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NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ
W BEZKONKURENCYJNEJ CENIE

Graco wprowadza serię niedrogich urządzeń GXTM oferujących wszystkie 
zalety metody hydrodynamicznej

Agregat hydrodynamiczny ułatwia malowanie na trzy sposoby: pracujesz znacznie szybciej, efekt końcowy jest 

wyraźnie lepszy i zdecydowanie mniej się męczysz. Stawiając na Graco, zyskujesz jeszcze jedną korzyść w 

postaci pierwszorzędnego sprzętu. Sprzętu, który oferuje wartość wyższą niż kiedykolwiek dzięki nowej serii GX.

PRACUJ SZYBCIEJ 

Agregat hydrodynamiczny wykorzystuje pompę zamiast sprężonego 
powietrza — stąd nazwa „hydrodynamiczny”. Farba jest pobierana 
bezpośrednio z puszki lub wiadra i wyrzucana przez pompę za 
pośrednictwem niewielkiego otworu w dyszy natryskowej. W ten sposób 
powstaje wachlarzowaty strumień drobnych kropelek umożliwiający 
nanoszenie farby znacznie szybciej niż przy użyciu pędzla lub wałka. 

PRACUJ DOKŁADNIEJ 

Agregaty hydrodynamiczne umożliwiają perfekcyjne nanoszenie farby, 
zapewniając bardzo gładkie i atrakcyjne wykończenie malowanych 
powierzchni. Wystarczy, że choć raz doświadczysz tej doskonałej 
jakości pracy, a trudno będzie Ci wrócić do tradycyjnego pędzla z wałkiem 
oraz smug, które po sobie zostawiają. 

PRACUJ ERGONOMICZNIE 

Praca z użyciem agregatów hydrodynamicznych jest mniej męcząca. 
Wynika to z faktu, że nie musisz ciągle uzupełniać farby, tak jak w 
przypadku tradycyjnych narzędzi. Co więcej, nadgarstki i ramiona nie są 
obciążone, więc nie bolą po całym dniu pracy. 

KRÓTKA HISTORIA  
O MALOWANIU  
HYDRODYNAMICZNYM
Było kiedyś dwóch malarzy: Tom Tradycja i Rick 
Błyskawica. Tom kosił trawnik ręczną kosiarką, 
mył zęby zwykłą szczoteczką i malował swoim 
starym sprawdzonym pędzlem i wałkiem. A Rick? 
Rick miał nieco inne podejście...

Obejrzyj film o Tomie i Ricku na 
stronie www.graco-gx.com
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„Jestem profesjo-
nalnym malarzem  
i korzystam  
z pędzla oraz  
wałka”.

To jest najlepsze 
urządzenie, jeśli chcesz 
spróbować metody 
hydrodynamicznej

Wystarczy minimalny wkład pieniężny, 
żeby przekonać się na własne oczy, jak 
proste jest malowanie hydrodynamiczne 
— nie tylko na zewnątrz, ale również 
podczas renowacji wnętrz. Obawiasz się, 
że spędzisz więcej czasu na rozkładaniu 
folii ochronnej? Z opcjonalnym 
akcesorium JetRoller możesz zapomnieć 
o tym problemie. Spróbuj sam.

Zabłyśnij na tle 
konkurencji — bądź 
profesjonalistą 

 
Używasz wkrętaka akumulatorowego, 
szlifierki i piły elektrycznej, ponieważ 
pracują szybciej. Dlaczego więc nie 
zastąpisz pędzla i wałka agregatem 
hydrodynamicznym? Nie tylko znacząco 
skrócisz czas pracy, ale Twoi klienci 
zauważą różnicę, jaką daje zatrudnienie 
prawdziwego fachowca. 

Korzystaj z agregatów 
hydrodynamicznych 
do wykonania jeszcze 
większej liczby zleceń

Znasz już zalety malowania 
hydrodynamicznego przy dużych 
projektach realizowanych na zewnątrz. 
Teraz dzięki solidnym, a zarazem 
kompaktowym urządzeniom GX, 
możesz przenieść te korzyści także na 
mniejsze prace remontowe. Chcesz 
błyskawicznie nanieść inny kolor? 
Wystarczy mieć pod ręką GX.

CO SPRAWIA, ŻE GX JEST IDEALNYM URZĄDZENIEM DLA CIEBIE? 

„Jako «złota 
rączka» maluję 
okazjonalnie”. 

„Jestem profesjo-
nalnym malarzem  
i korzystam z urzą- 
    dzeń hydrodyna- 
        micznych”.

Odkryj jeszcze więcej zalet urządzeń GX na kolejnych stronach.
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„KROK KU WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI JESZCZE   NIGDY NIE BYŁ TAK MAŁY”
Menadżer produktu Raf Willen opowiada w szczegółach o serii GXTM

„Ogromna różnica”. Właśnie to słyszymy od malarzy i majsterkowiczów, którzy zastąpili

tradycyjne pędzle i wałki urządzeniem GX. Jednak co czyni te dwa agregaty — modele GX

21 i GX FF — tak doskonałymi pomocnikami? Menadżer produktu w Graco, Raf Willen, z

przyjemnością nam to wyjaśnia.

Szybkie, wydajne  
i nieskomplikowane
„W rzeczywistości to bardzo proste: malarze 
korzystający z urządzeń kończą pracę o 25% 
szybciej niż ich koledzy używający wałków, 
uwzględniając przy tym czas potrzebny na 
rozłożenie folii ochronnej. W rezultacie mogą 
podejmować więcej zleceń, czego przyjemnym 
efektem jest bardziej zasobny portfel”. 

Idealne wykończenie
„Produktywność to jedno. Wykończenie to zupełnie 
inna kwestia. Jednak w tej dziedzinie tradycyjny 
pędzel nie może się równać z urządzeniem GX, 
które nanosi idealnie gładkie warstwy na każdą 
powierzchnię dzięki równomiernej dystrybucji farby. 
Lubisz jakość wykończenia, jaką zapewnia wałek? 
JetRoller łączy natryskiwanie z malowaniem wałkiem 
(patrz pole tekstowe z prawej)”.

GX™ FF

GX™ 21

Zasysa farbę bezpośrednio z wiadra. 
Idealne do malowania ścian i sufitów.  

Wyposażony w zbiornik. Doskonały do
powierzchni wymagających bardzo precyzyjnego

wykończenia, takich jak drewno czy metal.
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„KROK KU WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI JESZCZE   NIGDY NIE BYŁ TAK MAŁY”

Z łatwością samodzielnie wymieniaj pompę

2 Wyjmij pompę. 3 Odkręć komplet uszczelnia-
jący od pompy za pomocą 
wbudowanego klucza im-
busowego.

4 Zamocuj nowy komplet 
uszczelniający.

Nie trać czasu na naprawy
„Urządzenie GX jest wyposażone w potężną pompę zasysającą 
farbę. Jeśli po wielu godzinach pracy pompa wymaga wymiany, 
możesz zrobić to samodzielnie dzięki systemowi ProXChange™. 
Wystarczy kilka minut i znów jesteś gotowy do pracy”.

Lubisz wałki, ale chcesz znacząco ograniczyć liczbę roboczogodzin? 
Po prostu załóż JetRoller™ na swój agregat GX, aby pracować dwa 
razy szybciej przy użyciu swojego ulubionego narzędzia.

Dzięki JetRoller nieustanne maczanie wałka w farbie przechodzi do historii. 
To poręczne akcesorium równomiernie rozprowadza farbę po powierzchni 
wałka.  W ten sposób nie tylko oszczędzasz 50% czasu, ale również mniej 
się męczysz, ponieważ nie musisz się schylać. Po co pracować tradycyjną 
metodą, kiedy możesz malować jeszcze szybciej wałkiem?

Wszystkie informacje o serii GX znajdziesz na stronie  
www.graco-gx.com

Mały koszt inwestycji
„Nigdy wcześniej na rynek nie trafił profesjonalny agregat 
hydrodynamiczny Graco oferujący tak wysoką wartość. To 
naprawdę mały krok pozwalający osiągnąć wyższą wydajność i 
lepszą jakość wykończenia. To ciekawa opcja również dla tych, 
którzy już korzystają z metody hydrodynamicznej. Na przykład 
do prac we wnętrzach czy do nanoszenia drugiego koloru”.

Łatwy transport
„Nie oczekuj, że GX jest jakąś nieporęczną maszyną. 
Wyjątkowo mały ciężar sprawia, że urządzenie jest 
niezwykle łatwe w podnoszeniu i transporcie. A 
jeśli dodatkowo zamówisz nasz wygodny pas do 
przenoszenia, będziesz mieć wolną rękę na inne 
przedmioty, na przykład wiadro z farbą”.

1 Otwórz klapę dostępową. 

WSKAZÓWKA! POMPA ZAMIENNA
Zawsze miej pod ręką dodatkową pompę, 
żeby zapewnić ciągłość pracy.

Interesuje Cię seria GX? Znajdź dystrybutora w swojej okolicy,  
korzystając z zakładki „Gdzie kupić” na stronie www.graco.com

Maluj wałkiem, 
który znasz
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ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY 
AGREGAT GX... I GO WYGRAJ.

Jak według Ciebie wyglądałoby idealne urządzenie GXTM?

Agregaty GX w wersji standardowej mają niebieski kolor. Uważasz, że powinny wyglądać inaczej? Więc 

do dzieła. Dzięki naszej aplikacji online możesz całkowicie spersonalizować urządzenie GX według 

własnych upodobań. Twórcy najpopularniejszych wzorów otrzymają w nagrodę swoje unikalne dzieła.

Odwiedź stronę www.graco-gx.com  
i kliknij „Zaprojektuj”. Wybierz ulubiony 
kolor i wzór lub wyślij własne zdjęcie.

Podziel się swoim dziełem ze 
wszystkimi znajomymi i zaproś ich 
do głosowania w naszej galerii.

Głosy są podliczane raz w miesiącu. 
Zwycięzca otrzyma swój własny 
agregat GX!

Weź udział w zabawie i wygraj  
swój własny agregat GX w trzech krokach

Spersonalizuj 
urządzenie GX, 
korzystając z naszej 
aplikacji online

Zbierz jak 
najwięcej 
głosów 

Weź udział  
w zabawie i wygraj 
swój własny agregat

Odwiedź www.graco-gx.com i już dziś spróbuj swoich sił w projektowaniu GX.

1 2 3
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Chociaż seria GX dopiero niedawno została wprowadzona na rynek, ci fachowcy 

zdążyli już ją wypróbować. Jakie były ich pierwsze wrażenia?

Kompaktowe i lekkie

„Agregatu GX 21 używałem głównie we wnętrzach do 
natryskiwania gruntu i farby. Urządzenie dobrze i równomiernie 
nanosi materiał, do czego przyzwyczaiły mnie już inne produkty 
Graco. Myślę, że główne zalety GX 21 to kompaktowa 
konstrukcja i lekkość. Bardzo łatwo się go podnosi”. 

Piotr Jurek 
Kierownik projektu w firmie Hirsch Katowice Sp. z o.o.  
z Polski

Ciekawa opcja zapasowa

„Jeśli tak jak ja na co dzień używasz metody hydrodynamicznej, 
dobrze jest mieć pod ręką zapasowy agregat. Wówczas nie 
musisz przerywać pracy, jeśli urządzenie się zepsuje. Ponieważ 
agregat GX 21 oferuje wysoką jakość w przystępnej cenie, 
uważam go za ciekawą opcję zapasową”.

Frank Wüschem 
Właściciel firmy Malermeister Wüschem z Niemiec

Doskonałe do prac we wnętrzach

„GX 21 doskonale się sprawdza w mieszkaniach, gdzie 
wykonuję większość prac. Urządzenie jest nie tylko szybkie, ale 
też zapewnia najwyższą jakość wykończenia. Mogę polecić GX 
21 wszystkim profesjonalnym malarzom, którzy często pracują 
we wnętrzach”.

Rosario Rani
Właściciel firmy Décorani z Włoch

Bardzo praktyczne

„Świetna wydajność, długa żywotność, rzadkie awarie... to 
zalety, które kojarzą mi się z Graco. Dodatkowo urządzenie GX 
FF, które testowałem, jest bardzo praktyczne. Dzięki niewielkim 
rozmiarom jest wygodne w przenoszeniu, co znacznie ułatwia 
eksploatację”.

Janusz Bodys
Właściciel firmy Team B z Polski

Na miejscu z GX 21 i GX FF 

CZWÓRKA SPECJALISTÓW 
TESTUJE GX



Jesteś przywiązany do swojego ulubionego wałka? Nie 
masz czasu na rozkładanie folii ochronnej? Mimo wszystko 
chciałbyś przejść na metodę hydrodynamiczną? Właśnie 
z myślą o Tobie dodaliśmy JetRoller Lite do agregatu GX. 
Teraz możesz w każdej chwili połączyć jakość malowania 
wałkiem z szybkością metody natryskowej.

Wykorzystaj swój agregat GX w 
jeszcze bardziej wydajny sposób 
dzięki temu poręcznemu akcesorium
• Załóż dowolny wałek. 
• Skończ pracę o połowę szybciej. 
• Ogranicz rozpryskiwanie farby.
• Zwiększ pokrycie.
• Zapomnij o drabinach.

GX™ + JETROLLER LITE™

NATRYSKUJ I MALUJ WAŁKIEM ZA  
JEDNYM POCIĄGNIĘCIEM  

Wszystkie informacje o promocyjnym pakiecie GX i JetRoller znajdziesz pod 
adresem www.graco-gx.com

+
GX 

Z WYPOSAŻENIEM 
OPCJONALNYM!


