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Firma Graco jest światowym liderem  

w branży systemów i komponentów przezna-

czonych do pracy z płynami. Od roku 1926 

oferujemy produkty przenoszące, mierzące, 

kontrolujące, dozujące i nakładające różne 

płyny i materiały lepkie. Podstawą sukcesów 

Graco są zaawansowane technologie oraz 

najwyższa jakość procesów produkcyjnych 

i obsługi klienta. Podejmujemy współpracę 

wyłącznie z dystrybutorami dostarczającymi 

urządzenia donatryskowych prac wykończe-

niowych, nanoszenia powłok ochronnych, 

obiegu farb, smarowania i dozowania 

uszczelniaczy oraz klejów, a także nanoszenia 

farb proszkowych. 
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J
ako profesjonalista, doskonale wiesz, że farba może zdziałać cuda. Nieważne, czy 
jest to park wodny, jezdnia, czy rdzewiejący furgon – wszystko wygląda lepiej po 
porządnym przemalowaniu. Rzecz jasna największą przyjemność czerpiemy, kiedy 
sam proces malowania przebiega szybko i gładko. W nowym wydaniu magazynu 

prezentujemy projekty, które zawdzięczają jakość i szybkość wykończenia rozwiązaniom Graco.   
 
Postanowiliśmy odświeżyć szatę graficzną magazynu, a także strony www Klubu Wykonawcy, 
której nowy układ ułatwia wyszukiwanie wskazówek, materiałów filmowych oraz wiadomości. 
Na stronie zamieściliśmy ponadto mnóstwo nowych informacji na temat naszych rozwiązań. 
Nie zapomnij więc odwiedzić www.contractorclub.com.

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager

W tym numerze prezentujemy  
projekty, które zawdzięczają jakość 

wykonania rozwiązaniom Graco.

NOWA OPRAWA GRAFICZNA DLA 
MAGAZYNU GRACO CONTRACTOR 
MAG ORAZ KLUBU WYKONAWCY

Magazyn ma również swój segment cyfrowy 
Nie rozstawaj się ze swoim smartfonem lub tabletem, ponieważ ten numer Graco 
Contractor Mag jest interaktywny. Zeskanuj dowolną stronę, na której znajduje się logo 
Layar, a otrzymasz jeszcze więcej informacji. Spróbuj już teraz: zeskanuj tę stronę, żeby 
pobrać magazyn, przesłać go innej osobie albo tweetować o nim.

Pobierz bezpłatną aplikację 
Layar ze sklepu App Store 
lub przez Google Play

Zeskanuj stronę  
z logo Layar

Korzystaj z  
interaktywnego  
dostępu do informacji
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POZNAJ NOWE WCIELENIE 
KLUBU WYKONAWCY

Na naszej stronie znajdziesz jeszcze więcej przydatnych  
wskazówek i ciekawych sztuczek

Widziałeś już nowy Klub 

Wykonawcy? Od dziś klub oferuje 

jeszcze więcej informacji, dzięki 

którym w pełni wykorzystasz swoje 

urządzenie Graco. Oto podsumowanie 

najważniejszych cech witryny.

Zostań członkiem
Zarejestruj swoje urządzenie Graco i dołącz do 
Klubu Wykonawcy bez żadnych opłat. Odbierz 
poręczną skrzynkę na narzędzia wypełnioną 
prezentami od Graco. Korzystaj z wyjątkowych 
promocji i sprawdzaj najświeższe informacje.

Strona główna
Nowy układ strony głównej pozwala jeszcze 
szybciej poruszać się po naszym serwisie.  

Pytania i odpowiedzi
W tej części znajdziesz odpowiedzi na nurtu-
jące Cię pytania dotyczące metody hydrody-
namicznej i dyszy natryskowych, rozwiązań 
problemów oraz gwarancji. 

Wiadomości
Subskrybuj nasz nowy newsletter oraz ulepszo-
ny magazyn Graco Contractor Mag. Chcesz 
jeszcze raz przejrzeć któryś ze starszych nume-
rów? Zajrzyj do naszego archiwum online.
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POZNAJ NOWE WCIELENIE 
KLUBU WYKONAWCY

WYPRÓBUJ NASZE 
PRODUKTY PODCZAS 
SOLUTIONS TOUR 2015
Chcesz zobaczyć i wypróbować nasze najnowsze urządzenia 

i rozwiązania? Odwiedź nasz furgon podczas Solutions Tour.

Zgodnie z tradycją nasz w pełni wyposażonych furgon 

objedzie całą Europę, zatrzymując się w wybranych krajach 

i miastach. Nie szykuj się na daleką podróż – to my 

odwiedzimy Ciebie.  

Jakie atrakcje przygotowaliśmy?   
• Zobacz i wypróbuj nasze najnowsze  

produkty oraz akcesoria

• Spotkaj się z naszymi ekspertami i poznaj  

tajniki efektywnej pracy

• Przekonaj się, jak proste i oszczędne jest  

malowanie metodą hydrodynamiczną

Kiedy zjawimy się w Twojej okolicy?
• Kwiecień – Maj: Francja 

• Czerwiec – Lipiec: Polska, Czechy i Węgry 

• Sierpień – Październik: Niemcy i Austria

Odwiedź www.contractorclub.com  
i zostań członkiem klubu.

Szczegółowe informacje oraz mapę imprezy znajdziesz 
pod adresem www.contractorclub.com lub skanując 
logo Layar na następnej stronie

TOUR 2015

Łatwe oszczędności
Dzięki kalkulatorowi online bardzo szyb-
ko przekonasz się, jak duże oszczędno-
ści oferuje metoda hydrodynamiczna w 
porównaniu z malowaniem ręcznym. 

Idealny agregat  
Znajdź urządzenie dla siebie w trzech 
prostych krokach. Przeglądaj zdjęcia, 
czytaj szczegółowe opisy i wyszukuj 
adresy sprzedawców. Masz smart-
fon lub tablet? Skorzystaj z aplikacji 
Graco App.

Filmy
Odwiedź sekcję z materiałami filmowymi 
i oglądaj, jak inni użytkownicy korzystają 
ze swoich urządzeń Graco. Błyskawicz-
nie przeszukuj naszą bibliotekę filmów in-
struktażowych i prezentacji zastosowań.

Twój projekt
Chcesz się podzielić ciekawym projek-
tem? Wyślij go do nas, a może wygrasz 
urządzenie EasyMax WP II.
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Brytyjczyk John Pinkerton i jego ekipa to prawdziwi magicy scenografii 

do filmów kinowych i telewizyjnych. Potrafią stworzyć marmurowy 

pałac lub zardzewiałą maszynerię z drewna albo przekształcić 

styropianowe płyty w starożytny grobowiec – a to wszystko w 

ekspresowym tempie. Główną rolę w ich przedstawieniu gra Graco…

NA PLANIE  
FILMOWYM Z GRACO

Błyskawiczne malowanie dekoracji dzięki metodzie hydrodynamicznej 

L
ista produkcji filmowych, w 
których korzystano z usług 
założonej dziesięć lat temu 
specjalistycznej firmy Johna 

– A Fine Line Art – jest naprawdę 
imponująca. To właśnie jemu i jego 
pracownikom zawdzięczamy sceno-
grafie w takich hitach, jak chociażby 
Casino Royale, Mroczny rycerz po-
wstaje, Sherlock czy Doktor Who.   

Kultowy statek kosmiczny
Najbardziej niezapomniany projekt? 
John nie musi się długo zastana-
wiać: „TARDIS – kultowy statek ko-
smiczny i wehikuł czasu w jednym z 
serialu Doktor Who produkcji BBC. 
Od zewnątrz przypomina niebieską 
budkę telefoniczną, ale od wewnątrz 
jest wielokrotnie większy. Scenograf 
zażyczył sobie efektu przypomina-
jącego niebieski marmur. To było 
ogromne przedsięwzięcie z ograni-
czonym czasem realizacji”.

John Pinkerton z ekipą malują całe wioski wybudowane w ogromnych hangarach.

A FINE LINE ART
Co?   Malowanie scenografii do produkcji kinowych i telewizyjnych

Gdzie?   Południowa Walia; działalność globalna

Ekipa?   W zależności od projektu od 1 do 15 pracowników

Zarząd?   John Pinkerton

Więcej informacji oraz zrealizowane projekty znajdziesz  
pod adresem www.afinelineart.com

ID

I… AKCJA!
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JOHN PINKERTON, DYREKTOR GENERALNY A FINE LINE ART

Przez te wszystkie lata mój pierwszy 
agregat ani raz mnie nie zawiódł.

Nie udałoby się bez Graco
Już na pierwszy rzut oka widać, że 
projekty, do których angażowana jest 
ekipa z A Fine Line Art, wymagają 
nieco więcej niż tylko zwykłego pędz-
la. „Niedawno pracowaliśmy przy 
serialu fantastycznym Atlantis  
inspirowanym grecką mitologią.  
Serial filmowano w trzech gigantycz-
nych magazynach, każdy wielkości 
hangaru lotniczego. Na potrzeby pro-
dukcji powstała wyjątkowo bogata 
scenografia: marmurowe świątynie, 
ulice, pałace, lochy i wielkie klify. Bez 
dwóch agregatów hydrodynamicz-
nych Graco realizacja projektu byłaby 
niemożliwa”, mówi John.

Niezawodny sprzęt
John docenia w swoich urządze-
niach różne zalety. „Pierwszy agre-
gat – ProStep™ (prekursor 390 
Classic, przyp. red.) – kupiłem lata 
temu. Jak dotąd jeszcze mnie nie 

NA PLANIE  
FILMOWYM Z GRACO

zawiódł. Sprzęt, na którym można 
polegać, jest bardzo ważny w bran-
ży filmowej. Nikt nie chce przekra-
czać terminów z powodu wadliwych 
urządzeń. Agregat Graco jest też 
bardzo wygodny w obsłudze i bły-
skawicznie nanosi pierwsze warstwy 
farby”.   

Również do prac wykończeniowych
Według Johna malowanie hydrody-
namiczne sprawdza się nie tylko przy 
nanoszeniu warstw podkładowych. 
„Co rusz znajduję nowe sposoby 
wykorzystania agregatów hydrodyna-
micznych do drobnych prac wykoń-
czeniowych. W mojej pracy często 
muszę nanosić po kilka warstw tynku 
oraz farby, żeby uzyskać efekt bar-
dzo starej powierzchni”. n

390 CLASSIC™ 
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA GRACO W NIEWIELKIM 
URZĄDZENIU. POZNAJ MŁODSZEGO BRATA AGREGATU 
PROSTEP JOHNA PINKERTONA

• Łatwy do przenoszenia z miejsca na miejsce

• Bezpośrednie zasysanie i wygodny obrotowy wlot

• Chromowana, spawana rama

• Idealnie nanosi niemal wszystkie typy farb do wnętrz 

Świeżo malowane: wehikuł czasu z serialu Doktor Who.

Imitacja marmuru to żadne wyzwanie dla A Fine Line Art.
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GRACO  
ZDOBYWA PUNKTY

DLA KIBICÓW

LineLazer™ ozdabia obiekt sportowy 

Fani sportu będą zachwyceni stadionem 

Sportzone Limburg w holenderskiej 

miejscowości Sittard. Swój wyjątkowy charakter 

obiekt zawdzięcza m.in. unikalnym wzorom od 

niedawna pokrywającym otaczające go ulice.

P
omysł na dekoracje, 
inspirowane liniami z 
bieżni lekkoatletycznych, 
pochodzi od firmy Mauer 

United Architects z Maastrichtu. 
Czarne i białe pasy o szerokości 
102 centymetrów pokrywają ulice 

wokół stadionu. Ich rozstaw nie 
jest przypadkowy – to odległość 
między liniami malowanymi na 
bieżniach. Misterna sieć linii 
tworzy gigantyczne szachownice, 
eleganckie krzywizny i zaskakujące 
wzory. 

LineLazer doskonale poradził sobie z gęstą farbą 
podczas malowania linii dokoła stadionu.

FRANK OFFERMANS, MENADŻER ARNOLD MAASSEN GROEP

Linie nadają stadionowi Sportzone Limburg dodatkowej elegancji.
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GRACO  
ZDOBYWA PUNKTY

Obrys linii jest wyznaczany taśmą. Równe linie tworzą wyjątkowy efekt wizualny.

LineLazer IV 250SPS i 5900
Linie zostały namalowane w paź-
dzierniku 2014 r. przez Arnold 
Maassen Groep z Maastrichtu 
przy współpracy z dostawcą farb 
Coateq z Haarlemu. Poprosiliśmy 
Franka Offermansa, menadżera 
Arnold Maassen, żeby opisał spo-
sób realizacji. „Linie namalowaliśmy 
za pomocą urządzeń LineLazer IV 
250SPS oraz LineLazer IV 5900. 
To bardzo kompaktowe i niezawod-
ne agregaty, które doskonale się 
nadają do tego typu prac”.

Pierwsza taka farba w Holandii
Również użyta farba okazała się 
pierwszą w swoim rodzaju w skali 
całego kraju. „To był nowy rodzaj far-
by wzbogaconej szklanymi koralika-
mi”, wyjaśnia Frank. „Na każdy metr 
kwadratowy powierzchni zużyliśmy 
kilogram farby odbijającej światło 
dwukrotnie silniej niż zwykła farba. 
Farba miała nieco inną konsystencję 
niż zwykle, jednak nie stanowiło to 
żadnego problemu dla agregatów  
LineLazer. Bez wahania mogę pole-
cić te urządzenia każdemu”. n

ARNOLD MAASSEN GROEP

Co?   Linie na ulicach, ogrodzenia, materiały do budowy jezdni i dróg wodnych,  

 geosiatki, transport

Gdzie?   Maastricht, Holandia

Ekipa?   Około 45 pracowników

Zarząd?   Frank Offermans

Wszystkie informacje na temat firmy znajdziesz na www.arnoldmaassen.com

LINELAZER IV 250SPS   
WYDAJNA MALOWARKA Z 
WŁASNYM NAPĘDEM   

• Maluje w czasie krótszym o 
połowę, z prędkością 16 km/godz.

• Wygodna pozycja operatora za 
urządzeniem

• Obsługuje większe dysze, dzięki 
czemu nadaje się również do 
dużych projektów 

• Prosta w obsłudze, wymaga 
używania tylko dwóch rąk 

• Łatwy do zaprogramowania 
komputer sterujący malowaniem

• Może być używana z systemem 
ciśnieniowego podawania 
szklanych koralików 

Więcej informacji znajdziesz pod 
adresem www.gracostriping.com

ID
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GRACO POMAGA MAL OWAĆ MURALE 

FABIO CARIDI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY MALARSKIEJ I SKLEPU CARIDI (NEAPOL)

Podkład pod nasze graffiti nanieśliśmy  
błyskawicznie za pomocą Mark IV Standard.

MARK IVTM STANDARD 
AGREGAT ZAPROJEKTOWANY 
Z MYŚLĄ O OSZCZĘDNOŚCI 
CZASU I PIENIĘDZY

• System sterowania Advantage 
Drive z dożywotnią gwarancją

• Pompa Endurance ograniczająca 
przestoje

• Regulator ciśnienia SmartControl 
3.0 zapewniający równomierne 
nanoszenie materiału

Artysta maluje graffiti na uprzednio przygotowanej fasadzie Caridi.

Bracia Caridi upiększają front swojego sklepu

P
uste ściany budynków są idealnym 
płótnem na ogromne dzieła sztuki. 
Jednak bez odpowiedniego podkładu 
potencjał artystyczny zostanie zmar-

nowany. Odwiedziliśmy Neapol we Włoszech, 
aby porozmawiać z dwoma ekspertami w 
tej dziedzinie: braćmi Fabio i Mirko Caridi, 
właścicielami firmy malarskiej i sklepu Caridi. 
„Niedawno postanowiliśmy nieco udekorować 
budynek naszej firmy, malując na nim graf-
fiti”, wyjaśnia Fabio Caridi. „Oczywiście, żeby 
uzyskać najlepszy efekt, musieliśmy zacząć 
od czystej powierzchni. Podkład nanieśliśmy 
błyskawicznie za pomocą Mark IV Standard, 
więc artysta mógł zacząć od zaraz”.

Wygodny w obsłudze agregat Mark IV
Bracia Caridi wiedzą, że mogą polegać na 
swoim Mark IV Standard w każdej sytuacji. 
„Nasi pracownicy doceniają to wygodne i ła-
twe w obsłudze urządzenie, które nadaje się 
zarówno do prac wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. Doskonały rezultat w mgnieniu 
oka – waśnie tego chcą nasi klienci”, mówi 
Fabio. n

Obejrzyj materiał firmowy o Caridi na stronie   
www.contractorclub.com lub zeskanuj 
stronę 14 z logo Layar
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GRACO POMAGA MAL OWAĆ MURALE 

STEFANO DIBELLO, KIEROWNIK SPRZEDAŻY W GRACO (MEDIOLAN)

Prace na powierzchni 400 m2 zostały ukończone  
w zaledwie kilka godzin za pomocą ST MAX II 595.

ST MAXTM II 595 HI-BOY 
POWAŻNA TECHNOLOGIA GRACO 
W NIEWIELKIM URZĄDZENIU

• Dużym udogodnieniem jest zasy-
sanie nierozcieńczonej farby z wia-
derka o pojemności do 30 litrów 

• Konstrukcja TiltBack™ umożli-
wia szybkie i łatwe wymienianie 
wiaderek

• Doskonałe urządzenie do małych 
projektów w obiektach mieszkal-
nych i komercyjnych

W pierwszej kolejności tunel został przygotowany za pomocą ST Max 595. Następnie uczniowie mogli przystąpić do malowania.

Unikalny projekt szkolny na ścianie tunelu

O
kolejnym nietypowym projekcie opo-
wiada nam profesor Bottoli z Sesto 
San Giovanni w aglomeracji Medio-
lanu. „Od lat tunel w naszej miej-

scowości szpeciły coraz to nowe graffiti”, 
wyjaśnia. „Właśnie dlatego władze miasta zor-
ganizowały konkurs przy współpracy z naszą 
lokalną szkołą plastyczną. Uczniowie zostali 
poproszeni o zaproponowanie nowego mu-
ralu. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu była 
możliwość zrealizowania projektu konkurso-
wego”.

Podkład naniesiony za pomocą ST MAX II 595
Zanim zwycięzcy mogli się zabrać do pracy 
w tunelu, należało rzecz jasna zamalować 
graffiti. Stefano DiBello, kierownik sprze-
daży w Graco, dokładnie śledził przebieg 
projektu. „Burmistrz poprosił również o po-
malowanie wejścia oraz wyjścia czerwoną i 
zieloną farbą. Łączna powierzchnia wynosiła 
około 400 metrów kwadratowych. Nie było 
to przytłaczające przedsięwzięcie, niemniej 
malowanie pędzlem i wałkiem trwałoby 
wieczność. Dzięki ST MAX II 595 powierzch-
nia została przygotowana w zaledwie kilka 
godzin, a gorliwi uczniowie mogli szybko 
przystąpić do pracy nad swoim muralem”. n
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MALOWANIE HYDRODYNAMICZNE 
W PARKACH WODNYCH 

Xavier Molina i jego sześcioosobowy zespół specjalizują się w malowaniu parków wodnych, 

wesołych miasteczek, morskich parków rozrywki oraz podłoży w obiektach przemysłowych 

– innymi słowy ogromnych powierzchni, które muszą być odporne na uderzenia. 

D
o malowania wszystkich tych po-
wierzchni Xavier ma bogatą kolekcję 
urządzeń hydrodynamicznych. „Na 
przykład do malowania basenów 

używamy gęstej, elastycznej farby”, wyjaśnia 
Xavier. „Nawet taką farbę można z powo-
dzeniem nanosić metodą hydrodynamicz-
ną. Nasz agregat Mark Max VII™ z łatwością 
natryskuje gęste ciecze przez wąż o długości 
30 metrów bez strat ciśnienia. To prawdziwa 
bestia: niesamowicie wydajna i szybka”.

Natryskiwanie żywic epoksydowych
Do malowania podłoży Xavier stosuje inne wy-
sokowydajne urządzenie Graco. „Obecnie na-
tryskujemy żywicę epoksydową na podłogę w 
dużej firmie”, mówi. „Dzięki UltraMax™ II 695  
ProContractor możemy nanosić poszczególne 

warstwy żywicy bardzo szybko i precyzyjnie. Odpo-
wiednie dysze i regulacja ciśnienia ograniczają do 
minimum efekt niezamierzonego rozpryskiwania”.

Ciekawa anegdota
Xavier opowiedział nam niezwykłą anegdotę: 
„W zeszłym roku kupiliśmy urządzenie GrindLazer, 
żeby usunąć starą farbę z parku wodnego w 
Palma de Mallorca. Zamówiliśmy dostawę na 
miejsce, jednak problemy podczas transportu 
oraz długa odprawa celna spowodowały kilku-
dniowe opóźnienie”. Xavier był bliski anulowa-
nia zamówienia. „Dobrze, że jednak tego nie 
zrobiłem. Kiedy wreszcie odebraliśmy przesyłkę, 
nasze zmartwienia od razu się skończyły. Nigdy 
przedtem nie widzieliśmy tak szybkiego urzą-
dzenia. Bez problemu nadrobiliśmy czas straco-
ny z powodu opóźnionej dostawy”. n

KIM JEST XAVIER MOLINA?

• Dyrektor generalny i techniczny w  

firmie malarskiej Xavier Molina Pintors  

z Barcelony

• Przedsiębiorstwo zaczęło działalność 

17 lat temu, a dziś zatrudnia 6 osób 

• Firma specjalizuje się w malowaniu 

basenów, wesołych miasteczek, 

wodnych parków rozrywki itp.

ID

Mark Max VII to prawdziwa bestia: niesamowicie wydajna i szybka.
XAVIER MOLINA, DYREKTOR XAVIER MOLINA PINTORS

Xavier i jego zespół przekształcają park wodny w kolorowy raj pływacki. Zeskanuj tę stronę z logo Layar, żeby zobaczyć więcej zdjęć.

ZABAWA W WODZIE



13

ALGI NIE SĄ ŻADNYM 
WYZWANIEM DLA URZĄDZEŃ 
HYDRODYNAMICZNYCH

KIM JEST XAVIER GARRIGA?

• Właściciel firmy X-Marine z Barcelony

• Naprawia, konserwuje i transportuje 

łodzie

• Każdego roku maluje około 25 łodzi 

za pomocą urządzeń Graco

ID

Czyste kadłuby nie zawsze wyglądają równie pięknie pod powierzchnią wody. 

Doskonale o tym wie Xavier Garriga, który zajmuje się zabezpieczaniem łodzi 

przed algami, małżami i skorupiakami.

M
oja firma, X-Marine, specjalizu-
je się w naprawie, konserwa-
cji i transporcie łodzi”, wyjaśnia 
Garriga. „Łodzie moich klientów 

maluję podkładem epoksydowym i farbą 
przeciwporostową, żeby uniemożliwić orga-
nizmom morskim przywieranie do kadłubów 
i powodowanie rdzewienia”.   

Od metody powietrznej do bezpowietrznej
Garriga pracuje w branży od 13 lat, ale z 
urządzeń Graco korzysta dopiero od 4. 
„Zacząłem od EasyMax™ FF do poprawek 
i drobniejszych projektów”, mówi.  „Dziś 
natryskuję podkłady i farby przeciwporosto-
we za pomocą FinishPro II 395”. Wcześniej 
Garriga pracował wyłącznie z użyciem  
narzędzi pneumatycznych. „Przejście z 

malowania powietrznego na bezpowietrzne 
było mądrą decyzją. Pod względem szyb-
kości i precyzji był to duży krok do przodu”.

W planach również GForce™ II
Czy Garriga chciałby zainwestować w ko-
lejne urządzenia Graco? „Zdecydowanie 
tak. Najwyższy czas wymienić moją myjkę 
ciśnieniową. Chciałbym kupić GForce II. 
To bardzo wydajne i niezawodne urządzenie”. n

Przejście z malowania powietrznego na bezpowietrzne było mądrą decyzją.
XAVIER GARRIGA, WŁAŚCICIEL X-MARINE

Jeśli do pracy zabiera się Xavier Garriga, łódź 
jest gotowa w mgnieniu oka. Zeskanuj stronę 14 
z logo Layar , żeby obejrzeć materiał filmowy.

Łódź wygląda jak nowa dzięki Xavierowi Garridze.

PRZEWÓZ MORSKI

„
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Projekt malarski

CZERWONY WYŚCIG
2500 km w samochodach wyprodukowanych na 
terenie byłego bloku wschodniego. Tak w skrócie 
wygląda Złombol – ekstremalny wyścig ze startem 
w Polsce, z którego dochody przekazywane są na 
cele charytatywne. Ten Żuk został pomalowany na 
piękny czerwony kolor za pomocą niewielkiego, 
ale wydajnego agregatu ST Max™ 395.

W obiektywie

DUTYMAXTM EH 300  
PROCONTRACTOR
Prawdopodobnie znasz już DutyMax jako wydajny agregat hydrauliczny
z silnikiem benzynowym albo elektrycznym przeznaczony do nanoszenia farb, 
powłok przemysłowych i przygotowanych fabrycznie mieszanek tynkarskich. 
Teraz oprócz serii Standard możesz również wybrać wersję ProContractor.  
Andreas Clauß z Malermeister Clauß GmbH wypróbował agregat  
DutyMaxTM EH 300 ProContractor i od razu się w nim zakochał.

Akrobatyka w firmie malarskiej Caridi

Xavier Garriga maluje z wiatrem w żaglach

REALIZUJ PROJEKTY SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ DZIĘKI NOWYM 
FUNKCJOM PROCONTRACTOR 

• ProConnect umożliwia szybką wymianę pompy na miejscu i bez używania narzędzi
• MaxLife gwarantuje maksymalną trwałość i wydajność pompy
• QuikReel pozwala błyskawicznie zwijać i rozwijać węże o długości do 60 metrów
• Crush Proof Rock Catcher zabezpiecza filtr wlotowy

„Jest bardzo wydajny i 
wygodny w użytkowaniu. 
Dzięki szerokiemu zakresowi 
nadaje się idealnie do 
większych projektów 
budowlanych”.
ANDREAS CLAUß,  
MALERMEISTER CLAUß GMBH

SKANUJ I OGLĄDAJ 
Możesz zeskanować każdą stronę, na której 
widnieje logo Layar. Zeskanuj tę stronę, żeby 
obejrzeć materiały filmowe do dwóch projektów 
z tego magazynu i uzyskać dostęp do wszyst-
kich filmów w Klubie Wykonawcy.
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Historie sukcesów

NADESŁALI SWOJE HISTORIE I  
WYGRALI EASYMAXTM WP II PODZIEL SIĘ SWOJĄ HI-

STORIĄ, A MOŻE I TY WY-
GRASZ EASYMAXTM WP II*

Chcesz wygrać EasyMaxTM WP II tak jak Phill 

Godfrey, Eugenijus Minkevic i Alfred Klopman 

(patrz obok)? Prześlij nam swój projekt, a 

może i Ty wkrótce będziesz zwycięzcą.

EasyMaxTM WP II: bezprzewodowe 

urządzenie hydrodynamiczne, które 

mieści się w jednej dłoni

• Gotowe do nanoszenia farb wodnych w 

zaledwie kilka sekund

• Doskonała jakość wykończenia bez 

rozcieńczania farby

• Zbiornik na farbę Tilt-N-Spray o 

pojemności 1 litra pozwala błyskawicznie 

zamalować powierzchnię do 50 m2

*Zasady konkursu znajdziesz na www.contractorclub.com

Podziel się swoim doświadczeniem na    
www.contractorclub.com  

„Pewien klient poprosił mnie o profesjonalne po-
malowanie wykonanych na zamówienie szafek 
z płyty MDF. Po wygładzeniu powierzchni pa-
pierem ściernym naniosłem podkład za pomocą 
EasyMax WP II. Następnie powtórzyłem wygła-
dzanie, naniosłem dwie warstwy farby, wygła-
dziłem i pokryłem dwiema powłokami lakieru. 
Rezultat: bardzo trwałe wykończenie”.

„Niedawno tynkowaliśmy budynek rządowy. 
Początkowo klienci chcieli pracować ręcznie 
– przy łącznej powierzchni 750 m2 zajęłoby to 
około 1400 godzin. Zaproponowałem użycie 
T-Max. To był strzał w dziesiątkę! Uporaliśmy się 
w zaledwie 450 godzin”.

„Poproszono mnie o rozjaśnienie kolorów całej 
stolarki w wyremontowanym stuletnim wiejskim 
domu. Stolarka składała się z drzwi, ozdobnych 
ram okiennych, okien ze słupkami oraz bibliotecz-
ki ze starymi przesuwnymi drzwiczkami i płytami. 
Wszystkie elementy były wciąż pokryte brązo-
wym lakierem, którym oryginalnie je zabezpieczo-
no. Dzięki FinishPro™ II 595 osiągnąłem idealny 
rezultat o 2–3 tygodnie szybciej niż zwykle”.

Szafki otrzymały bardzo  
trwałe wykończenie.
PHILL GODFREY, PAINTING & DECORATING SERVICES  
(WLK. BRYTANIA)

Fasada była gotowa po  
450 godzinach zamiast 1400.
EUGENIJUS MINKEVIC, SKANDINAVISK SIGNATUR AS (NORWEGIA)

Perfekcyjnie pomalowana stolarka  
w wyremontowanym wiejskim domu.
ALFRED KLOPMAN,  
KLOPMAN SCHILDERS- & ONDERHOUDSBEDRIJF (HOLANDIA)
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