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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 do natryskowych prac wykończe-

niowych, nanoszenia powłok ochronnych, 

obiegu farb, smarowania i dozowania 

uszczelniaczy oraz klejów, a także nanoszenia 

farb proszkowych. 
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Ponieważ zależy nam na faktach,  
a nie fikcji, chcemy zakomunikować  
Ci, że rozwiązania Graco pozwalają 

pracować znacznie szybciej i  
zapewniają doskonałe wykończenie.

Jan Jansegers, 
Trade Marketing Manager

O
twierając ten magazyn, możesz już należeć do grona entuzjastów 
hydrodynamicznego malowania natryskowego. A może jesteś tradycjonalistą 
pracującym za pomocą pędzla i wałka, który chciałby dowiedzieć się więcej o 
wspomnianej metodzie z naszego magazynu. Na pewno słyszałeś niejedną historię 

o technice natryskowej, a ponieważ różne mity zdążyły się już utrwalić, najwyższy czas, 
abyśmy raz na zawsze się z nimi rozprawili.

Także o samej branży malarskiej krążą błędne przeświadczenia. Niektórzy twierdzą, że 
malowanie jest domeną mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Wystarczy przyjrzeć się, jak 
skutecznie pracują duńskie malarki. Najnowszy numer magazynu jest wypełniony po 
brzegi cennymi informacjami przeczącymi tym popularnym mitom. Znajdziesz w nim 
chociażby imponujące podsumowanie Road show czy najświeższe informacje o naszych 
nowych systemach kompaktowych. Serie produktów Classic, ST MAX i Finish Pro są 
teraz wyposażane w ProConnect™, poręczny i innowacyjny system wymiany pompy 
zapewniający niewiarygodną oszczędność czasu. 

Ponieważ zależy nam na faktach, a nie fikcji, chcemy zakomunikować Ci, że rozwiązania 
Graco pozwalają pracować znacznie szybciej i zapewniają doskonałe wykończenie.  
A jako profesjonalista właśnie w ten sposób zapewnisz sobie przewagę nad konkurencją. 
Doskonale podsumowuje to nasze hasło na rok 2016: Wyraź siebie.

OBALANIE MITÓW O MALOWANIU 
NATRYSKOWYM
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OBALAMY SZEŚĆ MITÓW O 
MALOWANIU NATRYSKOWYM

Kosztowne? Skomplikowane? Brak popytu? 

W kwestii malowania natryskowego krąży 

wiele mitów: że jest zbyt kosztowne, 

zbyt trudne lub że klienci nie są 

zainteresowani tą techniką. A jaka jest 

prawda? Poprosiliśmy malarzy, klientów 

i ekspertów, żeby wypowiedzieli się na 

temat tych powszechnych przekonań.



05

MIT NR 1 

Metoda natryskowa nie nadaje 
się do wielu projektów

Malowanie hydrodynamiczne jest lepsze tylko wtedy, kiedy 
realizujesz duży projekt wymagający pokrycia ogromnych 
powierzchni. „To nieprawda” — przekonuje Sebastien 
Cochet, niezależny malarz i właściciel jednoosobowej firmy. 
„Wybrałbym metodę hydrodynamiczną zamiast pędzla 
i wałka przy każdej powierzchni powyżej 10 m2” — 
mówi. — „Zwykle pracuję przy remontach domów i wtedy 
korzystam z Classic 390™. To wydajny i niewielki system 
do malowania natryskowego produkcji Graco. Dzięki 390 
oszczędzam bardzo dużo czasu”. Pan Cochet docenia też 
fakt, że urządzenia Graco nanoszą nie tylko farby. „Jest wiele 
urządzeń do malowania hydrodynamicznego, które nanoszą 
inne materiały, od lakierów po tynki natryskowe. Można 
je wykorzystywać w różnych projektach”. Jak przyznaje, 
jest tylko jedna sytuacja, w której malowanie natryskowe 
nie jest najlepszą opcją. „Jeśli pracujesz w zamkniętych, 
niewietrzonych pomieszczeniach, takich jak piwnice, 
odradzam malowanie hydrodynamiczne”.

MIT NR 2 

Systemy hydrodynamiczne  
są kosztowne

„To moja najlepsza dotychczasowa inwestycja” — 
tak Wesley Rodermond odpowiada na ten powszechny 
mit. Właściciel holenderskiej firmy malarskiej oszczędza 
na robociźnie przede wszystkim wtedy, kiedy korzysta z 
Finish Pro 395™. „Pracuję głównie domach mieszkalnych 
— zarówno starszych, jak i świeżo wybudowanych — oraz 
w budynkach komercyjnych. W zależności od rozmiarów 
projektu oszczędzam od 50% do 75% czasu, kiedy korzystam 
z systemu hydrodynamicznego” — mówi. — „Pieniądze 
wydane na zakup systemu zwróciły się już po 2 dniach”. 
Na początku pan Rodermond musiał się przyzwyczaić do 
malowania hydrodynamicznego. „Bardzo szybko opanowałem 
tę technikę. Urządzenie jest po prostu bardzo łatwe w 
obsłudze”.

OBLICZ, ILE ZAOSZCZĘDZISZ

Jeśli interesuje Cię system malowania natryskowego, ale nie wiesz, czy 
będzie oszczędny, skorzystaj z kalkulatora Graco dostępnego na stronie 
www.contractorclub.com. Wpisz cenę zakupu wybranego systemu, godzinną 
stawkę, tempo pracy i koszt materiałów. Nasz bezpłatny kalkulator zajmie się resztą. 
Wyliczona w ten sposób wartość odpowiada powierzchni — kiedy ją zamalujesz, 
zainwestowane pieniądze się zwrócą.

SEBASTIEN COCHET, NIEZALEŻNY  
WYKONAWCA Z BRANŻY MALARSKIEJ, FRANCJA

WESLEY RODERMOND 
PAN RODERMOND, MALARZ Z HOLANDII.

To moja najlepsza 
dotychczasowa  

inwestycja.

Przy powierzchniach  
powyżej 10 m2 wolę  

metodę hydrodynamiczną.
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MIT NR 3 

Maskowanie trwa  
zbyt długo

Niektórych w malowaniu natryskowym zniechęca konieczność 
maskowania. Co w tej kwestii ma do powiedzenia Peter 
Faass, specjalista Graco ds. szkoleń, materiałów i testów 
w terenie? „Zgadza się. Musimy zakryć i zakleić 
większą powierzchnię, ale ten wysiłek zaowocuje 
czasem zaoszczędzonym podczas malowania”. Pan 
Faass ilustruje tę korzyść na przykładzie ścian mieszkania o 
powierzchni około 300 m2. „Malowanie wałkiem i pędzlem 
trwa 8 godzin” — wyjaśnia. — „To pełny dzień pracy na 
naniesienie tylko jednej warstwy. Druga warstwa wymaga 
kolejnych 8 godzin, co razem daje 16 godzin. W przypadku 
metody hydrodynamicznej całość trwa tylko 12 godzin — 
łącznie z maskowaniem —więc oszczędzamy pół dnia pracy. 
Nie tylko zwiększamy tempo pracy o 25%, ale zużywamy też 
znacznie mniej energii”. Innym przykładem jest wykańczanie 
drzwi, grzejników czy okien. „W przypadku wałka i pędzla 
zadowalający efekt można osiągnąć dopiero po naniesieniu 
trzech warstw. Malowanie natryskowe pozwala osiągnąć 
znacznie lepszy efekt po zaledwie dwóch warstwach i to 
bez widocznych śladów użycia pędzla. Oznacza to 30% 
oszczędność czasu i 30% oszczędność farby”.

MIT NR 4 

Klienci nie są zainteresowani 
metodą natryskową

Kolejnym mitem jest domniemany brak popytu na malowanie 
hydrodynamiczne. Czy powodem może być fakt, że klienci nie 
wiedzą o tej opcji? Zadaliśmy to pytanie Tomowi Lietaertowi, 
który niedawno pomalował natryskowo wnętrze całego 
swojego domu — około 450 m2 — na biało. „Szczerze 
powiedziawszy, nigdy wcześniej nie słyszałem o metodzie 
hydrodynamicznej” — przyznał pan Lietaert. — „Niemniej 
tempo pracy było niesamowite — wszystko trwało zaledwie 
pięć godzin!”. Pan Lietaert był również bardzo zadowolony 
z wykończenia. „Zamiast śladów po wałku miałem idealnie 
równą powierzchnię. Część znajomych również szykuje 
się do malowania domów. Bez wahania poleciłem im 
malowanie natryskowe”.

JAK MALOWAĆ DRZWI BEZ MASKOWANIA

Umieść drzwi w pomieszczeniu, które zostało już zamaskowane lub w 
miejscu, w którym rozpryski farby nie będą miały znaczenia. Używając 
agregatu hydrodynamicznego, możesz pomalować drzwi dwa razy w 
zaledwie kilka minut i nie musisz niczego maskować.

PETER FAASS, SPECJALISTA GRACO DS.  

SZKOLEŃ, MATERIAŁÓW I TESTÓW W TERENIE

TOM LIETAERT 

KLIENT, BELGIA

Szybkość była 
niewiarygodna – prace 

trwały zaledwie 5 godzin!

Maskowanie zwraca 
się w postaci 

zaoszczędzonego czasu.
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MIT NR 5 

Czyszczenie jest  
czasochłonne

O ile prawdą jest, że system malowania natryskowego 
wymaga dokładnego czyszczenia po każdym użyciu — w 
przeciwnym razie resztki farby zakłócałyby pracę urządzenia 
— proces ten wcale nie musi trwać długo. Tak twierdzi 
Freddy Flahaut z firmy Dimatec, serwisu Graco. „Urządzenie 
takie jak UltraMax II 1095™ można wyczyścić w 
mniej niż 10 minut” — mówi. — „Potrzebne są tylko dwa 
wiadra — jedno puste i jedno z wodą”. Jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez kilka dni, pan Flahaut rekomenduje 
zastosowanie środka Pump Armor™. „Płyn zabezpiecza 
pompę przed rdzewieniem. Wystarczy włożyć rurę ssącą 
do Pump Armor, a system AutoClean™ zajmie się resztą”. 
Korzyści wynikające z właściwej konserwacji są doskonale 
widoczne w Dimatec. „Niedawno na przegląd trafiło do nas 
urządzenie Ultra Max™ 795 wyprodukowane w 1999 r. Wciąż 
było w idealnym stanie technicznym”.

MIT NR 6 

Malowanie natryskowe  
jest zbyt skomplikowane

Jak powiedział już Wesley Rodermond w odniesieniu do 
mitu nr 2, łatwość obsługi urządzeń sprawia, że nauka 
hydrodynamicznego malowania natryskowego trwa bardzo 
krótko. „Większość osób opanowuje proces w ciągu 
10 minut” — mówi Dyrektor krajowy Graco, Wilco Danen. 
— „Co więcej, im większe masz doświadczenie, tym większe 
będą zwroty z inwestycji w urządzenie”. Niektórych mogą 
zniechęcać aspekty techniczne, jednak pan Danen uważa 
te obawy za nieuzasadnione. „Urządzenie hydrodynamiczne 
to po prostu pompa zasysająca farbę z pojemnika oraz wąż 
i pistolet służące do nanoszenia. Zasada działania systemu 
bardzo przypomina prysznic”.

Z NASZYMI FILMAMI JEST ŁATWIEJ

Obejrzyj materiały poświęcone zastosowaniom na stronie  
www.contractorclub.com, żeby zobaczyć, jak inni korzystają z urządzeń 
Graco. Z naszych filmów szkoleniowych dowiesz się, jak zainstalować i 
wyczyścić system oraz jak wykorzystać jego pełny potencjał.

FREDDY FLAHAUT 
DIMATEC, SZWAJCARIA

WILCO DANEN  
PAN RODERMOND, MALARZ Z HOLANDII

Właściwa konserwacja 
nie musi być 

czasochłonna.

To moja najlepsza  
dotychczasowa  

inwestycja.
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ST MAX™ II PC PRO
DO MALOWANIA POWIERZCHNI ŚREDNIEJ 
WIELKOŚCI

• Idealne do domów i lekkich prac komercyjnych.
• Natryskuje farby akrylowe, emulsyjne i 

połyskowe oraz lakiery.
• ST Max II 595 PC Pro nadaje się również do 

nanoszenia farb na powierzchnie zewnętrzne. 

MAŁE, A JEDNOCZEŚNIE 
SUPERNOWOCZESNE

INNOWACJE

Kierownik produktu Raf Willen przedstawia ST MAX™ II PC Pro

„Wydajne” i „małe” — te dwa słowa najlepiej opisują serię ST MAX obecną na rynku od około 20 lat. 

Najnowsze urządzenie ST MAX II PC Pro to nie tylko kontynuacja tej tradycji, ale również szereg 

ciekawych ulepszeń, które między innymi pomagają minimalizować koszty eksploatacyjne. 

Usprawnienia omawiamy z kierownikiem produktu w Graco Rafem Willenem.

1 Poluzuj nakrętkę 
zaciskającą.

2 Otwórz pokrywę i  
wyjmij pompę.

3 Wyjmij wąż i  
zespół ssący.

ProConnect™
Łatwa wymiana pompy

„Malarz, który jest w stanie samodzielnie wymienić uszkodzoną pompę, 
nie marnuje czasu ani pieniędzy na usługi naprawy. Dzięki ProConnect 
całość trwa kilka minut, a po skończeniu można po prostu wrócić do 
pracy”. Wymontuj zepsutą pompę w 3 prostych krokach:

Bezszczotkowy silnik
Prawie w ogóle nie wymaga konserwacji

„Dzięki bezszczotkowej konstrukcji nie musisz już nigdy wymieniać 
szczotek. A ponieważ silnik jest całkowicie szczelny, części są chronione 
przed kurzem, brudem i rozpryskami farby. Oznacza to, że jednostka nie 
wymaga prawie żadnej konserwacji”.

3

FastFlush™
Błyskawiczne czyszczenie

„System nawet czterokrotnie przyspiesza proces czyszczenia, co 
oznacza bardzo dużą oszczędność. Co więcej, czyszczenie jest jeszcze 
dokładniejsze, więc nie ma możliwości, aby resztki farby wpłynęły na pracę 
pompy. A do tego ilość zużytej wody jest o połowę mniejsza”. 

1

2
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INNE URZĄDZENIA 
KOMPAKTOWE
Nowe generacje agregatów natryskowych 
Classic- i FinishPro są teraz wyposażone w 
system ProConnect, a zabezpieczenie ProGuard 
jest oferowane jako opcja. FinishPro II dodatkowo 
oferuje system FastFlush i bezszczotkowy silnik.

CLASSIC PC
DO DROBNYCH PRAC MALARSKICH

• Podstawowa seria do wykańczania 
wnętrz w małych domach.

• Natryskuje farby akrylowe, emulsyjne i 
połyskowe oraz lakiery.

• Doskonale się nadaje do prac we 
wnętrzach.

FINISHPRO II
PRECYZYJNE WYKAŃCZANIE

• Idealne wykańczanie dużych powierzchni, 
zarówno pneumatycznie, jak i 
hydrodynamicznie.

• Doskonale się nadaje do nanoszenia lakieru 
i farb połyskowych pod niskim ciśnieniem.

• Do prac we wnętrzach i na zewnątrz. 

Zobacz wszystkie  
innowacje na stronie  
www.newfromgraco.com.

ProGuard™
Zabezpieczenie antyprzepięciowe

„To jedno z najważniejszych usprawnień, które wprowadziliśmy 
głównie na życzenie malarzy ze wschodniej części Europy. 
Tutaj przepięcia występują znacznie częściej i grożą 
poważnym uszkodzeniem sprzętu. ProGuard zabezpiecza 
produkty zakupione przez naszych klientów przed szkodliwymi 
lub skrajnymi skokami napięcia”. (Opcja obecnie niedostępna 
w urządzeniach zasilanych napięciem 110 V.)

ProContractor Gun™
Najlepszy hydrodynamiczny pistolet natryskowy Graco

„To proste: w urządzeniu ST MAX II PC Pro zainstalowaliśmy 
najlepszy pistolet natryskowy z całej serii Gamma”.

6

5

SmartControl™
Więcej informacji na inteligentnym wyświetlaczu

„Na cyfrowym wyświetlaczu pojawiają się informacje o ciśnieniu, zużytych litrach i 
przepracowanych godzinach. Urządzenie gwarantuje też równomierne ciśnienie, nawet kiedy 
dysza jest zużyta. Ma to duże znaczenie, ponieważ dzięki komunikatom o błędach i raportom 
diagnostycznym wyświetlanym na ekranie malarz od razu wie, co zrobić”.

4
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MALOWANIE JAKO  
PRACA DLA KOBIETY?

Dystrybutor Graco organizuje prezentację tylko dla pań

„Kobiety są lepiej zorganizowane od 

mężczyzn” — bez wahania przyznaje 

kierownik sprzedaży Kenneth Lercke. Jego 

firmę Clemco Danmark ApS, handlującą 

urządzeniami do piaskowania i malowania 

natryskowego, niedawno odwiedziło 40 kobiet.

przyszła kolej na cały arsenał 
urządzeń i akcesoriów Graco: 
JetRoller™, Ultra® Max, T-Max™ 
506, system podgrzewanego 
węża °C-Max oraz EasyMax™. 
Uczestniczki mogły dokładnie 
wypróbować każdy produkt”. 

Zorganizowane podejście
Jak twierdzi pan Lercke, całość 
przebiegała nieco inaczej niż 
w przypadku prezentacji z 
udziałem mężczyzn. „Podczas 
testowania urządzeń panie miały 
wyraźnie bardziej zorganizowane 
podejście. Ogólnie było też więcej 
interakcji oraz więcej pytań od 
uczestniczek”. Jak ostatecznie 
wypadła prezentacja? „Wydarzenie 
było sukcesem pod każdym 
względem” — mówi pan Lercke. 
— „Nasza prezentacja spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem ze strony pań. 
Również późniejsza wspólna 
wizyta w Kopenhadze była świetną 
zabawą”.

P
raca w branży malarskiej 
przyciąga coraz więcej 
kobiet, przede wszystkim w 
północnej części Europy.  

Na przykład w 2014 r. kobiety 
stanowiły co najmniej 60% 
absolwentów wszystkich kursów 

Czterdzieści malarek odwiedziło Rødovre w Danii. Uczestniczki prezentacji testujące JetRoller.

CLEMCO DANMARK APS
Co?  Dystrybutor urządzeń do obróbki powierzchni

Gdzie?  Rødovre, Dania

Zespół?  24 pracowników

Dyrektor?  Frederik Nielsen

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.clemco.dk

ID

malarskich w Danii. To imponujący 
wynik, który zainspirował dystrybu-
tora Graco, firmę Clemco Danmark 
ApS, do zorganizowania prezentacji 
skierowanej wyłącznie do pań. 

Najpierw teoria, potem praktyka
„Po raz pierwszy zaprosiliśmy do 
siebie wyłącznie kobiety” — mówi 
kierownik sprzedaży Clemco, 
Kenneth Lercke. Zaproszenie 
przyjęło 40 malarek z całej Danii. 
Co było w programie? „Pierwsza, 
teoretyczna część prezentacji trwała 
godzinę i dotyczyła obsługi oraz 
konserwacji urządzeń Graco” — 
wyjaśnia pan Lercke. — „Następnie 
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Co skłoniło panią do wzięcia udziału w prezentacji?

„Chciałam poznać ofertę Graco. Lubię korzystać z tej 
marki. Chciałam też posłuchać o doświadczeniach innych i 
oczywiście poznać nowych ludzi”.

Proszę nam opowiedzieć o swojej karierze

„Naukę w zawodzie malarza zakończyłam 21 lat temu. Przez 
krótki czas pracowałam jako malarka w pewnej firmie, po czym 
założyłam własną działalność”.

Czy ma pani jakieś rady dla innych malarek?

„Pracujcie dokładnie i pamiętajcie, by być o 10% lepsze od 
mężczyzn w tym zawodzie. Korzystajcie też z dostępnych na 
rynku narzędzi”.

Co skłoniło panią do wzięcia udziału w prezentacji?

„Korzystam z EasyMax™, ale chciałam też poznać inne 
systemy natryskowe Graco. Byłam bardzo zadowolona z 
możliwości wypróbowania urządzeń”.

Co lubi pani w swojej pracy?

„Każdy dzień przynosi coś nowego. Efekty naszej pracy są 
niezaprzeczalne, kiedy porówna się stan sprzed i po”.

Czego panowie mogą się nauczyć od pań?

„Za każdym razem powtarzam: wykończenie,  
wykończenie i jeszcze raz wykończenie”.

Bente Schmidt Sørensen 

Właścicielka firmy Malermester Bente 

Schmidt Sørensen ApS z Jægerspris 

zatrudniającej osiem osób

Linda Weber Hansen 

Właścicielka Lindas Malerfirma, 

sześcioosobowej firmy malarskiej ze 

Svenborg w Danii.

Co mówią uczestniczki

Dużo zabawy dostarczyło też urządzenie UltraMax II 695. Personel dystrybutora Graco, firmy Clemco, służy pomocą. 

JETROLLER™ 
IDEALNE AKCESORIUM DO AGREGATU HYDRODYNAMICZNEGO

• Łatwość malowania wałkiem w połączeniu z szybkością metody natryskowej. 
• Odłączany uchwyt: z przedłużki oraz ręcznego wałka można korzystać niezależnie.
• Uniwersalność: nadaje się do pracy z każdym wałkiem dostępnym na rynku.

Zobacz film tutaj:  
jetroller.graco.eu.com
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ROAD SHOW 2015 W LICZBACH 
Imponujące podsumowanie siedmiu miesięcy w trasie 

  
2 520  
ROZDANYCH 
BROSZUR

74 UCZESTNICZĄCYCH  
PARTNERÓW

SYSTEMÓW 
• ST MAX™ II 595 PC PRO

• MARK VII™

• ULTRA® MAX II 795

• HVLP 9.5

• XFORCE™

• EASYMAX™   

• 390 CLASSIC

• G-FORCE™ II

1
DODGE CHRYSLER  
RAM 1500  
Z SILNIKIEM 
BENZYNOWYM 396 KW

7 KIEROWCÓW 

3 688 LITRÓW  
PALIWA

TOUR 2015

W ubiegłym roku samochód Graco wyruszył w 

podróż po Europie. Po siedmiu miesiącach 

prezentacji i ciekawych pogawędek oraz 

wielu przejechanych kilometrach czas na 

podsumowanie.

POSTOJE  
W 4 KRAJACH
19 WE FRANCJI
23 W POLSCE
4 W CZECHACH
38 W NIEMCZECH

25 TYGODNI  
OD 26 MARCA DO  
22 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

17 752 PRZEJECHANE 
KILOMETRY 

8

84

1764 
GOŚCIE
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ROAD SHOW 2015 W LICZBACH 
Opinie niemieckich 
gości

 

„Taka podróż po Europie to wspaniały pomysł. Od 
pewnego czasu interesuję się systemami Graco, 
dlatego bardzo chętnie przyszedłem zobaczyć 
samochód. Teraz poważnie się zastanawiam nad 
zakupem urządzenia hydrodynamicznego”.

THORSTEN HERWIG, NIEZALEŻNY MALARZ

„Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem, że 
mijam ten samochód. Jednak chętnie skorzystałem z 
profesjonalnej porady. Cennym doświadczeniem była 
też możliwość zobaczenia urządzeń w akcji”.

STEFAN KUBIS, WŁAŚCICIEL HEIDECKE 

MALERWERKSTÄTTEN GMBH & CO KG

„Road show było dla mnie wspaniałą okazją,  
żeby dowiedzieć się więcej na temat urządzeń.  
A dodatkowo dystrybutor udzielił mi świetnej zniżki 
na nowe urządzenie Mark VII™.”

JANUSZ GRAB, MONTER PŁYT GIPSOWO-

KARTONOWYCHWydajna myjka wysokociśnieniowa G-Force 
II podczas pracy we Francji.

Goście Road show w Kolonii poznają nowe 
maszyny.

Prezentacje były także regularnym punktem 
podróży po Polsce.
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Social

MATERIAŁY  
FILMOWE GRACO
Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Właśnie dlatego 
zapraszamy do obejrzenia całej serii fascynujących 
filmów na naszej stronie Klubu Wykonawcy. Zobacz 
innych przy pracy, a pierwsza wymiana pompy będzie 
znacznie łatwiejsza. Chcesz przyjrzeć się wybranemu 
urządzeniu w akcji? A może interesują Cię projekty 
realizowane przez innych malarzy? 

KALENDARZ
Chcesz zobaczyć i wypróbować nowe 
produkty Graco? W takim razie odwiedź 
jedne z tegorocznych targów, w których 
będzie uczestniczyć Graco.

FARBE 03 I 16
Europejskie targi branży fasad i 
projektowania wnętrz

Gdzie? Monachium (Niemcy)
Kiedy? Od 2 do 5 marca 2016 r.
Numer stoiska A3407
Informacje? www.faf-messe.de

INTERTRAFFIC 04 I 16 
Największe na świecie targi branży 
zarządzania ruchem i transportem, 
bezpieczeństwa i parkowania.
Gdzie? Amsterdam (Holandia)
Kiedy? Od 5 do 8 kwietnia 2016 r.
Numer stoiska 336 (w hali 05)
Informacje? www.intertraffic.com

Odwiedź www.contractorclub.com i kliknij 
„Filmy”. Z łatwością znajdziesz film dla siebie 
dzięki naszemu funkcjonalnemu menu.

ProConnect
Wymiana pompy z  
Graco ProConnect: wymień 
pompę w kilku prostych krokach.

HVLP TurboForce
Natryskiwanie z Graco HVLP 
TurboForce: jak natryskiwać za 
pomocą HVLP TurboForce™

EasyMax
Drobne wykończenia z  
Graco EasyMax — grzejnik: 
malarze wykorzystujący technikę 
natryskową

Contractor Club

JESTEŚ JUŻ 
CZŁONKIEM CON-
TRACTOR CLUB?
Wyjątkowe zniżki, solidna skrzynka na 
narzędzia Systainer oraz najświeższe  
wieści od Graco – to wszystko czeka 
na Ciebie. Wystarczy, że dołączysz do 
Contractor Club zrzeszającego wyłącznie 
profesjonalistów takich jak Ty.

Rejestracja jest bezpłatna
Na co jeszcze czekasz? Zarejestruj swoje urządzenie Graco już dziś  
na stronie www.contractorclub.com, aby od razu otrzymać wszystkie  
korzyści związane z członkostwem w Contractor Club.

BEZPŁATNA  
SKRZYNKA  
SYSTAINER 
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Mirage Lawn Painting

BRĄZOWY TRAWNIK? 
WYSTARCZY POMALOWAĆ 
GO NA ZIELONO!
Trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada? Może jego sekretem 
jest Graco! W amerykańskiej Kalifornii pojawiła się nowa moda: 
odświeżanie wyschniętych trawników przez... malowanie. Joshua 
Cox z firmy Mirage Lawn Painting maluje zbrązowiałe źdźbła trawy 
całkowicie organiczną farbą, korzystając z Graco Classic 390 
PC. „Latem w Kalifornii bywa wyjątkowo sucho, a zużycie wody 
jest regulowane surowymi przepisami prawa” — wyjaśnia. — 
„Przy użyciu agregatu natryskowego w mgnieniu oka przywracam 
trawnikom klientów naturalną barwę nawet na 12 tygodni”.

Jasraj Singh

WYPATRZONY  
PRZEZ INSTAGRAM
Jasraja Singha znaleźliśmy przez Instagram, popularną aplikację 
do udostępniania zdjęć i filmów. Londyński malarz często pracuje 
w monumentalnych budynkach. Lubi robić dużo zdjęć swojej 
pracy oraz swojego urządzenia — Graco Ultra® Max II 695. 

Co sprawiło, że jest tak przywiązany do swojego agregatu? 
„To proste. Uwielbiam go za uniwersalność i za efekty” — 
wyjaśnia. — „Stosuję wiele różnych rodzajów farb, od wodnych 
po rozpuszczalnikowe, ale dla mojego agregatu natryskowego 
to żaden problem. Powierzchnie, które pędzlem pokrywałbym 
trzykrotnie, dzięki Ultra Max maluję za jednym razem. Korzystałem 
z różnych systemów natryskowych, ale urządzenia marki Graco 
są najtrwalsze na rynku”.

MIRAGE LAWN PAINTING 
Co?  Firma malująca wyschnięte trawniki na zielono

Gdzie?  Fresno, Kalifornia (USA)

Kto? Właścicielem jest Joshua Cox

Zobacz dzieła Joshuy Coxa pod adresem www.miragelawnpainting.com 
lub odwiedź jego stronę Facebook „Mirage Lawn Painting”

RESURFACE VINTAGE 
Co?  Firma świadcząca usługi malowania i tapetowania

Gdzie?  Londyn, Wielka Brytania

Kto?  Właścicielem jest Jasraj Singh

Odwiedź konto Jasraja na Instagramie:  
@resurfacevintage

ID ID

PRZED

PO

„Klienci zyskują nawet 
dwanaście tygodni  
świeżej, zielonej trawy”. 
JOSHUA COX, MIRAGE LAWN PAINTING

http://www.miragelawnpainting.com/


Naszym celem jest tworzenie magazynu będącego dla czytelników jak 
najcenniejszym źródłem informacji. W związku z tym chcielibyśmy się 
dowiedzieć, czy nasza publikacja spełnia Twoje oczekiwania. Co według 
Ciebie jest w niej ciekawe, a co nie? Jakie artykuły najchętniej czytasz 
i o czym powinniśmy pisać częściej? Masz dla nas jakieś wskazówki 
lub sugestie?

Jej wypełnienie nie potrwa dłużej niż 3 minuty, za to będzie miało 
ogromne znaczenie dla nas. W podziękowaniu za uczestnictwo 
otrzymasz torbę pełną niespodzianek od Graco! Dziękujemy za pomoc.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ  
O MAGAZYNIE

Weź udział w ankiecie, 
a otrzymasz torbę pełną 
niespodzianek

Podziel się opinią za pośrednictwem naszej ankiety  
czytelniczej dostępnej pod adresem www.contractorclub.com.


