szerokość ścisku 80 mm.

 
Ściskarka ręczna Malco S6
Profesjonalna ściskarka ręczna do obróbek 
blacharskich. Szerokość ścisku 152 mm.

Nożyce do blachy Malco M2006
Profesjonalne nożyce do cięcia blachy 
aluminiowej i stalowej. Dostępne w wersji lewej 
(M2006) i prawej (M2007).

Karbowacz do rur spustowych 5-nożowy C5
Karbowacz 5-nożowy do zagniatania 
zakończenia rur spustowych.
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CSP 132 E 
Trzy maszyny ciesielskie w jednej. Moc znamionowa: 2300 W / 230 V; Głębokość 
cięcia 45°/60°/90°: 85/50/50-132 mm; Średnica tarczy pilarskiej: 350 x 30/3,5 
mm; Cięcie pod kątem 0-60 °; Prędkość obrotowa pod obciążeniem nominalnym: 
2200 min[-1]; Ciężar: 18 kg. Zalety: precyzyjne przyleganie dzięki płycie stołowej 
o dużej powierzchni, bezproblemowe nacinanie również przy cięciach ukośnych 
dzięki zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową, bezpieczne prowadzenie i obsługa, 
dokładne cięcia ukośne do 60°, duża stabilność i długi okres użytkowania dzięki 
potrójnie ułożyskowanemu wałowi napędowemu, układ elektroniczny SSB: 
łagodny rozruch, stała prędkość obrotowa, zabezpieczenie przeciążeniowe i 
kontrola temperatury uzwojenia, bezpieczne i precyzyjne prowadzenie: prowadnica 
równoległa, rozszerzenie stołu oraz adapter do szyn prowadzących. 

DRP 16 ET FF Set (QuaDrill) 
Małe urządzenie QuaDrill z błyskawiczną wymianą narzędzia jako zestaw w 
systenerze. Moc znamionowa: 760 W; Obroty na biegu jałowym: 0-840 min[-1]; 
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm; Moment obrotowy max.: 
57 Nm; Średnica wiercenia (stal/aluminium/drewno): 16/25/45 mm; Mocowanie 
uchwytu wiertarskiego: FastFix; Średnica szyjki mocującej: 43 mm; Ciężar: 
2,5 kg (bez uchwytu wiertarskiego 2,2 kg). Zalety: cztery maszyny w jednej: 
wiertarka, wkrętarka, wkrętarka kątowa, wiertarka kątowa, nowy system 
wiercenia i wkręcania: beznarzędziowa, błyskawiczna wymiana wyposażenia 
dzięki złączu FastFix, wysokiej mocy silnik z podzespołami elektronicznymi 
i regulacją prędkości obrotowej zapewniający optymalne wyniki i pracę 
niepowodującą zużycia, komplet wyposażenia z szybkomocującym uchwytem 
wiertarskim, głowicą kątową, adapterem do nasadek sześciokątnych, 2 
wkładkami kluczy nasadowych, uchwytem narzędziowym CENTROTEC i 5 bitami 
CENTROTEC. 

M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

CMP 150 
Dłutownica łańcuchowa: Wszechstronne urządzenie do bruzdowania i 
wykonywania rowków. Moc znamionowa: 2000 W / 230 V; Głębokość 
bruzdowania: 100/150 mm; Zakres regulacji prowadnicy bocznej: 0-150 mm; 
Prędkość obrotowa napędzającego koła łańcuchowego: 4250 min[-1]; Ciężar: 
8,5 kg. Zalety: precyzyjne prowadzenie za pomocą wielkopowierzchniowej 
prowadnicy bocznej z możliwością precyzyjnej regulacji, duża skuteczność 
obróbki, uniwersalne zastosowanie, prosta obsługa. 

CCP 380 
Mocne urządzenie z największą głębokością.  Moc znamionowa: 2800 W / 230 
V; Głębokość cięcia 45°/60°/90°: 250/170/380 mm; Cięcia ukośne lewe/prawe: 
0-60/0-60 °; Prędkość cięcia (bieg jałowy): 16 m/s; Ciężar: 16,5 kg. Zalety: 
duża wydajność cięcia, dodatkowe bezpieczeństwo dzięki łagodnemu rozruchowi, 
zabezpieczeniu przeciążeniowemu i elektrodynamicznemu hamulcowi 
wybiegowemu, bardzo spokojna praca i długi okres użytkowania, wszechstronne 
zastosowanie do wszystkich cięć ukośnych dzięki łożysku wychylanemu w obie 
strony bezstopniowo do 60°, precyzyjna regulacja kąta uciosu, bezpieczne i 
precyzyjne prowadzenie - możliwość założenia prowadnicy równoległej po 
lewo/po prawo oraz użycia jako adaptera prowadnicy do ciesielskich szyn 
prowadzących, proste cięcie na „rysę” dzięki bezstopniowo ustawianemu 
wskaźnikowi cięcia, bezpieczne prowadzenie przy cięciu seryjnym poprzez 
„cięcie ciągłe” . Miecz odchylany od 0 do 10° do tyłu, optymalne odprowadzanie 
wiórów. 

Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z o.o.
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, Janki 
tel. 022 711-41-61/64, fax: 022 720-11-00
info-pl@tooltechnicsystems.com
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Herz Polska Sp. Z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 110
tel. (022) 842 85 83, 842 46 83, 
fax (022) 842 97 00 
e-mail: herz@herz-polska.pl, 
www.herz-polska.pl
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Zgrzewarka ręczna Rion – Nagrzewnica powietrza Eron
Urządzenia Rion i Eron posiadają ergonomiczną budowę pozwalającą na wygodne i 
proste wykorzystanie przy pracach wykończeniowych, np. przy świetlikach, kominach, 
attykach itp., wbudowany regulator temperatury utrzymujący na wylocie zadaną wartość 
gorącego powietrza; wyposażenie: elektroniczna ochrona elementu grzejnego, rura 
osłonowa eliminująca możliwość oparzenia, automatyczne odłaączanie silnika przy 
minimalnej długości szczotek. Zgrzewarka ręczna Rion jest przystosowana do pracy z 
napięciem 230 V i posiada maksymalną moc 1550 W. Regulacja temperatury odbywa 
się bezstopniowo w granicach 20–650°C, a maksymalny wydatek powietrza wynosi 230 
l/min. Eron także przeznaczona jest do pracy z napięciem 230 V i posiada maksymalną 
moc 3400 W.

Laron 
Automat samojezdny do zgrzewa folii dachowych z PCV-P, PE, ECB, EPDM, CSPE, TPO 
i – w bogatszej wersji – elastomerów bitumicznych; przeznaczony do pracy ciągłej na 
dużych połaciach dachu. Waga: ok. 23kg. Zalety: atrakcyjna cena, prędkość zgrzewania 
do 7 m/min., możliwość jednoczesnej regulacji trzech parametrów w czasie pracy 
(temperatura, prędkość, wydatek powietrza), podział elektroniki, łatwy w obsłudze pulpit 
sterowniczy, bezszczotkowy silnik napędowy, frezowana rama jezdna, co gwarantuje 
stabilną i prostą jazdę, węższa budowa w porównaniu do innych urządzeń – możliwość 
jazdy bliżej attyki, większy wydatek powietrza – do 500 l/min., 48-godzinny serwis. 
Urządzenie zaopatrzone w ciężarki dociskowe, zapewniające solidność zgrzewu. Automat 
ten można przezbroić w szersze dysze i wałki dociskowe. Temperatura oraz prędkość 
zgrzewania regulowane są elektronicznie - Laron utrzymuje zadane parametry niezależnie 
od wahań napięcia, warunków atmosferycznych i nierówności podłoża. Może pracować 
na napięciu 230 lub 400 V. W zależności od wersji, moc wynosi 4600 W (230 V) lub 5700 
W (400 V). Temperatura regulowana jest bezstopniowo w zakresie od 20°C do 650°C. 

Osprzęt
Osprzęt do elektronarzędzi do zgrzewania Herz - w postaci dysz czy wałków dociskowych 
- wykonany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję i szkodliwe 
działanie wysokich temperatur. Akcesoria można w różny sposób dobierać do urządzeń w 
zależności od potrzeb. Do zgrzewarki Rion przewidziane są dysze płaskie o szerokości 20 
i 40mm, a także dysze kątowe o kątach wygięcia 90 lub 60 stopni oraz wałki silikonowe o 
szerokościach 28 lub 40mm. Nagrzewnica Eron współpracuje z dyszą szerokoszczelinową 
70x10mm i dyszą do zgrzewania pap bitumicznych o szerokości 80mm.

SNO-1000 (WALCARKA, GIĘTARKA, NOŻYCE DO BLACHY)
Uniwersalne urządzenie zawiera walcarkę, giętarkę i nożyce do blachy. Maksymalna 
grubość blachy: 0,8 mm. Promień walcowania: 0,4 mm. Walcarka: 0,4mm
Długość łoża: 1016 mm. Kąt gięcia: 900. Minimalna średnica zwijania: 43 mm. Masa: 
200 kg.
Zastosowanie: cięcie, gięcie i walcowanie blachy niskowęglowej. Urządzenia formująco-
kształtujące są przeznaczone do wykonywania prac wymagających dokładnych czynności 
formujących. Pewna i masywna konstrukcja gwarantuje wysoką jakość kształtowania 
materiałów za stali i metali kolorowych o różnych profilach: okrągłych, czterokątnych, 
płaskich, itp. Zawiera wymienne matryce giętarskie, tylny zderzak, 2-pozycyjny uchwyt. 
Istnieje możliwość pracy w sekcji lub na całej długości. Nożyce tną miękką stal i podobne 
materiały. Zwijający walec jest wyposażony w rowki do formowania. Gwarancja 3 lata. 

WORX WU367 WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WORX PROFESSIONAL WU367.1 to narzędzie 
stworzone dla profesjonalistów. Zastosowanie: wkręcanie, wiercenie, wiercenie z 
udarem. Napięcie znamionowe akumulatora: 18 V. Pojemność akumulatora: 2,6 Ah 
NiMH. Maksymalny moment dokręcający: 55 Nm. Liczba obrotów: 0 – 400 min-1. 
Liczba uderzeń: 0 – 1300 min-1. Regulacja obrotów. Zakres uchwytu: 1,5 – 13 mm. 
Liczba pozycji sprzęgła: 21 + 1 + 1. Udary: I bieg: 0 – 6400 min-1, II bieg: 0 – 20 800 
min-1. Maks. śr. wiercenia: w stali: 13 mm, w murze: 16 mm, w drewnie: 38 mm. 
Udar: tak. Czas ładowania: <1 godzina. Zmiana kierunku obrotów: tak. Waga: 2,7 
kg.  Urządzenie to posiada odporną konstrukcję złożoną z komponentów o najwyższej 
żywotności. Zostało wyposażone w ładowarkę WORX POWERSTATION z inteligentnym 
układem elektronicznym szybkiego ładowania - co pomaga zwiększyć żywotność i 
utrzymać pojemność akumulatora przez długi czas. Zalety: szybka ładowarka z funkcją 
naprawy akumulatorów, hamulec i blokada wrzeciona, oświetlenie LED pola roboczego, 
dwustopniowa przekładnia, szybkomocujący uchwyt, dwa akumulatory. Gwarancja: 
5-letni „Program Gwarancyjny”. 

WORX WU708 SZLIFIERKA KĄTOWA
Zastosowanie: cięcie i szlifowanie różnych materiałów. Moc znamionowa: 850 W. Obroty 
na biegu jałowym: 10 000 min-1. Maks. śr. tarczy: 125 mm. Gwint na wrzecionie: M14. 
Rękojeść antywibracyjna. Waga: 1,7 kg. Szlifierka kątowa WORX PROFESSIONAL 
WU708 to narzędzie profesjonalne stworzone dla wymagających użytkowników. Szlifierka 
została wyposażona w dodatkową rękojeść antywibracyjną, która pozwoli zapomnieć 
o nieprzyjemnych wibracjach przy szlifowaniu; skuteczną izolację wibracji zapewnia 
zastosowany specjalny elastomer. Zalety: małe gabaryty, łatwo nastawialna osłona tarczy 
i wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego. Gwarancja: 5-letni „Program Gwarancyjny”. 

Proma Polska sp. z o.o.
55-330 Miękinia, Błonie, ul. Maszynowa 1
tel. 071/ 358 05 20,  infolinia: 0 801 34 04 34
e-mail: proma@promapl.pl, www.promapl.pl

mailto:herz@herz-polska.pl
mailto:proma@promapl.pl
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Szelki bezpieczeństwa P-10
Nr kat.: AB 110 01; PN-EN 361. Szelki wyposażone w tylną klamrę 
zaczepową; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa 
piersiowego. Rozmiary: M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL - 870 g, 
XXL - 900 g. Szelki posiadają certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa P-70
Nr kat.: AB 170 01; PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Szelki 
wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; 
pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy “w podparciu” z 
bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; punkt 
zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z normą PN-EN 813; 
automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary: M-XL (średni), XXL 
(duży). Masa: M-XL - 1660 g, XXL - 1760 g. Szelki posiadają certyfikat CE.

Urządzenie samozaciskowe LINOSTOP II
Nr kat.: AC 060. Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II 
z liną roboczą poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie składa się z 
następujących części:  1) lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z 
kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym; 2) mechanizm zaciskowo-przesuwny 
wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę roboczą, bez 
możliwości zdejmowania go z liny; 3) mikroamortyzator bezpieczeństwa; 
4) zatrzaśnik mikroamortyzatora. Urządzenie posiada certyfikat CE.  
Urządzenie LINOSTOP II jest składnikiem indywidualnego sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 353-2.
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Hełm ochronny CONCEPT
Nr kat.: HA 140 01; PN-EN 397. Hełm ochronny CONCEPT do prac na 
wysokości. Regulacja rozmiaru za pomocą śruby, pasek podbródkowy 
czteropunktowy.  Wersja z otworami wentylacyjnymi. Dane techniczne: 
elektroizolacyjność - 440 Vac - wersja z otworami wentylacyjnymi, 
odporność na odkształcenia boczne – LD.

PROT-2
Nr kat.: AF 201; PN-EN 358. Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy 
zgodne z normą PN-EN 358. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa 
w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, 
rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat 
CE. PN-EN 358.  Urządzenie do pracy “w podparciu” PROT-2 sprzedawane 
jest w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 
(otwarcie 18 mm).

Zaczep linowy AZ 410
Nr kat.: AZ 410; PN-EN 354, PN-EN 795. Materiał: linka stalowa 
ocynkowana o średnicy 8mm, zakończona pętlami wyposażonymi w kausze. 
Środkowa część zaczepu jest rurką z tworzywa sztucznego. Urządzenie 
posiada certyfikat CE.  Zaczep linkowy AZ 410 stanowi: 1) składnik 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości -  wraz z amortyzatorem 
bezpieczeństwa (np. ABM) - podzespół łącząco-amortyzujący; 2) składnik 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości służący do przyłączania 
podzespołu łącząco-amortyzującego do punktu konstrukcji stałej.

PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź 
tel: 042 680 20 83, fax: 042 680 20 93 
e-mail: info@protekt.com.pl  www.protekt.com.pl

mailto:info@protekt.com.pl
mailto:info@protekt.com.pl
http://www.protekt.com.pl/
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Rozwi¹zania technologiczne ka¿dego, nawet 
®najmniejszego elementu systemu orynnowania RAIKO

s¹ wynikiem d³ugich poszukiwañ  i doboru optymalnych 
koncepcji, których unikalnoœæ chroni¹ posiadane patenty.

DESZCZ POD KONTROL¥
®System orynnowania RAIKO , w³aœciwie zmontowany,

gwarantuje szybkie i pewne odprowadzenie wody 
®deszczowej z ca³ej po³aci dachu. Rynna RAIKO  jest 

odporna na deformacje powodowane ciê¿arem wody,
zsuwaj¹cego siê z dachu œniegu lub zalegaj¹cego lodu. 
Jest równie¿ wykonana z materia³u gwarantuj¹cego jej 
trwa³oœæ przez d³ugi czas. £¹czenia rynien kompensuj¹ 
zmiany ich d³ugoœci wywo³ane ró¿nic¹ temperatur bez 
wp³ywu na szczelnoœæ systemu. Ostatecznie idealnie 
dopasowane elementy pionowe systemu sprawnie 
odprowadzaj¹ wodê poza obrêb budynku. Dziêki temu, 
na wiele d³ugich lat, deszcz pozostaje pod Pañstwa
kontrol¹.

SUROWIEC
®Elementy systemu RAIKO  produkowane s¹ w oparciu 

o szwedzk¹ technologiê z najwy¿szej jakoœci stali 
2(0,6mm) obustronnie ocynkowanej (275g/m )

i powlekanej pow³ok¹ Prelaq Nova (2x35µm). Pokrycie to 
charakteryzuje siê bardzo du¿¹ g³adkoœci¹ powierzchni 
i stabilnoœci¹ koloru, a tak¿e odpowiedni¹ odpornoœci¹ 
na dzia³anie wód opadowych i zanieczyszczeñ zawartych
w atmosferze. Wiele warstw ochronnych pokrywaj¹cych 
blachê gwarantuje doskona³¹ odpornoœæ elementów na 
korozjê, co wielokrotnie wyd³u¿a czas eksploatacji 
systemu.

ROZMIARY I KOLORYSTYKA
®System orynnowania RAIKO  dostêpny jest w trzech 

rozmiarach: 100/75mm, 125/90mm i 150/100mm oraz 
w 8 wariantach kolorystycznych: br¹z, wiœnia, ceg³a, 
czarny, grafit, bia³y, miedziany, tytancynkowy.

Oferowany wybór wielkoœci i kolorów systemu pozwalaj¹ 
na indywidualne dopasowanie systemu do powierzchni 
i kolorystyki po³aci dachowych oraz elewacji budynków 
i hal przemys³owych.

PROCES PRODUKCYJNY
®System orynnowania RAIKO powstaje w oparciu

o najnowoczeœniejsz¹ technologiê t³oczenia blach na 
zimno. Produkcja realizowana jest w oparciu o bogaty
i stale modernizowany park maszynowy obs³ugiwany 
przez wysoko wykwalifikowan¹ kadrê. Najwy¿sza 
dba³oœæ o idealne dopasowanie ka¿dego detalu
i utrzymanie sta³ej, najwy¿szej jakoœci produkcji le¿¹
u podstaw sukcesu naszego systemu. 

JAKOŒÆ
 Nagroda Or³y Polskiego Budownictwa

Presti¿owe wyró¿nienie wœród wszystkich firm bran¿y 
budowlanej w Polsce.
 Wyró¿nienie w konkursie Laur Konsumenta

Wyró¿nienie w presti¿owym konkursie dla stalowego 
systemu orynnowania RAIKO.
 Tytu³ Przedsiêbiorstwo Fair Play

Ukoronowanie firm, które w szczególny sposób 
wyró¿niaj¹ siê etyk¹ dzia³alnoœci biznesowej 
 Nagroda Gazele Biznesu

Renomowane wyró¿nienie premiuj¹ce szczególnie 
wysok¹ dynamikê rozwoju firmy.
  Najlepsza Polska Jakoœæ

Wyró¿nienie Europejskiego Centrum Jakoœci
i Ekologii dla produktów spe³niaj¹cych rygorystyczne 
kryteria jakoœciowe. 

Dablex Sp. z o.o.
Producent RAIKO
tel: 58/ 340 20 40
fax: 58/ 340 20 80
email: info@raiko.com

O SYSTEMIE RAIKO
System orynnowania 

®RAIKO  jest w pe³ni 
kompletnym systemem 
odwodnienia idealnym
dla ka¿dego dachu.
Bogate doœwiadczenia 
oraz bliska wspó³praca
z  k l i e n t a m i  i  
wykonawcami stanowi¹ 
podstawê nowoczesnych 
elementów systemu. 
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A K C E S O R I A  D A C H O W E

mdm s.a. reaguje na potrzeby rynku, stale poszerzając 
ofertę. Firma dba przy tym o jakość wyrobów, czego potwier-
dzeniem są nie tylko aprobaty techniczne, ale i liczne nagrody, 
takie jak np. Lider Rynku czy Euro Lider. Przyjrzyjmy się kilku 
wybranym profesjonalnym rozwiązaniom i technologiom, jakie 
mdm s.a. oferuje dekarzom. 

Membrany dachowe AquaTec 
AquaTec to rodzina 

wodoszczelnych i wy-
sokoparoprzepusz-
czalnych membran o 
dużej wytrzymałości 
mechanicznej. Chro-
nią one konstrukcję 
i izo-lację termiczną 
dachu przed wodą 
opadową, zapewnia-
jąc jednocześnie swo-
bodny przepływ pary 
wodnej. Membrany 
AquaTec składają się 
z 3 warstw i oferowane 
są w kilku odmianach, 
różniących się grama-

turą i parametrami mechanicznymi i dyfuzją. Inwestorzy mają 
do wyboru mambrany: AquaTec 95, AquaTec 115, AquaTec 
120, AquaTec 150, AquaTec 180. Na szczególną uwagę 
zasługują membrany AquaTec Unique, które można stoso-
wać także na dachach z pełnym deskowaniem, a ich znak 
rozpoznawczy to charakterystyczna czarna barwa. 

Wszystkie produkowane przez mdm s.a. membrany 
można stosować bezpośrednio na warstwę izolacji ter-
micznej. 

Membrany marki AquaTec wyróżnia wyjątkowa techno-
logia produkcji – laminacja ultradźwiękami. Dzięki temu 
są one bardziej wytrzymałe, co w praktyce przekłada się 
na możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosfe-
rycznych.

Membrany AquaTec występują także w wersji z paskiem 
klejącym, co znacząco wpływa na komfort pracy dekarza. 
O dużej wytrzymałości mechanicznej świadczyć może też 
fakt, iż membrany AquaTec mogą być stosowane w za-
kresie temperatur od -40 do +80 st. C, a dopuszczalna 
ekspozycja na promieniowanie UV to aż 3 miesiące. 

Folie paroizolacyjne AquaTec VB 
AquaTec VB to aktywna folia paroizolacyjna, która chroni 

warstwę termoizolacyjną dachu przed wilgocią napływającą 
z wnętrza, ale także zapobiegają skraplaniu się nadmiaru pary 
wodnej na wewnętrznej stronie ocieplenia. Folie tego typu 

Z myślą o dachach 
Wszystko, czego potrzebuje dekarz do wykonania 
dachu – tak w jednym zdaniu można streścić liczącą 
kilkaset pozycji ofertę mdm s.a. Istniejąca już od 14 
lat firma jest czołowym producentem i dystrybutorem 
akcesoriów dachowych w Polsce. W swojej ofercie 
posiada m.in. uniwersalny system akcesoriów do 
powszechnie stosowanych pokryć dachowych, a jej 
flagowe produkty to membrany i folie dachowe marki 
AquaTec oraz taśmy kalenicowe Vent-roll. 

działają zatem dwukierunkowo 
i dlatego określa się ją mianem 
„aktywnej” paroizolacji. W ofer-
cie mdm s.a. dostępne są 2 folie 
paroizolacyjne: 
n folia AquaTec VB
n folia AquaTec VB Reflex, 

która oprócz izolacji wilgotnościowej pozwala na oszczęd-
ność energii cieplnej dzięki odbijaniu promieniowania 
podczerwonego. 
Folie paroizolacyjne AquaTec VB – analogicznie jak 

membrany dachowe – produkowane są z wykorzystaniem 
technologii ultradźwiękowej na jednej z najbardziej nowocze-
snych linii produkcyjnych w Europie. Technologia ta zapewnia 
precyzyjne i trwałe połączenie warstw oraz elastyczność folii. 
Natomiast specjalny wzór łączenia warstw gwarantuje większą 
wytrzymałość na rozerwanie. 

Taśmy kalenicowe Vent-roll 
Ochronę kalenic przed 

czynnikami atmosferycznymi, 
a jednocześnie ich doskonałą 
wentylację zapewniają taśmy 
kalenicowe Vent-roll. Wyko-
nane z aluminium łączonego 
z tkaniną wentylacyjną, do-
stępne są w 2 rozmiarach 
(szerokościach), które dodat-
kowo można w ograniczonym 
zakresie zwężać odpowiednio 

zaginając warstwę tkaniny. Zastosowana tkanina cechuje się 
dużą powierzchnią wentylacyjną i odpornością na promienie 
UV. Poza funkcją wentylacyjną jest doskonałym zabezpie-
czeniem przed przenikaniem pod połać wody, śniegu oraz 
owadów i małych gryzoni. Montaż ułatwia zintegrowany pasek 
kleju butylowego, umieszczonego na krawędziach. 

Taśmy Vent-roll przeznaczone są do wentylacji kalenic, 
jak i skośnych naroży dachu. Dostępne są także odmiany 
z blachą miedzianą. 

Taśma kalenicowa Blach-vent 
Dla ochony i wentylacji kalenic i naroży dachów krytych bla-

chodachówką polecana jest taśma Blach-vent. Jest to wyjątkowo 
odporna na czynniki atmosferyczne splisowana tkanina technicz-
na, która jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej. Jej 
montaż ułatwiają umieszczone od spodu paski kleju butylowego. 
Jest to nowe rozwiązanie zapewniające zdecydowanie lepszą 
wentylację od stosowanych powszechnie uszczelek gąsiorów. 

Taśmy kominowe EuroTec 
EuroTec to rodzina taśm kominowych wykonanych z alumi-

nium (Eurotec Al) oraz ołowiu (Eurotec Pb, Eurotec N, Euro-
tec 1.2). Dostępne są 
one w postaci taśmy 
płaskiej lub bardzo 
mocno plisowanej. 

n Eurotec Al – wyko-
nanana z plisowanego 
aluminium, dzięki cze-
mu łatwo jest nadać 
jej pożądany kształt 
i szczelnie połączyć 
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Pozostałe akcesoria dachowe mdm s.a. 
n wsporniki łaty kalenicowej typu gwóźdź i typu blaszka 

– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, w wersjach 
o różnej długości gwoździa i rozstawie wspornika. Dzięki 
ich zastosowaniu łatwe staje się przymocowanie i pozio-
mowanie łaty kalenicowej i grzbietowej. Szeroka paleta 
rozmiarów umożliwia wybór odpowiedni do stosowanych 
łat.

n klamry i spinki – do poszczególnych systemów pokryć 
dachowych; spinki umożliwiają łatwy montaż i demontaż 
dachówek, jednocześnie zwiększając odporność pokrycia 
na działanie wiatru; klamry z kolei umożliwiają zamonto-
wanie gąsiorów dachówkowych bez zamykania przestrzeni 
kalenicowej. 

n klin – wykonany z samoprzylepnej, elastycznej pianki poli-
uretanowej, stanowi dodatkowe uszczelnienie przestrzeni 
pomiędzy koszem dachowym a pokryciem dachu. 

n śniegołapy, płotki przeciwśniegowe – zabezpieczają przed 
zsuwającym się śniegiem, tym samym chronią rynny przed 
zerwaniem czy też zniszczeniem przez spadający z dachu 
śnieg. Zwiększają także bezpieczeństwo mieszkańców. 

n kosze dachowe – produkowane z aluminium i miedzi. Ce-
chuje je wyjątkowa trwałość, a dzięki bogatej kolorystyce 
są łatwe do dopasowania do barwy dachu. Odpowiednie 
tłoczenie (wzdłużne lub poprzeczne) poprawia ich sztyw-
ność oraz ułatwia układanie i usprawnia odprowadzenie 
wody z dachu.

n grzebień okapowy – stosowany dla zabezpieczenia przed 
wnikaniem liści oraz ptaków, owadów i gryzoni, które 
wchodząc pod połać dachu mogą zniszczyć folię dacho-
wą. Grzebień wykonany jest z trwałego i odpornego na 
działanie promieni UV polipropylenu. 

n kratka zabezpieczająca przed ptactwem – dodatkowy 
element zabezpieczający przed ptactwem i gryzoniami, 
przepuszcza powietrze pod powierzchnię pokrycia, za-
pewniając właściwą wentylację. 

z dachówką. Spodnia warstwa taśmy pokryta jest klejem 
butylowym, co ułatwia jej montaż. Szczególnie polecana 
jest do pokryć wysokoprofilowanych.

n Eurotec 1.2 – taśma wykonana z ołowiu, występuje 
w dwóch szerokościach, co ułatwia jej montaż na dachach 
o różnym stopniu nachylenia. Jest to produkt plastyczny 
i rozciągliwy, dzięki czemu szczelnie przylega do komina.

n Eurotec Pb – taśma z plisowanego ołowiu o grubości 0,4 
mm. Jest lakierowana obustronie i posiada ułatwiającą 
montaż warstwę kleju butylowego na spodniej stronie. 

n Eurotec N – ołów płaski o grubości 5 mm, również obu-
stronnie lakierowany, z jednej strony pokryty warstwą kleju 
butylowego. 

Taśmy kominowe marki EuroTec dostępne są w kilku ko-
lorach, zbieżnych z barwami najbardziej popularnych pokryć 
dachowych. Trwałość kolorów zapewnia zaawansowana 
technologia lakierowania farbami wysokiej jakości. 

System komunikacji dachowej 
Prawidłowo zaprojektowana i zamontowana komunikacja 

dachowa nie tylko ułatwia pracę osób na dachu oraz zna-
cząco wpływa na ich 
bezpieczeństwo, ale 
również chroni pokrycie 
dachowe przed ewentu-
alnym uszkodzeniem. 
Wśród kilkuset pozycji 
asortymentowych mdm 
s.a. znajdują się także 
ławy oraz stopnie ko-
minarskie i elementy 
mocujące. Tworzą one 
system, dzięki któremu 
ekipy dekarskie szybko 

i łatwo zamontują funkcjonalną i bezpieczną komunikację 
dachową. 

Do nowoczesnych dachów szczególnie polecane są ławy 
wykonane z aluminium. Są znacznie odporniejsze na korozję 
i zdecydowanie lżejsze od stalowych. W efekcie są łatwiejsze 
w montażu i nie obciążają pokrycia dachowego. Dostępne 
w 9 długościach (od 0,4 do 3 m) i w szerokiej gamie kolorów 
(lakierowanie proszkowe), co pozwala na dopasowanie ich 
do koloru dachu. System komunikacji dachowej przeszedł 
pomyślnie cykl badań certyfikacyjnych na zgodność z normą 
EN 516-1-A i oznakowany jest znakiem CE. 

System dachówek przejściowych 
Możliwość dodatkowej wentylacji budynku bez konieczno-

ści budowania murowanego komina, bądź doświetlenia po-
mieszczenia na poddaszu stwarzają dachówki przejściowe. 
To estetyczne rozwiązanie zyskuje coraz więcej zwolenników. 
Oferowany przez mdm s.a. system przeznaczony jest zarów-
no dla dachów spadzistych, jak i płaskich. Dachówki dostęp-
ne są w profilach zgodnych z ofertą większości producentów 

pokryć dachowych. Dekarze mogą wybierać spośród takich 
elementów systemu, jak:
n kominki
n nasadki antenowe 
n świetliki 

Nowością w ofercie są zaś kominki przeznaczone do 
dachów krytych blachodachówką. 

ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn
tel. 0-33/ 479 45 00, fax 0-33/ 479 45 13

e-mail: biuro@mdmsa.com
www.mdmsa.com

A K C E S O R I A  D A C H O W E
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Wiodący produkt marki Corotop® - membrany da-
chowe stanowią nowoczesne rozwiązania ochrony 
dachów skośnych i termoizolacji przed wodą i wil-
gocią. Zastępują niegdyś używane, klasyczne folie 
dachowe. Membrany dachowe o wysokiej paroprze-
puszczalności stosowane są w celu zabezpiecze-
nia konstrukcji dachu i materiałów ocieplających 
przed podwiewanym deszczem i śniegiem pod 
pokrycie dachowe, oraz przed wodą skraplającą 
się właśnie w tym miejscu. Ponadto w przypadku 
ewentualnego uszkodzenia pokrycia dachowego, 
spełniają rolę zabezpieczenia przed wodą opadową. 
Zastępują niegdyś stosowane deskowanie dachu 
i krycie go papą pod ostateczne pokrycie dachowe. 
Membrany dachowe pozwalają na kontrolę proce-
sów związanych ze skraplaniem się pary wodnej 
i gromadzeniem się skroplin, są tak zbudowane, 
że przepuszczają parę wodną, a nie przepuszcza-
ją wody. Poniżej opis najważniejszych parametrów 
charakteryzujących wysokoparoprzepuszczalne 
membrany dachowe.

Budowa – warstwowość
Większość wysokoparoprzepuszczalnych mem-

bran dachowych produkowana jest na bazie włóknin 
polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film funk-
cyjny jest materiałem wodoszczelnym i paroprze-
puszczalnym. Membrany mogą być: trójwarstwowe 

Membrany i akcesoria Corotop® 
- nowoczesne rozwiązania w ochronie dachów
Szukasz pewnych, nowoczesnych i spraw-
dzonych rozwiazań? Marka Corotop® staje 
naprzeciw Twoim oczekiwaniom, oferujemy 
produkty dla osób poszukujących innowa-
cyjnych rozwiązań w budownictwie. Marka 
Corotop® to przede wszystkim membrany 
dachowe, aktywna paroizolacja do poddaszy, 
wiatroizolacja, a także taśmy do łączenia i re-
peracji membran oraz akcesoria dachowe.

(włóknina, film funkcyjny, włóknina), dwuwarstwowe 
(włóknina i film) i jednowarstwowe (sama włóknina). 
Membrany jednowarstwowe mają ograniczoną 
odporność na działanie wody, a membrany dwu-
warstwowe nie posiadają osłony filmu funkcyjnego 
przez co warstwa filmu narażona jest na uszkodze-
nia mechaniczne (zarysowania etc.). Najlepszy wy-
bór to membrany dachowe trójwarstwowe z filmem 
funkcyjnym pomiędzy warstwami włókniny.

Paroprzepuszczalność
Materiały budowlane 

używane w procesie bu-
dowy zawierają w sobie 
duże ilości wilgoci, 
które są przez kolejne 
kilka lat po ukończeniu 
budowy odparowywane, 

a to nie jedyne źródło wilgoci w domu. Dlatego też 
jednym z najważniejszych parametrów membrany 
dachowej jest jej paroprzepuszczalność. W celu 
zobrazowania paroprzepuszczalności używa się 
parametru współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd 
[m]. Oznacza on grubość równoważną dyfuzyjnie 
grubości warstwy powietrza. W praktyce ozna-
cza to, iż materiał o oporze dyfuzyjnym Sd=0,02 
m tworzy opór dla pary wodnej taki jak 2 cm 
warstwa powietrza. Na krajowym rynku wartość 
paroprzepuszczalności jest też często podawana 
w jednostkach względnych [g/m2/24h]. Wyniki 
w przypadku parametrów względnych uzależ-
nione są od warunków zewnętrznych, w jakich 
prowadzone są badania (temperatura powietrza 
i wilgotność), dlatego też nie są w pełni miaro-
dajne. Sd to parametr bezwzględny, niezmienny, 
odzwierciedlający poziom paroprzepuszczalności 
bez względu na warunki badań.
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Wodoszczelność
By membrana dachowa 

chroniła termoizolację przed 
podwiewaniem pod pokrycie 
dachowe deszczu i śniegu, 
musi być odporna na dzia-
łanie wody. W praktyce nie 
ma membran zupełnie „wo-

doszczelnych”. Stosuje się więc pojęcie odporności 
na nacisk słupa wody. Membrana dachowa, która 
zapewni optymalną wodoszczelność powinna cha-
rakteryzować się klasą wodoszczelności W1 zgodnie 
z normą EN 13859-1.

Odporność 
na temperaturę i UV 
Większość membran ofero-

wanych na rynku to produkty 
na bazie polipropylenu, które-
go mankamentem jest niska 
odporność na promieniowanie 
UV. Odporność w przypadku 
membran polipropylenowych 
ograniczona jest do około 
3 miesięcy, gdzie dłuższy 
okres bezpośredniego oddzia-
ływania promieni UV wpływa 
na pogorszenie ich właściwo-
ści i parametrów. Innowacją 
na rynku są membrany na 
bazie poliestru, które w odróż-

nieniu od polipropylenu charakteryzują się ekstremalną 
odpornością na działanie czynników atmosferycznych. 
Obecnie marka Corotop® wprowadza nowe produkty 
na bazie poliestru: Corotop® X-tream i Corotop® Ter-
mo-control odpornych na promieniowanie UV aż do 
12 miesięcy. Trójwarstwowe membrany Corotop® X-
tream i Corotop® Termo-control to produkty, które obok 
bezkonkurencyjnej odporności na promieniowanie UV 
charakteryzują się wyjątkową odpornością na działanie 
skrajnych temperatur (do +150°C). Dodatkowo produkt 
Corotop® Termo-control posiada specjalną, refleksyjną 
powłokę aluminiową, która chroni pomieszczenia na 
poddaszu przed nadmiernym promieniowaniem, a tak-

W ofercie Corotop® proponujemy również 
szeroki asortyment akcesoriów dachowych: ta-
śmy do membran, taśmę do kontrłat Coropur, 
taśmy kalenicowe, taśmy kominowe, elementy 
kosza i okapu a także systemy komunikacji i 
ochrony przeciwśniegowej oraz ochrony prze-
ciw ptakom.

A K C E S O R I A  D A C H O W E
Nowości w ofercie membran dachowych Corotop®
Nazwa Właściwości Masa Wartość 

Sd
Wodosz-
czelność

Odporność na 
rozerwanie

Odporność 
UV

Odporność
temp.

Corotop 
Extra blach

Polecana pod blachoda-
chówkę

130g/m2 0,02m

W1

>390/300N/50mm 6 m-cy od -40°C
do 130°C

Corotop 
X-tream

Ekstremalnie wytrzymała 
na bazie poliestru 

210g/m2 0,09m >440/270N/50mm 12 m-cy od - 40°C
do 150°C

Corotop 
Power

Bezkonkurencyjna
paroprzepuszczalność 
i wytrzymałość

230g/m2 0,02m >410/460N/50mm 3 m-ce od - 40°C
do 95°C

Corotop 
Termo-con-
trol

Poliestrowa membrana 
z aluminiową powłoką 
refleksyjną

235g/m2 0,09m >440/270N/50mm 12 m-cy od - 40°C
do 150°C

Corotop 
Reflex

Paroizolacja nowej gene-
racji z aluminiową powło-
ką zachowującą ciepło 
w pomieszczeniach

115g/m2 40m >196/139N/50mm 3 m-ce

���
���

����
��

���
���

����
����

���

����
���

���

że przed wysokimi temperaturami w okresie letnim. 
Powyższe właściwości mają szczególne znaczenie 
na dachu i poddaszu, gdzie czynniki atmosferyczne 
oddziaływają bardzo intensywnie, tworząc ekstremal-
ne warunki, którym muszą sprostać w długim okresie 
zastosowane produkty.

Infolinia: 0801680124
www.corotop.com.pl

http://www.corotop.com.pl/


 
32 NIEZBĘDNIK DEKARZA NIEZBĘDNIK DEKARZA 33

Firma Klöber-HPi 
powstała w wyniku 
przejęcia firmy Hau-
sprofi International 
przez koncern Mo-
nier Roofing – wła-
ściciela firmy Klöber 
GmbH & Co. KG.
Zarówno firma Klöber 
jak i HPi rozpoczynały 
swoją działalność w Niemczech w latach 60-tych 
w zakresie produkcji akcesoriów dachowych i 
przez wiele lat były wiodącymi producentami w 
tej dziedzinie.
W tej chwili, po połączeniu dwóch bardzo silnych 
marek, firma Klöber-HPi oferuje najszerszy w 
Europie asortyment szeroko pojętych akceso-
riów dachowych. Najwyższa jakość produktów 
oraz bardzo konkurencyjna oferta handlowa 
sprawiają, że firma Klöber-HPi  jest na rynku, 
zarówno europejskim jak również polskim, jed-
nym z najbardziej atrakcyjnych partnerów han-
dlowych w zakresie akcesoriów dachowych.

Membrany dachowe Permo® 
to cała rodzina membran dachowych o wysokiej 

paroprzepuszczalności:
n Permo® solar SK to membra-

na dachowa najnowszej generacji. 
Membrana odbijająca promienio-
wanie cieplne redukuje zjawisko 
nagrzewania się pomieszczeń na 
poddaszu w okresie letnim, nato-

miast w zimie ogranicza zużycie energii na ogrzewanie. 
Wysoka paroprzepuszczalność, wysoka wytrzymałość, 
zintegrowany samoprzylepny pas klejący.

n Permo® forte to ekstremalnie 
wytrzymała, otwarta dyfuzyjnie, uni-
wersalna membrana dachowa, do 
stosowania na wszystkich dachach 
spadzistych. Wysoka wodoszczel-
ność dzięki hydrofobizacji, stabiliza-
cja na działanie promieniowania UV, 
wzmocniona budowa - dodatkowa 

czwarta warstwa - siatka zbrojąca. Dostępna wersja SK 
– z samoprzylepnym pasem klejącym. Nowa generacja 
– lepsze parametry.

n Permo® light to 3-warstwowa, 
hydrofobizowana membrana dacho-
wa o wysokiej wodoszczelności, wy-
trzymałości i paroprzepuszczalności 
do uniwersalnego stosowania na 
dachach spadzistych z deskowa-
niem lub bez. Dostępna wersja SK 

A K C E S O R I A  D A C H O W E

Klöber-HPi
- europejska jakość akcesoriów dachowych

– z samoprzylepnym pasem klejącym. Nowa generacja 
– lepsze parametry.

n Permo® easy H to lekka, 3-warstwowa, hydro-
fobizowana membrana dachowa o wysokiej paroprze-
puszczalności do uniwersalnego stosowania na dachach 
spadzistych z deskowaniem lub bez. Dostępna wersja 
SK – z samoprzylepnym pasem klejącym.

n Permo® classic to 3-warstwowa membrana da-
chowa o wysokiej paroprzepuszczalności do stosowania 
bezpośrednio na termoizolację.

n Permo® sec SK to 5-warstwowa 
membrana (warstwa rozdzielcza) do 
stosowania pod pokrycia z blach łączo-
nych na tzw. „rąbek stojący” – blachy 
tytanowo-cynkowe, miedziane, stalowe 
powlekane itp. Posiada zintegrowany 
samoprzylepny pas klejący.

Wallint® - rodzina aktywnych paroizolacji, 
regulatorów przepływu pary.
Zapewniają kontrolowany przepływ pary wodnej 

w stronę termoizolacji likwidując często występujący 
problem gromadzenia się nadmiaru wilgoci między 
płytami gipsowo-kartonowymi i paroizolacją. Jedno-
cześnie umożliwiają odprowadzenie wilgoci z nowych 
konstrukcji dachowych do wnętrza pomieszczenia, co 
pozwala na szybkie wysuszenie drewnianych kon-
strukcji i zapobiega grzybicy i gniciu drewna.

n Wallint® 3 eco (sd – ok.3m) 
stosuje się do dachów, w których 
membrana dachowa została ułożona 
bezpośrednio na krokwiach. 

n Wallint® 10 eco (sd – ok.10m) 
w konstrukcjach dachowych, w któ-
rych otwarta dyfuzyjnie membrana 
została ułożona na deskowaniu.

Sepa® solar - paroizolacja odbijająca 
promieniowanie cieplne.
Folia paroizolacyjna o bardzo wysokim współczynniku 

sd – ponad 100m, idealnie sprawdza się w warunkach 
ciągłego obciążenia wilgocią. Bardzo wysoka wytrzy-
małość mechaniczna pozwala na zastosowanie we 
wszystkich rodzajach konstrukcji dachowych. Warstwa 
aluminium odbijająca promieniowanie cieplne powoduje 
ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie.

Przejścia dachowe dla systemów 
wentylacji 
n Venduct ® – kominek wentylacyjny z odpływem kon-

densatu montowany na dachach o kącie nachylenia 20-50 
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stopni; stosowany w systemie wentylacji grawitacyjnej lub 
ze wspomaganiem wentylatorów.

n Dachówki przejściowe Venduct ® - dopasowa-
ne do większości rodzajów dachówek ceramicznych 
i cementowych oferowanych na europejskim rynku.

n Uniwersalne przejścia dachowe Venduct ® 
- do wszelkich rodzajów pokryć dachowych na dachy 
spadziste.

n Przejścia dachowe Venduct ® do blach pro-
filowanych - dopasowane do wielu rodzajów blach 
profilowanych (blachodachówek) oferowanych na 
polskim rynku.

Elementy wentylacji kalenicy i naroża 
dachu, wykończenia komina
n Roll-Fix® - najwyższej jakości wentylacyjna ta-

śma kalenicy i naroży dachu; zapewnia bardzo dobrą 
wentylację połaci dachowych a jednocześnie uniemoż-
liwia przenikanie deszczu i śniegu zawiewanego pod 
elementy wykończenia kalenicy i grzbietów; całkowicie 
odporna na działanie promieniowania UV.

n Compact-Roll® - w pełni aluminiowa taśma do 
wentylacji kalenicy i naroży dachu. Bardzo wysoka ela-
styczność pozwala na idealne dopasowanie taśmy do 
każdego kształtu dachówki.

n TOP-ROLL® - wzmocniona taśma do wentylacji 
kalenicy i naroży dachu. Duży zakres dostępnych 
szerokości i kolorów, bardzo dobra wentylacja połaci 
dachowych.

Taśmy do obróbek komina, lukarn itp.
n Easy Form® - nowoczesna 

taśma klejąca przeznaczona do 
zastosowania na wszelkiego ro-
dzaju połączenia i uszczelnienia 
w obrębie dachu, jak np. połą-
czenie dachu i komina czy też 
dachu i ściany. Wykonana jest 
z aluminium w nowoczesnej 
technologii umożliwiającej jej 

bardzo dużą elastyczność z jednoczesnym zachowa-
niem wysokiej trwałości wykonywanych połączeń. Jest 
znakomitą alternatywą dla obróbek kominowych wykona-
nych z ołowiu, miedzi, cynku czy aluminium ze względu 
na wysoką elastyczność, mały ciężar i trwały kolor.

n TOP-Flex Pb i Al – plisowana taśma do ob-
róbek kominów w wersji ołowianej lub aluminiowej. 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, plastyczność 
i szeroka gama kolorystyczna pozwalają na wykona-
nie trwałych obróbek połączeń dla większości pokryć 
dachowych.

Trapac® - komunikacja dachowa i za-
bezpieczenia przeciwśniegowe
n system komunikacji dachowej – stopnie o sze-

rokości 18 i 28 cm, ławy kominiarskie, wykonane ze 
stali ocynkowanej ogniowo i powlekanej farbami 
proszkowymi; do dachów o kącie pochylenia od 14 
do 56 stopni.

n system zabezpieczeń przeciwśniegowych 
– drabinki przeciwśniegowe, uchwyty do belek – za-
bezpieczają przed zsunięciem się z dachu jednorazo-
wo dużej masy śniegu; wykonane ze stali ocynkowa-
nej ogniowo i powlekanej farbami proszkowymi.

Uniwersalny system komunikacji 
dachowej i zabezpieczeń przeciw-
śniegowych 
– ten pełny system umożliwia wykonanie elementów 

komunikacji dachowej i zabezpieczeń przeciwśnie-
gowych praktycznie przy każdym rodzaju pokrycia 
dachowego – zarówno przy wszelkiego rodzaju 
dachówkach jak i blachach profilowanych, blachach 
płaskich itp.

Pozostałe akcesoria dachowe firmy 
Klöber-HPi 
– to pełny zakres elementów potrzebnych do prawi-

dłowego wykonania każdego rodzaju dachu spadziste-
go, np. dachówki świetlikowe, wyłazy dachowe, spinki, 
klamry, elementy okapu, kosza dachowego, podpórki 
łat kalenicowych, system taśm klejących i uszczelnia-
jących i inne.

Klöber-HPi Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45b, 02-146 Warszawa
tel: 022 35 12 900, fax: 022 35 12 901

e-mail: info@kloeber-hpi.biz www.kloeber-hpi.biz
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Akcesoria dachowe s� niezb�dnym elementem 
ka�dego dachu � odpowiadaj� za prawid�ow�
wentylacj� po�aci, odbiór i odprowadzenie 
wody opadowej w miejscach newralgicznych, 
za bezpiecze�stwo, trwa�o�� i pe�n� funkcjonal-
no�� dachu. Wykonawcom i inwestorom poszu-
kuj�cym trwa�ych, wysokiej jako�ci produktów, 
spe�niaj�cych w/w zadania, polecamy akceso-
ria dachowe WA-BiS. To doskona�e rozwi�zanie
na ka�dy dach � szeroka gama oferowanych 
produktów, kolorów i wymiarów. 

OfertaWA-BiS obejmuje akcesoria zabezpiecza-
j�ce okap i kalenic�, ta�my uszczelniaj�ce i inne 
elementy obróbki komina, kosze dachowe, 
system komunikacji dachowej, ochrony przed 
�niegiem oraz ochrony przed ptactwem, instala-
cje odgromowe, dachówki wentylacyjne oraz 
elementy mocuj�ce � uchwyty g�siora, klamry i 
spinki.

 Okap to jeden z najwa�niejszych elementów 
dachu odpowiadaj�cy za prawid�ow� wentyla-
cj� po�aci. Jest te� miejscem nara�onym na 
wnikanie wody opadowej oraz przedostawanie 
si� do przestrzeni podpo�aciowej ptaków, 
gryzoni i du�ych owadów. Produkty, takie jak pas 
nadrynnowy, kratka okapowa oraz grzebie�
okapu skutecznie zabezpieczaj� okap, pozwala-
j�c jednocze�nie na swobodny nawiew powie-
trza pod po�a�.

 Akcesoria zapewniaj�ce prawid�owy odbiór i 
odprowadzenie wilgoci przy równoczesnym 
zabezpieczeniu przed wod� zewn�trzna to 
wentyluj�co-uszczelniaj�ce ta�my kalenicowe. 
Wysokiej jako�ci surowce, �atwo�� uk�adania,
zastosowanie przy ró�norakich koncepcjach 

technologicznych. Elementy te s� odporne na 
wp�yw warunków atmosferycznych, promieniowa-
nia ultrafioletowego.

 Elementy uszczelniaj�ce prze�omy dachowe, 
zapewniaj�ce d�ugotrwa�e i szczelne po��czenie
wykonane szybko i bez nadmiernego wysi�ku,
równocze�nie pozwalaj�ce osi�gn�� zadowalaj�-
cy efekt estetyczny � ta�my uszczelniaj�ce komin i 
inne newralgiczne miejsca dachu. Odpowiednie 
profilowanie i estetyczno�� materia�ów daje 
mo�liwo�� dostosowania do ka�dego rodzaju 
pokrycia.

Gotowe rozwi�zania pozwalaj�ce prawid�owo
odebra� i odprowadzi� wod� opadow� ze 
stykaj�cych si� po�aci, zapewniaj�c odpowiedni�
dro�no�� przep�ywu, to kosze dachowe. Elementy 
te w pe�ni zabezpieczaj�c wi��b� przed zawilgo-
ceniem zapewniaj� dodatkow� wentylacj�
po�aci.

akcesoria dachowe                                 idealne rozwi�zania dla dachu

 Klamry i spinki to elementy s�u��ce do szybkie-
go i bezpiecznego monta�u oraz zabezpieczenia 
dachówek ceramicznych i cementowych przed 
niekorzystnym dzia�aniem wiatru.
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 System komunikacji dachowej (�awy i stopnie 
kominiarskie) to akcesoria dost�pne dla ka�dego
rodzaju pokrycia, u�atwiaj�ce i umo�liwiaj�ce
dost�p do newralgicznych miejsc na dachu, 
pozwalaj�ce na przeprowadzenie okresowych 
prac serwisowych i konserwacyjnych. System 
ochrony przeciw�niegowej � �niego�apy, p�otki i 
pale przeciw�niegowe - chroni przed osuwaniem 
si� czap �niegu zalegaj�cych na dachu.

Firma WA-BiS reaguj�c na rozwój nowoczes-
nych technologii i oczekiwania klienta, stale 
udoskonala i poszerza gam� oferowanych 
produktów. Nowo�ci w ofercie WA-BiS-u to:

 Dzi�ki zastosowaniu wysoce specjalistycznych 
surowców, DachClimatic® zapewnia ca�kowit�
podwójn� ochron�: odprowadzenie pary wodnej 
oraz wodochronno��. Maksymalnie swobodny 
przep�yw powietrza gwarantuje pas unikalnej, 
wobec dotychczas spotykanych rozwi�za�,
tkaniny polipropylenowej. D�ugoletni� �ywotno��
uzyskali�my uodporniaj�c materia�y na wp�yw
warunków atmosferycznych, w tym znacznych 
waha� temperatury i wtórnego promieniowania 
ultrafioletowego. Niezwyk�a elastyczno��, skutkuj�-
ca �atwo�ci� uk�adania , pozwala na prawid�owe
zabezpieczenie najtrudniejszych rozwi�za�
konstrukcyjnych, umo�liwiaj�c spr��yst� prac�
zgodnie z napr��eniami wyst�puj�cymi w konstruk-
cji. Zastosowana tkanina dzi�ki jednolitej strukturze, 
nie ulega rozwarstwieniu co zapobiega uszkodze-
niom podczas monta�u i eksploatacji. 

WABIS AERO, obejmuj�cy produkty fi�skiej firmy 
VILPE, to efektywny, wysokowydajny system 
wentylacyjny przenosz�cy powietrze usuwane 
spod po�aci dachowej, kanalizacji lub wn�trza
budowli, równie� za pomoc� urz�dze�
wentyluj�cych i okapów. Elementy wykonane z 
polipropylenu odpornego na korozj�, czynniki 
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, oraz 
uderzenia. Przyjazne dla �rodowiska, oboj�tne
chemicznie, nadaj�ce si� do recyklingu.

 Klin uszczelniaj�cy QuickSeal. Uniwersalne
uszczelnienie po�aci dachowej. Dzi�ki uruchomi-
onej latem 2008 roku, nowej w pe�ni zautoma-
tyzowanej linii produkcyjnej, otrzymali�my wysok-
iej jako�ci produkt Quickseal, charakteryzuj�cy
si� wysok� jako�ci� i niespotykana na rynku 
kolorystyk�. Szczególn� uwag� nale�y zwróci�
na nowy, unikalny system aplikacji kleju 
podwy�szaj�cy skuteczno�� i trwa�o��
po��czenia z elementami pokrycia 

A K C E S O R I A D A C H O W E

AERO
system wentylacyjny

akcesoria dachowe WA-BiS, 28-342 S�dziszów-Tarnawa 34
tel.: +48 41 381 01 04, tel.: +48 41 387 09 09
fax: +48 41 381 01 05 
www.wa-bis.com.pl
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SOREX S.C.
58-250 Pieszyce
ul. Sanatoryjna 2
tel. 074 836 52 52
0 509 660 920
fax 074 836 58 69
e-mail: sorexsc@gmail.com, 
sorexsc@neostrada.pl

Firma Sorex s.c. to producent narzędzi dekarskich. Ręczne zaginarki 
dekarskie Sorex serii ZRS przeznaczone są do obróbek blacharskich 
w produkcji jednostkowej. Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu 
można wykonać obróbki blacharskie w dużych ilościach, jednocześnie 

zachowując wysoką jakość i powta-
rzalność ciętej i giętej blachy. Dużą 
zaletą produkowanych przez Sorex 
zaginarek jest możliwość łatwego 
transportowania ich na teren budo-
wy, oraz ich regulacji, co pozwala 
na wprowadzanie korekt gięcia  i 
cięcia blachy od razu na miejscu. 
Regulacja wszystkich podzespołów 
zaginarki znacznie zwiększa jakość 
obróbek dekarskich oraz żywotność 
samej zaginarki.
Prezentacja: str. 18.

GEDA
Dechentreiter GmbH & Co. KG
D-86663 Asbach-Baumenheim
Mertinger Strasse 60 
tel. +49 (0) 906 9809-0
tax. +49 (0) 906 9809-50 
Mówimy po polsku! 
e-mail: info@geda.de
www.geda.de

Niemiecka firma GEDA istnieje już od 1929. Od wielu lat proponuje 
swoim klientom szeroki wybór maszyn do transportu pionowego mate-

riałów i osób w zakresie czterech kategorii: 
urządzenia tymczasowego zastosowania, 
urządzenia i instalacje na stałe związane z 
obiektami,  produkty specjalne oraz serwis. 
W bogatym zakresie oferty, rozpoczynającej 
się od wciągarek linowych o niewielkim udźwi-
gu poprzez windy dekarskie i system kubłów 
zsypowych, znajdują się również dźwigi ma-
teriałowe, dźwigi towarowe ze wstępem osób, 
dźwigi towarowo-osobowe oraz pełna gama 
urządzeń do montażu i obsługi elewacji jak 
podwieszane i masztowe platformy robocze, 
czy też systemy obsługi fasad. Uzupełnieniem 
tejże bogatej oferty są urządzenia specjalne 
do bezpiecznego przewozu ładunków oraz 
ludzi, zaprojektowane i skonstruowane pod 
konkretne potrzeby klienta końcowego. Boga-
ty wybór akcesoriów do transportu pionowego 
dopełnia całą ofertę i pozwala dopasować 
każdą jednostkę do indywidualnych potrzeb. 
Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą 
na www.geda.de.
 Prezentacja: str. 19

K ATA L O G  F I R M

P.H.U.P. „MAAD”
89-500 Tuchola 
ul. Świecka 74
tel. 52 334 20 85
0 607 572 799
e-mail: zaginarki@wp.pl
www.zaginarki.com.pl

Firma MAAD od 10 lat specjalizuje się w produkcji maszyn blacharskich 
takich jak zaginarki, zwijarki, nożyce krążkowe, zawijarki, żłobiarki, za-

gniatarki. Wieloletnie doświadczenie 
w branży pozwala nam na wytwa-
rzanie maszyn o dopracowanych 
konstrukcjach przy zachowaniu 
bardzo konkurencyjnych cen. Nasze 
maszyny znalazły uznanie w wielu 
krajach europejskich takich jak: 
Niemcy, Ukraina, Białoruś, Rosja, 
Litwa, Szwecja i inne. 
Produkty rekomendowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.
Prezentacja: str. 18.

EMTECH
03-127 Warszawa
ul. Ćmielowska 15/5
tel. 022 88 90 423
tel. kom. 0 602 191 588
fax 022 88 90 439
e-mail: j.majewski@medianet.pl  
www.tapco.pl

EMTECH - Dystrybutor giętarek do blach, produkcji amerykańskiej firmy   
TAPCO i południowo afrykańskiej - ELECTRABRAKE
Giętarki TAPCO to lekkie, bardzo wytrzymałe giętarki aluminiowej 
konstrukcji, zaprojektowane do łatwego transportu, wyposażone w 
nóż rolkowy. W zależności od modelu, pozwalają profilować blachy 
stalowe (Rm <400Mpa) o grubości do 1,0 mm.

ELECTRABRAKE to stacjonarna 
giętarka przelotowa, unikalna kon-
strukcja, jest to jednocześnie kra-
wędziarka i giętarka segmentowa. 
Można profilować blachy o grubości 
do 1.6 mm. Unikatowa konstrukcja 
umożliwia nawet wykonanie zamknię-
tego pudełka
Prezentacja: str. 19

 Zi-Co Sp. z o.o. 
52-427 Wrocław 
ul. Kupiecka 10 
tel/fax (071) 363 45 80
tel. 509 508 346, 508 008 202

e-mail: biuro@dekarze.pl; marketing@dekarze.pl 
www.dekarze.pl; www.windy-geda.pl; www.dachy.org 

Firma Zi-Co już od siedmiu sezonów prowadzi sklep www.dekarze.pl. 
Należy do nas również sklep www.maszyny-budowlane.pl oraz mię-
dzy innymi takie portale internetowe www.dachy.org, www.okna.pl, 
www.mury.pl. Oferujemy szeroki wachlarz narzędzi, maszyn, odzieży 
i akcesoriów dla branży dekarskiej. Od kilku lat jesteśmy Składem 
Fabrycznym oraz Autoryzowanym Serwisem niemieckiego producenta 
wind dekarskich GEDA. Ponadto jesteśmy również przedstawicielem 
wielu innych zachodnich producentów narzędzi i maszyn. Są to 
między innymi FREUND, BESSEY-ERDI, PICARD (narzędzia dekar-
skie); SCHLEBACH, WUKO (maszyny do profilowania blachy); PAUS 
(spalinowe windy dekarskie, żurawie aluminiowe) i wielu innych. Od 
lat staramy się być wierni zasadzie posiadania w ofercie najlepszego 
jakościowo sprzętu dla naszych klientów. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom dekarzy półtora roku temu uruchomiliśmy specjalny program 
rabatowy www.profesjonalny-dekarz.pl.  
Prezentacja: str. 19

Katalog 
firm
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Herz Polska Sp. Z o.o.
02-952 Warszawa 
ul. Wiertnicza 110
tel. (022) 842 85 83, 842 46 83
fax (022) 842 97 00 
e-mail: herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl

Firma Herz to lider branży elektronarzędzi do zgrzewania folii z tworzyw 
sztucznych na rynku polskim. Ta istnie jąca od 40 lat firma, działająca od 16 
lat w Polsce, posiada bogatą ofertę elektronarzędzi przeznaczo nych do takich 
właśnie prac. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz wyrobów, od urządzeń 
ręcznych zaczynając, poprzez osprzęt i na automatach samojezdnych koń-
cząc. Urządzenia produkowane przez firmę Herz są urządzeniami profesjonal-
nymi, tzn. wyprodukowanymi z części o bardzo dobrych mechanicznych i 

elek trycznych współczynnikach wytrzyma-
łościowych. Maszyny te produkowane są i 
modernizowane na podstawie długolet nich 
osiągnięć i doświadczeń, zdobywa nych w 
praktyce, w opar ciu o sugestie odbiorców 
na całym świecie oraz w swoich nowocze-
snych laboratoriach.
Prezentacja: str. 23

Tooltechnic Systems (Polska) 
Sp.z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn, Janki 
tel. 022 711-41-61/64
fax: 022 720-11-00
info-PL@tooltechnicsystems.com

PROTOOL jest jedną z marek należących do koncernu TTS Tooltechnic 
Systems AG & Co. KG z siedzibą w Wendlingen (Niemcy). Misją PROTOOL 
jest rozwój i produkcja zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi, 
spełniających oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. PRO-
TOOL, poprzez ofertę elektronarzędzi i wyposażenia, dostarcza systemowe 
rozwiązania dla następujących branż: ciesielstwo, budownictwo drewniane, 
renowacja.
Dzięki jednolitym systemom i procedurom, stosowanym przez przedsiębiorstwa 
grupy TTS, PROTOOL dociera z ofertą do 44 krajów świata. System SAP 
pozwala w precyzyjny sposób komunikować się z centralą firmy, skracając 

do minimum czas oczekiwania Klienta na 
zamówiony towar.  Sprzedaż elektronarzę-
dzi PROTOOL odbywa się poprzez sieć 
wyspecjalizowanych partnerów handlo-
wych, zapewniających fachowe doradztwo 
ze strony sprzedawcy. Dopełnieniem oferty 
jest Serwis, zapewniający naprawę elektro-
narzędzi w ciągu 48 godzin.
Prezentacja: str. 22.

PROTEKT
93-403 Łódź
ul. Starorudzka 9
tel: 042 680 20 83
fax: 042 680 20 93
e-mail: info@protekt.com.pl 
www.protekt.com.pl

Firma PROTEKT jest producentem sprzętu chro-
niącego przed upadkiem z wysokości. Wyroby 
firmy Protekt są najwyższej jakości, zgodne z 
polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa.
Firma Protekt posiada w swojej ofercie produk-
cyjno-handlowej m.in.: szelki bezpieczeństwa, 
amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeń-
stwa, urządzenia samozaciskowe przesuwne po 
linach poliamidowych i stalowych, urządzenia 
samohamowne, systemy asekuracji pionowej i 
poziomej, zaczepy linkowe, taśmowe, nożycowe, 
hakowe i zatrzaśniki, belki zaczepowe i statywy 
bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do pracy w 
podparciu, hełmy ochronne do prac na wysokości. 
Prezentacja: str. 24

K ATA L O G  F I R M

Royal Hurt Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 153
05-506 Lesznowola k. Piaseczna
tel. (022) 750-91-94 
fax (022) 750-91-84
e-mail: royalhurt@royalhurt.pl
www.royalhurt.com

Ogólnopolska hurtownia materiałów budowlanych działająca na polskim 
rynku od 1991 roku. W ofercie m.in. gonty bitumiczne, papy, podsufitka 
winylowa Royal, płyta OSB, akcesoria dachowe. 
Importer profesjonalnych narzędzi dekarskich firmy Malco i lekkich giętarek 

do obróbek blacharskich firm 
Tapco i Van Mark (USA).
Dostawca maszyn do produkcji 
rynien ciągłych, rur spustowych 
prostokątnych i okrągłych, 
kolan, paneli dachowych i pa-
rapetów.
Prezentacja: str. 21

 
Ślusarstwo Mechanika Maszyn 
K.S. Smolarek
Miedniewice-Rawka 219 
96-106 Skierniewice
tel.: 046 833 14 25
fax: 046 833 90 87
tel. kom.: 0 604 429 770
e-mail: zakmet@sk.home.pl
www.zaginarki-nozyce.pl

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1969 roku. Przez wiele ostatnich lat 
konsekwentnie budowaliśmy pozycję producenta narzędzi dla dekarzy i 

maszyn do profilowania blach.
Nasza oferta obejmuje szeroki 
asortyment zaginarek, nożyc 
gilotynowych, zwijarek, żłobiarek 
i rozwijaków do taśm stalowych. 
Jesteśmy bezpośrednim importe-
rem maszyn do produkcji kanałów 
wentylacyjnych. Więcej informacji: 
www.zginarki-nozyce.pl
Prezentacja: str. 20

Alternatywne Systemy Komfortu 
Sp. z o.o.
Brzeźnica 320 
34-114 Brzeźnica
tel.: 033 483 22 22
fax: 033 879 20 30
e-mail: ask@ask-polska.com.pl

Firma Alternatywne Systemy Komfortu Sp. 
z o.o. jako przedstawiciel producenta proponuje 
swoim klientom wysokiej klasy profesjonalne 
narzędzia do blachy. Producentem jest amery-
kańska firma Midwest Snips. Wszystkie narzę-
dzia produkowane są w USA co gwarantuje ich 
długoletnią trwałość. W ofercie można znaleźć 
nożyce do blachy ocynkowanej, nierdzewnej, 
wyginarki i zaginarki do blachy oraz narzędzia 
ułatwiające pracę przy produkcji, montażu 
i instalacji np. kanałów wentylacyjnych, bla-
chodachówek itp. W zależności od potrzeb 
użytkowanika do wyboru mamy m. in. 
- nożyce proste, krótkie i długie,
- nożyce prawe i lewe,
- nożyce kątowe prawe i lewe,
- zaginarki ręczne o różnych długościach,
- nożyce do cięcia rur.
Prezentacja: str. 20
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akcesoria dachowe WA-BiS
28-342 Sędziszów-Tarnawa 34
tel./fax: +48 41 381 24 21
fax: +48 41 381 01 05
tel.: +48 661 222 208 
www.wabis.com.pl 

Oferta firmy WABiS obejmuje kompletne systemy akcesorów dachowych 
dostosowanych do różnorodnych pokryć dachu, w szerokiej gamie kolo-
rystycznej, m.in.: taśmy wentylująco-uszczelniające na kalenicę i grzbiety 
(w tym Multivent z lakierowanego aluminium oraz Multivent CU – z mie-
dzi), taśmy kominowe z aluminium, ołowiu i miedzi, wytłaczane kosze 
dachowe, system ochrony przeciwśniegowej (śniegołapy, płotki i bale), 

system komunikacji dachowej (stopnie i 
ławy kominiarskie), system odgromowy, 
dachówki przejściowe, wentylacyjne i 
świetlikowe, uchwyty gąsiora, klamry i 
spinki, grzebienie i kratki okapowe oraz 
wiele innych.
Wysoka jakość produktów i świadczonych 
usług to wyznaczniki marki WABiS. 
Prezentacja: str. 34-35

MAGE Herzberg Sp. z o.o.
59-220 Legnica
ul. Poznańska 55
tel. 076 854 50 41/45
fax. 076 854 50 16
e-mail: mail.pl@mage.eu 
www.mage-herzberg.pl 

MAGE Herzberg Sp. z o.o. – jest siostrzanym przedsiębiorstwem firmy 
MAGE Herzberg GmbH, jednego z wiodących niemieckich producentów 
dodatków dachowych i jednym z członków międzynarodowego Holdingu 
MAGE Industrie AG. Firma oferuje najwyższej jakości produkty dachowe w 
następujących obszarach zastosowań: system kalenicy i grzbietu, system 
obróbki ścian i komina, system okapu, system koszowy, system kominków 
i przejść antenowych, system komunikacji i ochrony przeciwśniegowej, 

system membran i folii, system klejów i ma-
teriałów uszczelniających, system połączeń 
w miejscach płaskich na dachu. Nowością w 
ofercie jest system produktów z zakresu techniki 
zamocowań TOPEX (śruby samowiercące do 
dachu, ścian, paneli warstwowych i przemy-
słu), których producentem jest szwajcarska 
firma MAGE AG.
MAGE Herzberg Sp. z o.o. - Najwyższej jako-
ści akcesoria dachowe prosto od producenta. 
Prezentacja: str. 36-37

Corotop
45-578 Opole
ul. Marka z Jemielnicy 2
infolinia: 0 801 680 124 
e-mail: info@corotop.com.pl  
www.corotop.com.pl

Budujesz lub remontujesz dach i poddasze? Szukasz pewnych, nowo-
czesnych i sprawdzonych rozwiazań? Produkty Corotop to: membrany 
dachowe, aktywna paroizolacja do poddaszy, taśmy dachowe do łączenia, 
ochrony i reperacji membran, paroizolacji i folii budowlanych, a także 
akcesoria dachowe.
Membrany dachowe Corotop®  oraz aktywna paroizolacja Corotop® Active 
Control chronią dach i poddasze przed wilgocią, zapewniając zdrowy 

klimat w Twoim domu.                   
Akcesoria dachowe Corotop® to 
zestaw produktów niezbędnych 
do zapewnienia  skuteczności 
i trwałości ocieplonego dachu 
skośnego. Produkty Corotop® to 
gwarancja jakości i długowiecz-
ności dachu nad Twoją głową. 
Prezentacja: str. 30-31

mdm s.a.
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 206 
tel. 033 479 45 00
fax 033 479 45 13
e-mail: biuro@mdmsa.com
www.mdmsa.com

mdm s.a. jest wiodącym polskim producentem i 
dystrybutorem akcesoriów dachowych. Firma w 
swojej ofercie posiada kilkaset artykułów, takich 
jak taśmy kominowe oraz kalenicowe Vent-roll 
– produkowane głównie z aluminium i miedzi, 
elementy komunikacji dachowej i ochrony prze-
ciwśniegowej, system dachówek przejściowych, 
kosze dachowe, klamry do gąsiorów oraz spinki 
do dachówek. Flagowymi produktami firmy są 
paroprzepuszczalne trójwarstwowe membrany 
dachowe marki AquaTec. Prezentacja: str. 28-29

Dablex Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 75
tel. 058 340-20-40
fax. 058 340-20-80
e-mail: info@raiko.com
www.raiko.com

RAIKO® to wyjątkowy i łatwy w montażu 
system orynnowania idealnie dopasowany dla 
każdego klimatu i każdego obiektu. Elementy 
systemu RAIKO® produkowane są w oparciu o 
szwedzką technologię z najwyższej jakości stali 
(0,6mm) obustronnie ocynkowanej (275g/m2) i 
powlekanej powłoką Prelaq Nova (2x135µm). 
System orynnowania RAIKO® dostępny jest 
w trzech rozmiarach: 100/75mm, 125/90mm i 
150/100mm oraz w 8 wariantach kolorystycz-
nych: brąz, wiśnia, cegła, czarny, grafit, biały, 
miedziany, tytan-cynkowy. Oferowany wybór 
wielkości i kolorów systemu pozwala na indy-
widualne dopasowanie systemu do wymagań 
architektury budynków i hal przemysłowych. 
Prezentacja: str. 26-27

Klöber-HPi Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45b 
02-146 Warszawa
tel: +48 22 35 12 900
fax: +48 22 35 12 901 
e-mail : info@kloeber-hpi.biz 
www.kloeber-hpi.biz

Firma Klöber-HPi oferuje największy w Europie asortyment szeroko 
pojętych akcesoriów dachowych. Jest jednym z wiodących europejskich 
producentów m.in. w zakresie systemów membran dachowych – zarówno 
tych o wysokiej paroprzepuszczalności jak również paroizolacyjnych oraz 
systemu ich klejenia i uszczelniania. Również w dziedzinie przejść przez 
połać dachową, kominków wentylacyjnych, elementów wentylacji kalenicy 

i obróbek kominów (i innych) firma Klöber-
HPi jest jednym z najpoważniejszych 
producentów.
Ciągły rozwój nowoczesnych technologii, 
najwyższa jakość dostarczanych pro-
duktów, szeroki asortyment oraz bardzo 
konkurencyjna oferta handlowa sprawia-
ją, że firma Klöber-HPi jest na naszym 
rynku jednym z najbardziej atrakcyjnych 
partnerów handlowych w zakresie akce-
soriów dachowych.
Prezentacja: str.32-33.
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