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Firma Graco jest światowym liderem w branży 

systemów i komponentów przeznaczonych 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 

wykończeniowych, nanoszenia powłok ochronnych, 

cyrkulacji farb, smarowania i dozowania 

uszczelniaczy oraz klejów, a także nanoszenia farb 

proszkowych. 
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OD STREET ART AWARDS  
DO LADIES WHO PAINT

RÓŻNOŚCI

Pracuj sprawniej i wydajniej zarządzaj swoją firmą. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że dla wielu jest to wciąż trudna kwestia. Pomyśl o planowaniu 

rozmieszczenia sprzętu dla różnych zespołów lub miejsc pracy. Lub  

o wysłaniu maszyn do regularnej konserwacji, bez konieczności przestoju  

w pracy. I chociaż niektórzy znaleźli swój modus vivendi, często pozostaje  

on bardzo czasochłonny.

Zależało nam właśnie na tym, aby to zmienić. Dlatego z dumą prezentujemy 

nasze nowe urządzenia BlueLink wraz z odpowiednią aplikacją. BlueLink 

łączy urządzenia z Twoim smartfonem lub tabletem przez Bluetooth. Dzięki 

bezpłatnej aplikacji BlueLink możesz dokładnie śledzić każdą pracę, 

doskonale wiedzieć, jakie urządzenie znajduje się w danym miejscu pracy,  

i wiele więcej. Na budowie, w drodze lub w biurze... zawsze masz swój 

biznes pod ręką.

Najważniejsze jest to, że nie tracisz już tak dużo czasu na placu budowy. 

Dlatego nie tylko produkujemy części, które mają coraz dłuższą żywotność, 

ale również dbamy o to, abyś mógł je sam łatwo wymienić. Na miejscu, bez 

dodatkowych narzędzi. Nasza nowa pompa Endurance™ Vortex MaxLife®, 

komplet uszczelniający QuikPak™ i pistolet hydrodynamiczny Contractor PC 

to tylko kilka przykładów.

Ciekawe? Dowiedz się więcej z tego numeru „ContractorMag”. Miłej lektury!

Jan Jansegers

Trade Marketing Manager
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CO SPRAWIA, ŻE NASZ 
NOWY PISTOLET 
HYDRODYNAMICZNY JEST 
TAK INNOWACYJNY?

Urządzenia BlueLink i aplikacja,  
pompa Endurance Vortex MaxLife,  
pistolet hydrodynamiczny  
Contractor PC…   
Mamy dla Ciebie wiele nowości!

PRACUJ WYDAJNIEJ  
NIŻ KIEDYKOLWIEK

10
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Czy wiesz dokładnie, jakie urządzenia znajdują się na jakich 

budowach? Ile litrów farby dziennie jest rozpylanych przez 

poszczególne urządzenia? Które urządzenia będą wkrótce 

wymagały konserwacji? Być może zapisujesz to dokładnie 

każdego dnia, a jednak czasem wydaje Ci się to uciążliwe.  

W każdym razie od tej pory będziesz o tym wszystkim 

informowany automatycznie. Poznaj aplikację BlueLink!

BLUELINK: TWÓJ BIZNES  
ZAWSZE POD RĘKĄ 

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI I URZĄDZENIAMI 

B
lueLink łączy zarządzają-
cych, malarzy i ich sprzęt 
w zupełnie nowy sposób”  
– stwierdza Daniel Johnson,  

Global Product Marketing Manager 
w Graco. – „Czy to na budowie,  
w biurze czy gdzieś po drodze, 
dzięki BlueLink każdy ma stały  
dostęp do informacji niezbędnych 

do wykonywania swojej pracy tak 
efektywnie, jak to tylko możliwe. 
Lokalizowanie urządzeń, śledzenie 
przebiegu pracy, wydłużenie żywot-
ności urządzeń, szybsze uzyskiwa-
nie pomocy… Aplikacja BlueLink 
pomoże Ci w każdym aspekcie  
Twojej pracy.”

Zlokalizuj swoje  
urządzenia
Za pośrednictwem aplikacji mo-
żesz śledzić każde urządzenie 
podłączone do niej przez Blue- 
tooth. Dzięki funkcji AutoConnect 
pozostają one również połączo-
ne. Widzisz nie tylko lokalizację 
swoich urządzeń, ale także ich 
wydajność.

Chociaż każda firma malarska jest inna, wszystkie spełniają podobne 
role. Na stronie 7 dowiesz się, jakie są najważniejsze zalety BlueLink dla 
malarzy, zarządzających i ich partnerów serwisowych. 

Lokalizowanie urządzeń, śledzenie  
przebiegu pracy, wydłużenie żywotności  
urządzeń, szybsze uzyskiwanie  
pomocy… Aplikacja BlueLink pomoże  
Ci w każdym aspekcie Twojej pracy.
DANIEL JOHNSON, 
GLOBAL PRODUCT MARKETING MANAGER W GRACO

„



ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI I URZĄDZENIAMI 

Śledź postępy  
w pracy
Aplikacja pokazuje w czasie 
rzeczywistym, jak dużo farby 
zużywa się przy wykonywaniu 
zadań. Dzięki temu możesz 
zamówić farbę na czas.  
Na podstawie zebranych  
danych można również lepiej 
oszacować kolejne zlecenia  
i natychmiast sporządzić  
prawidłowe oferty.

Wydłuż żywotność  
swoich urządzeń
Określ, kiedy urządzenie powinno 
zostać poddane konserwacji,  
a aplikacja przypomni Ci o tym 
na czas. Jeśli doświadczasz pro-
blemów podczas natryskiwania, 
możesz to „odnotować” w apli-
kacji. Dzięki tej funkcji następna 
konserwacja stanie się jeszcze 
łatwiejsza.

Otrzymaj pomoc  
szybciej
Aplikacja zawiera wiele przydat-
nych informacji, od specyfikacji 
technicznych urządzeń po nu-
mery części. Wciąż potrzebujesz 
pomocy? Na podstawie Twojej 
lokalizacji aplikacja wskaże Ci naj-
bliższych dystrybutorów Graco.
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Aplikacja BlueLink: 

informacje 
praktyczne

• odpowiednia dla każdego, 

od jednoosobowej działalności 

gospodarczej po dużą firmę 

malarską

• dostępna w 9 językach 

i różnych systemach miar 

(anglosaski, metryczny itp.)

• całkowicie darmowa, bez 

umowy czy miesięcznego 

abonamentu

• dostępna na iPhone’y, iPady 

oraz smartfony i tablety  

z systemem Android.

ST Max™

• ST Max II 395   
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 495   
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 595   
(PC Pro Hi Boy)

Urządzenia BlueLink: przegląd

BlueLink jest automatycznie dostępny we wszystkich nowych urządzeniach FinishPro™ II 595 PC Pro, ST Max™,  
Ultra Max™ i Mark Max™.

Mark Max

• Mark Max IV  
(Standard Series & ProContractor Series)

• Mark Max V  
(Standard Series, ProContractor Series  
& IronMan Series)

• Mark Max VII  
(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

• Mark Max X  
(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

FinishPro

• FinishPro II 595 PC Pro

Ultra Max

• Ultra Max II 695  
(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 795  
(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 1095  
(Standard Series, ProContractor Series  
& IronMan Series)

Nie wszystkie modele są dostęne we wszystkich zakresach napięć.



03 
Zarejestruj się,  
aby korzystać ze  
wszystkich funkcji

Zaledwie            proste kroki  
do lepszej wydajności w Twojej firmie

07
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01 
Pobierz aplikację  
BlueLink na iOS  
lub Android

02 
Podłącz swoje  
urządzenie(-a) Graco  
przez Bluetooth

BlueLink dla malarzy

• monitorowanie zużycia materiału za pośrednictwem smartfona

• wprowadzanie codziennych zadań oraz instrukcji dotyczących konserwacji

• szybszy serwis firmy Graco

BlueLink dla partnerów serwisowych 

• zdalny odczyt danych wszystkich urządzeń

• prosty i szybki dostęp do instrukcji konserwacji

• znacznie skuteczniejsze i proaktywne konserwowanie sprzętu.

BlueLink dla zarządzających

• zdalne lokalizowanie urządzeń i zdalne śledzenie zadań

• łatwiejsze i lepsze zarządzanie zapasami materiałów

• łatwiejsze dokumentowanie dodatkowych kosztów do 

przedstawienia klientom

• efektywniejsze planowanie terminów konserwacji.

Dzięki BlueLink zyskuje każdy: 

malarz, zarządzający, a także partner serwisowy
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NASZA NOWA POMPA ENDURANCE: 
LEPSZA WYDAJNOŚĆ, DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

UNOWOCZEŚNIANIE URZĄDZEŃ

N
owa pompa Endurance jest najbardziej  
wytrzymałą i niezawodną pompą dostępną 
obecnie na rynku. Wersja Chromex™ (dla  
serii Standard) wytrzymuje co najmniej dwa 

razy dłużej niż pompy innych marek. Bez problemu  
radzi sobie również z najcięższymi materiałami.  
Posiadasz urządzenie Mark Max? Możesz skorzystać 
także z technologii MaxLife 2. Rezultatem są rzadsze 
blokady, a czas przestoju urządzenia jest ograniczony 
do absolutnego minimum. 

Dłuższa żywotność dzięki  
technologii Vortex MaxLife
Jeśli masz urządzenie w wersji ProContractor™ lub 
IronMan, możesz wybrać odpowiednio wersje MaxLife  
i MaxLife Extreme nowej pompy Endurance. Są one 
wyposażone w innowacyjną technologię Vortex. Ob-
rotowy tłok pompy zapewnia równomierne obciążenie 
materiału, a równomierne zużycie gwarantuje maksy-
malną żywotność urządzenia. 

A skoro mowa o żywotności... dzięki wersji MaxLi-
fe możesz natryskiwać do sześciu razy dłużej, zanim 
zajdzie konieczność wymiany uszczelek. Przy pompie 
MaxLife Extreme odporny na zużycie kompozytowy 
tłok pompy pracuje trzykrotnie dłużej. W przypadku ko-
nieczności wymiany pompy można to zrobić szybko i 
bez narzędzi dzięki technologii ProConnect™ 2.

IronMan Series: 
Endurance Vortex MaxLife Extreme

Standard Series: 
Endurance Chromex

ProContractor Series: 
Endurance Vortex MaxLife 

Obrotowy tłok  
pompy gwarantuje  
najdłuższy okres  
użytkowania.
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NASZA NOWA POMPA ENDURANCE: 
LEPSZA WYDAJNOŚĆ, DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ Wymień uszczelki w ciągu kilku minut

P
rzy normalnym użytkowaniu uszczelki 
nowej pompy Endurance działają dwa 
razy dłużej niż wcześniej. Mimo to co 
od czasu do czasu trzeba je wymie-

niać. Aby to ułatwić, wprowadzamy również 
nowy komplet uszczelniający QuikPak.

Nie trzeba już wymieniać 29 różnych elemen-
tów osobno, teraz możesz z powrotem uru-
chomić swoją maszynę już po kilku minutach. 
Uszczelki są bowiem odpowiednio wstępnie 
zmontowane. Wystarczy zamontować zaled-
wie 4 części, co przy okazji zmniejsza ryzyko 
błędów. 

Uszczelki są już wstępnie naoliwione,  
co gwarantuje dodatkową żywotność.

Wymiana uszczelek w trzech krokach

Włóż części uszczelniające  
do pompy

Usuń 
klips jednorazowego użytku

Zamontuj pompę  
ponownie

elementów  
do wymiany

STARY SPOSÓB

29     

modułowe  
odzyskiwanie wkładu

NOWY SPOSÓB

QUIKPAK

1 2 3
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„NAJWYGODNIEJSZY PISTOLET 
HYDRODYNAMICZNY,  
JAKI KIEDYKOLWIEK POWSTAŁ”

PISTOLETY NATRYSKOWE

Ułatwianie i uprzyjemnianie innym pracy jest jednym z naszych codziennych celów. 

Dlatego pomyśleliśmy też o Twoim pistolecie natryskowym. Im lżejszy i bardziej 

ergonomiczny, tym lepiej. Global Product Marketing Manager Sara McKeon z dumą 

prezentuje nowy natryskowy pistolet hydrodynamiczny Contractor PC firmy Graco.

29%

lżejszy od naszych  
poprzednich modeli

Do 50%

mniej wymaganej  
siły nacisku na spust

Pracuj jeszcze 
bardziej komfortowo
„Nowy pistolet jest najbardziej ergonomicznym 
pistoletem, jaki kiedykolwiek wprowadziliśmy 
na rynek. Nie tylko waży mniej, ale wymaga 
również mniej siły nacisku na spust. Można  
go łatwo obsługiwać jedną ręką, zarówno  
lewą, jak i prawą”.

Samodzielnie dopasuj długość spustu
„Po raz pierwszy można regulować długość spustu. 
E-Z Fit Adjustable Trigger pozwala wybrać, czy pistolet 
obsługiwany jest dwoma, trzema czy czterema  
palcami. Opuszczanie spustu w dół zwiększa  
również zasięg natrysku. To idealne rozwiązanie  
do malowania trudno dostępnych miejsc!”

Napraw swój pistolet w kilka sekund
„Wszystkie części podlegające zużyciu znajdują się w  
jednym wkładzie wymiennym ProConnect. Taki wkład  
można wymienić w kilku krokach, bez użycia narzędzi.  
Wystarczy pół minuty i pistolet jest jak nowy!”
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Zyskaj więcej z nowym pistoletem hydrodynamicznym z dyszami LP

Aby uzyskać dokładne pokrycie, potrzebny jest nie tylko właściwy pistolet, 
ale również odpowiednia dysza. Dysze LP pozwalają natryskiwać przy  
ciśnieniu niższym o 30–50%. Zapewnia to następujące korzyści:

Lepsze wykończenie: na krawędziach nie tworzą się pasy i łatwiej 
uniknąć „zacieków”

Mniejsze pylenie: lepiej kontrolowany strumień oznacza mniejsze 
zużycie farby 

Większa stabilność: można doskonale natryskiwać dowolne  
materiały, nawet w niskich temperaturach

Dłuższa żywotność: mniejsze ciśnienie oznacza wolniejsze  
zużycie dyszy.

„Możliwość samodzielnej wymiany wkładu jest 

fantastyczna. Nie tracę czasu na dotarcie do 

centrum serwisowego, mogę natychmiast wrócić 

do natryskiwania. Nigdy więcej przestojów!”

FABIAN BAUERSACHS,  
MALERGESCHÄFT BAUERSACHS PAINT AND PASSION (NIEMCY)

„Nowy pistolet lepiej leży w dłoni. Waży  

mniej, a spust jest dokładniej dopasowany.  

Wymaga mniejszej siły nacisku na spust  

i można go łatwiej zablokować”.

MICHAŁ CHWALIK, STUDIO USŁUGOWE MICHAŁ CHWALIK (POLSKA)
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POTRZEBUJESZ CZEGOŚ 
WYJĄTKOWEGO? ODKRYJ T-MAX 6912.

NOWOŚĆ

Pompa nadaje się również do innych zadań

Odnowiona rama T-Max składa się z dwóch części, każda z kołami. Umożliwia to 
odłączenie zbiornika od pompy. Dzięki temu pompy można używać również od-
dzielnie, do innych zadań. Można ją podłączyć na przykład do OneWay-Containera 
za pomocą węża ssącego.

Bez trudu naniesiesz więcej materiałów strukturalnych

Dzięki T-Max 6912 można łatwo przechodzić między dwiema metodami 
natryskiwania: airless (kontrolowaną ciśnieniowo) lub air assisted (kontrolowaną 
prędkością obrotową). Ponadto może on obsługiwać więcej materiałów niż 
poprzednie modele, np. izolację akustyczną i termiczną.

Łatwa regulacja ciśnienia

T-Max 6912 posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 2,8 KM.  
Dzięki technologii SmartControl™ można łatwo ustawić ciśnienie do 69 barów.  
Cyfrowy wyświetlacz pokaże, z jakim ciśnieniem pracujesz. 

Dzięki nowemu pistoletowi STX pracujesz jeszcze wydajniej
W trybie wspomagania dopływem powietrza nowy pistolet STX może stopniowo 
wyłączać pompę, usunąć z węża wszelkie pozostałości materiału, a następnie 
całkowicie się odłączyć. W kierunku przeciwnym pistolet najpierw rozpyla powietrze,  
a dopiero potem włącza pompę, aby uruchomić przepływ materiału.

T-Max™ 506 i 657 bez wysiłku poradzą sobie z gładziami i materiałami 

dekoracyjnymi. Aby zaspokoić potrzeby każdego z użytkowników, dodano także 

model 6912. Dzięki większej pompie T-Max 6912 zapewnia lepszą produktywność 

i jest w stanie sprostać jeszcze większej liczbie zastosowań. Jednak czy poprawa 

wydajności nie zachodzi kosztem łatwości obsługi? Poniższe przykłady dowodzą, 

że jest wręcz przeciwnie!
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Imponujące liczby T-Max 6912

Ciśnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 69 barów

Natężenie przepływu . do 12 litrów na minutę

Wielkość ziaren . . . . . . . . . . . . . . do 2 milimetrów

Rozmiar dyszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 0,071"

Zbiornik . . . . . . . . . . do 6 worków (lub 90 litrów)

Zmniejszona częstotliwość  
napełniania zbiornika

Sześć worków, czyli 90 litrów... tyle materiału można włożyć do 
zbiornika. Dzięki temu nie musisz napełniać zbiornika tak często, 
zwłaszcza jeśli używasz opcjonalnego wałka do wyciskania ostatniej 
porcji materiału z każdego worka. 

Możliwość natryskiwania większych ziaren,  
z większym natężeniem przepływu

T-Max 6912 jest wyposażony w większą pompę i silnik, dzięki 
któremu można z łatwością rozpylać ziarna do 2 milimetrów,  
przy maksymalnym natężeniu przepływu 12 litrów na minutę. 

Nie musisz za każdym razem  
przemieszczać całego T-Max
Kolejną zaletą jest możliwość odłączenia pompy od zbiornika bez 
użycia narzędzi. Jeśli masz więcej niż jedną budowę, możesz zo-
stawić zbiornik na miejscu i przenieść tylko pompę. O wiele lżej, 
znacznie poręczniej!
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AGREGAT LINELAZER V ES 2000: 
DUŻY, SILNY BRAT ES 1000

NOWOŚĆ

Malowanie linii wewnątrz i na zewnątrz bez hałasu silnika, wibracji czy spalin – LineLazer™ ES 1000 

zrewolucjonizował malowanie linii w 2017 roku. Teraz wypuszczamy na rynek LineLazer V ES 2000, 

jego dużego, silnego brata. Oznacza to, że możesz polegać również na akumulatorowym agregacie  

do malowania linii na dużą skalę, szczególnie w połączeniu z LineDriver™ ES.

Wyższa produktywność

ES 2000 posiada większą pompę i daje możliwość używania dwóch pisto-
letów natryskowych. Pozwala to na malowanie jednym ruchem szerokich 
i podwójnych linii. Nie tylko poprawia to jakość linii, ale umożliwia również 
wykonanie pracy dwa razy szybciej.

  Dysza 0,033"       4,16 litra na minutę       227 barów

Technologia LineLazer V

W przeciwieństwie do ES 1000, ES 2000 jest wyposażony  
w najnowszą technologię LineLazer V. W zależności od wybranej 
wersji – standardowej lub HP Automatic – Twój ES 2000 posiada 
następujące funkcje: wyświetlacz LiveLook, możliwość  
pobierania danych dotyczących pracy przez USB, automatyczne 
pistolety natryskowe oraz funkcję Auto-Layout. 

Podłączenie 230 V

Jeśli podłączysz ES 2000 do sieci elektrycznej w celu naładowa-
nia, możesz go używać bez ograniczeń czasowych do zasto-
sowań stacjonarnych, takich jak natryskiwanie farb lub mniejsze 
projekty malowania linii. Baterie ładują się w momentach, w któ-
rych przerywasz natryskiwanie. 



Jeszcze wygodniejsze malowanie linii z LineDriver ES

Dzięki LineDriver ES możesz nie tylko zagwarantować swoim 

klientom najwyższą jakość, ale również podwoić swoją pro-

duktywność. Można go używać w pomieszczeniach lub na ze-

wnątrz, bez hałasu silnika, wibracji czy spalin.

Potężne akumulatory

Cztery akumulatory  
AGM głębokiego  
rozładowania 225 Ah  
pozwalają na malowanie  
linii przez 9 godzin,  
a w trybie ECO – przez  
12 godzin.

SmartDrive™

Technologia 
SmartDrive™ 
monitoruje poziom 
naładowania akumulatora 
i sprawia, że energia 
uwalniana podczas 
hamowania powraca 
do akumulatorów. 
Gwarantuje ona również 
całkowitą kontrolę przy 
każdej prędkości.

Podłączenie 12 V

Podwójne podłączenie  
12 V umożliwia podłączenie 
dodatkowych akcesoriów  
do LineDriver ES.

System monitorowania

System monitorowania  
w każdej chwili wyświetla stan 
naładowania akumulatorów i 
ostrzega o jego niskim poziomie.

ExactMil™  
Speed Control 

Ustaw wymaganą 
prędkość, aby  
uzyskać żądaną 
grubość linii. Dzięki 
ExactMil™ Speed 
Control wszystkie  
linie są doskonałe,  
a Ty osiągasz  
najlepsze rezultaty.

Zgłoszony  
wniosek  

patentowy

Przenoszenie ładowarki na każdą 
budowę? Zapomnij o tym! W mo-
delu ES 2000 ładowarka została 
wbudowana. Nie musisz nawet 
odłączać akumulatorów, aby je 
naładować, wystarczy je tylko pod-
łączyć do sieci. Ponadto ładowarka 
jest wyposażona w funkcję doła-
dowywania małym prądem, dzięki 
czemu akumulator jest zawsze 
optymalnie naładowany.

Akumulatory o większej 
pojemności

Dzięki dwóm bateriom głębokie-
go rozładowania AGM o pojem-
ności 100 Ah każda masz pew-
ność, że ES 2000 przetrwa dzień 
bez żadnych problemów. Można je 
ładować bardzo szybko i rozłado-
wywać głęboko bez wpływu na ich 
żywotność.
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16 HISTORIA SUKCESU

MALOWANIE HYDRODYNAMICZNE 
WYNIESIONE DO RANGI SZTUKI

ZAGORZAŁY FAN GRACO

Precyzyjne, niepozostawiające smug wykończenie. 

Urządzenia Graco użytkowane zgodnie  

z przeznaczeniem. Akcesoria poprawiające wydajność 

pracy. To typowe tematy historii, które czytasz w tym 

magazynie. Do teraz! Poznaj Thomasa Truma, który 

wynosi malowanie hydrodynamiczne... do rangi sztuki.

S
twierdzenie, że sztuka Thomasa Truma przemawia  
do wyobraźni, nie oddaje w pełni prawdy. Nakładając  
na siebie różne warstwy farby, ten holenderski artysta 
tworzy zaskakująco piękne wzory. Równie zaskakująca 

jest technika, którą stosuje: malowanie hydrodynamiczne.

Od pędzla po system airless
„Wszystko zaczęło się od rysunków szerokimi, własnoręcznie 
wykonanymi pisakami” – mówi Thomas. – „W przeciwieństwie do 
pędzli mogą one rysować praktycznie niekończące się linie.  
Jednak nie było to do końca to, czego szukałem”. W poszukiwa-
niu idealnej techniki malowania szerokich linii wpadł na metodę 
malowania hydrodynamicznego: „To było coś, co dało mi możli-
wość nakładania warstw farby na siebie nawzajem bez dotyka-

„Mogę w końcu nakładać farbę bez  
dotykania powierzchni – bez rozmazywania  
lub usuwania poprzedniej warstwy farby”.
THOMAS TRUM, ARTYSTA

KIM JEST THOMAS TRUM?
• Ukończył Akademię Wzornictwa w Eindhoven  

w 2014 r.

• Lubi eksperymentować z materiałami i technikami 

malarskimi.

• Fascynują go półprzezroczyste obszary barwne,  

w których ślady procesu są nadal widoczne.

Thomas Trum www.thomastrum.nl

nia powierzchni – bez rozmazywania lub usuwania poprzedniej 
warstwy farby”.

Fan urządzeń Graco
Thomas używa wyłącznie sprzętu Graco. Obecnie w jego studio 
znajdują się trzy modele: Ultra® Airless HandHeld, GX™21 i Line-
-Lazer ES 1000. Graco jest dla mnie synonimem jakości.  
„Najbardziejj lubię model Ultra: mały, mocny oraz, co najważniej-
sze, bez kabla i węża. Superporęczny!” Nieustannie ekspery-
mentując z maszynami, materiałami, kolorami i innymi technika-
mi, Thomas wciąż ewoluuje w procesie projektowania.  
„Lubię mieszać stare techniki z nowymi i jestem bardzo ciekawy 
dalszych możliwości rozwoju systemu airless”. My natomiast  
jesteśmy ciekawi nowych prac Thomasa.
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Trzy  
projekty  
Thomasa  

Truma

Lines in two directions  
Najbardziej spektakularny projekt Thomasa I Urządzenie: Ultra Airless HandHeld

„Aby w kompleksie mieszkaniowym w Woningcorporatie Ymere w Hoofddorp pojawił się świeży i kolorowy akcent,  
nałożyłem kolorowe płaszczyzny na sufity korytarzy. Szczególnie zapamiętałem stopień trudności tego zadania.  
Każda kolorowa płaszczyzna miała swój własny wzór torów, z liniami o długości 12 metrów. Musiałem się bardzo 
skoncentrować na liniach, co oznaczało, że poruszałem się niemalże na ślepo po rusztowaniu na wysokości  
5 metrów. Było to niezwykle ekscytujące”.
 

Superimposed
Ulubiona praca Thomasa 
Urządzenie: Ultra Airless HandHeld

„Superimposed to pierwsza seria prac, w której zasto- 
sowałem technikę malowania hydrodynamicznego.  
Dało to specyficzny efekt, ponieważ każda półprzezro-
czysta linia przebiega przez środek powierzchni. Po raz 
pierwszy miałem możliwość nakładania kilku warstw, 
mokrych na mokre, w sposób tak zwarty, precyzyjny  
i szybki, bez dotykania powierzchni. Wciąż jestem pod 
wrażeniem tej techniki”.

Speedbump Paintings
Ostatnia praca Thomasa  I  Urządzenie: LineLazer ES 1000

„Speedbump Paintings to rezultat eksperymentów, w których 
jeżdżę moim LineLazer ES 1000 po nierównych powierzchniach, 
takich jak progi. Najbardziej ekscytujący rezultat osiąga się, gdy 
maszyna wciąż porusza się płasko, ale powierzchnia, która ma 
być malowana, ma zmienną wysokość. Czyste linie, które tworzy 
ES 1000, ogromnie przypadają mi do gustu, dlatego ekspery-
mentów z tym urządzeniem będzie znacznie więcej”.
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Street Art Awards 2018 – Benelux Edition

NAGRODĘ W POSTACI PISTOLETU GRACO ULTRA  
HH OTRZYMUJE… STUDIO GIFTIG 

RÓŻNOŚCI

P
eople's Favorite, do której nominowano 39 prac, była 
podczas Street Art Awards 2018 Benelux Edition niewąt-
pliwie kategorią, w której rywalizacja była najbardziej zacię-
ta. Ostatecznie to Studio Giftig, czyli Niels van Swaemen 

i Kaspar van Leek, zdobyło upragnione wyróżnienie za wspólną 
pracę „Eternal Love”.  

Taka wygrana to wielki zaszczyt
Z racji tego, że street art adresowany jest do ogółu 
społeczeństwa, wyróżnienie właśnie People's Favorite Award 
jest szczególnie cenne. „To prawda” – mówi duet z Studio Giftig. 
– „Takie uznanie publiczności oznacza dla nas bardzo wiele,  
tym bardziej że zostaliśmy nominowani razem z wieloma bardzo 
utalentowanymi artystami. Otrzymanie wyróżnienia było więc  
dla nas wielkim zaszczytem”.

Graco Ultra HandHeld na pewno się przyda
Wraz z wyróżnieniem Niels i Kaspar otrzymali również Graco 
Ultra HandHeld. „Na pewno się przyda” – potwierdzają obaj. – 
„To idealne urządzenie do przygotowania ścian, umożliwiające 
szybkie naniesienie solidnego podkładu. Mamy w perspektywie 
kilka pięknych, dużych ścian i nie możemy się doczekać  
realizacji nowych projektów”.

KILKA SŁÓW O STUDIO GIFTIG

• Tworzą je wspólnie Niels van Swaemen i Kaspar van Leek

• Specjalizuje się w tworzeniu murali i ilustracji

• Zakres prac sięga od grafiki i ilustracji po malarstwo fotorealistyczne

ID

W niedzielę, 16 września 2018 r. w Theater 

Rotterdam ogłoszono zwycięzców Street Art 

Awards 2018 Benelux Edition. Przyznano nagrody 

w dziesięciu kategoriach, od Young Talent 

przez Best Message do People's Favorite. Do 

tego ostatniego wyróżnienia dołączyła również 

dodatkowa nagroda: Graco Ultra HandHeld.
Niels i Kaspar  

z ich Street Art Award

„Eternal Love” ze Studio GiftigStudiogiftig www.studiogiftig.nl



19

W powiększeniu

KOBIETY U WŁADZY W LADIES WHO PAINT

N
awet jeśli nigdy wcześniej nie 
spotkaliście Jo Pollock, to jest 
duże prawdopodobieństwo, 
że ją znacie. Dla programów 

telewizyjnych The Great Interior Design 
Challenge i Cowboy Builders przemie-
rza ona Wielką Brytanię, by odmieniać 
wystrój wnętrz. Nie jest to jedyna rzecz, 
która czyni ją wyjątkową. W jej firmie La-
dies Who Paint – kobiety malujące – jak 
można się domyślić, pracują tylko ko-
biety. „Mamy siedzibę w Eccles  
i pracujemy głównie w regio-
nie Greater Manchester” – 
mówi Jo. – „Nasz zespół 
tworzą profesjonalne, 

wykwalifikowane kobiety z wieloletnim 
doświadczeniem i wiedzą z zakresu ma-
larstwa”. W ciągu ponad 20 lat istnienia 
Ladies Who Paint firma osiągała coraz 
większe sukcesy. „Jesteśmy niezwykle 
oddane i za każdym razem staramy się 
zapewnić najwyższą jakość. W tym celu 
polegamy między innymi na naszych 
urządzeniach GX21 i UltraMax Airless 
HandHeld. Większość naszych nowych 
zleceń pojawia się zatem dzięki reko-

mendacjom naszych poprzed-
nich klientów”.

Graco w portalach społecznościowych

ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU,  
TWITTERZE ORAZ INSTAGRAMIE
Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w Graco? To bardzo łatwe:  
obserwuj nas w mediach społecznościowych, a będziesz mieć  
dostęp do wszystkich najświeższych informacji.

Graco Contractor Club

Ladies Who Paint

GracoContractorGraco Contractor Club

„Lady who paints” – kobieta malująca – przy pracy

„Jesteśmy niezwykle oddane i za każdym razem 
staramy się zapewnić najwyższą jakość”.

JO POLLOCK, WŁAŚCICIELKA LADIES WHO PAINT

UltraMax Airless HH – niezastąpiony 

pomocnik Ladies Who Paint



www.graco.com/contractorPCgun

CAŁODZIENNE MALOWANIE
KOMFORT I KONTROLA

NOWY PISTOLET 
DO MALOWANIA 
HYDRODYNAMICZNEGO

PISTOLET PC 
CONTRACTOR™

Najlżejszy spust łatwo 
dostosować od 2, 3 do 4 

palców zgodnie z własnymi 
preferencjami.

Najlżejszy i najprostszy pistolet 
hydrodynamiczny, jaki kiedykolwiek 

zbudowano.Maluj cały dzień z 
mniejszym zmęczeniem.

ProConnect™ wymiana 
zestawu iglicy w miejscu 

pracy w ciągu kilku sekund.
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