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SPIS TREŚCI

Graco jest światowym liderem w 

dziedzinie systemów i komponentów 

do obróbki materiałów. Od założenia 

firmy w 1926 r. oferuje ona produkty do 

przemieszczania, pomiaru, dozowania 

i nakładania szerokiej gamy płynów i 

materiałów lepkich. Graco zawdzięcza swój 

sukces bezwzględnemu zaangażowaniu w 

zapewnianie doskonałości technicznej oraz 

niezwykłej jakości procesu produkcyjnego 

i obsługi klienta. Firma współpracuje 

wyłącznie z uznanymi dealerami w zakresie 

dostarczania urządzeń do natryskiwania 

farb, powłok ochronnych, cyrkulacji farby, 

smarowania, dozowania klejów i środków 

uszczelniających oraz wymagających 

zastosowań. 
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PIĘĆ STWIERDZEŃ, KTÓRE 
WKRÓTCE BĘDĄ NALEŻEĆ  
DO PRZESZŁOŚCI

• Opowiedz nam swoją historię sukcesu

• Subskrybuj nasz magazyn i biuletyn

• Obejrzyj nasze filmy

www.contractorclub.com



GRACO I SAYPE ŁĄCZĄ  
SIŁY W RAMACH PROJEKTU 
BEYOND WALLS

MIESZANIE
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MAŁY ROZMIAR,  
DUŻA WYDAJNOŚĆ
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Każdy klient zasługuje na 
najlepszą obsługę Graco.  

Za każdym razem.

UZYSKUJ MAKSYMALNE 
KORZYŚCI ZE SWOJEJ 
MASZYNY
W firmie Graco od lat dążymy do zapewniania obsługi na 6+. Wierzymy, 
że każdy klient ma prawo do najlepszej obsługi Graco. Za każdym razem. 
Dlatego stawiamy wysoko poprzeczkę naszym produktom, pracownikom 
i partnerom, którzy gwarantują spełnienie naszych standardów.

Kluczową rolę odgrywa szkolenie. Czasami użytkownicy końcowi 
poddają się, ponieważ nie są w stanie opanować podstaw malowania 
natryskowego. Zdecydowanie musimy starać tego uniknąć. 

W 2019 roku wprowadziliśmy wiele nowych produktów. W 2020 roku 
chcemy skupić się na szkoleniu i edukacji. Sukces naszych Dni Szkoleń 
Otwartych w Maasmechelen zainspirował inne regiony, w których nasza 
firma jest aktywna. Dlatego nadzieję rozszerzyć tę inicjatywę w jak 
największym stopniu na cały region EMEA.

Do zobaczenia wkrótce.

Eva Falcomer
Senior Trade Marketing Specialist
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Masz problemy? Graco spieszy  
na ratunek w mgnieniu oka! 

Masz problemy ze sprzętem? Większość naszych dystrybutorów to 
również partnerzy serwisowi, co oznacza, że mają oni do dyspo-
zycji szeroką gamę części zamiennych oraz zostali przeszkoleni w 
zakresie napraw i konserwacji sprzętu Graco. Jeśli naprawa lub 
konserwacja potrwa długo, zaoferują Ci wynajem sprzętu lub sprzęt 
zastępczy, aby umożliwić kontynuowanie pracy.

Właściwe informacje  
we odpowiednim czasie

Chcemy umożliwić Ci znalezienie sprzętu lub akcesorium, które 
najbardziej Ci odpowiada i szybkie rozpoczęcie pracy za jego 
pomocą. Broszury, instrukcje, strony internetowe, aplikacje, wydar-
zenia, szkolenia... Mamy dla Ciebie, naszych dystrybutorów i part-
nerów serwisowych wszystkie narzędzia zapewniające dostęp do 
wszystkich niezbędnych informacji, aby każdy mógł sprawnie i efek-
tywnie wykonywać swoją pracę.

Dział obsługi klienta  
zawsze gotowy do pomocy

Gdzie mogę znaleźć tę instrukcję? Jak mogę się zapisać na 
to szkolenie? Jeśli masz pytania lub problemy, nie wahaj się 
skontaktować z naszymi specjalistami z zespołu ds. obsługi klienta, 
który pomoże Ci w siedmiu różnych językach. Co tydzień odbierają 
około 6500 wiadomości e-mail i 1200 rozmów telefonicznych. Na 
80% z nich odpowiadają w ciągu 24 godzin.

Niezawodne produkty  
wysokiej jakości

Zakup produktów Graco to gwarancja wysokiej jakości 
produktów, które będą służyć Ci przez wiele lat. Wszystkie 
części Graco są projektowane zgodnie z ustalonymi 
standardami. Są one dokładnie testowane, a następnie 
produkowane zgodnie z najwyższymi specyfikacjami 
jakościowymi. Nasz zautomatyzowany proces produkcyjny 
gwarantuje, że każda kupiona przez Ciebie przez część 
spełnia najwyższe standardy jakości.

Dystrybutor  
zawsze w pobliżu

W zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażnej mogą 
Państwo liczyć na naszą sieć dystrybutorów. Jako przed-
stawiciele Graco, są oni starannie wybierani. Muszą oni 
zobowiązać się do oferowania wysokiej jakości usług i 
zapewnienia minimalnych zapasów produktów Graco. 
Można ich znaleźć w całej Europie, co oznacza, że w 
pobliżu zawsze znajduje się lokalny dystrybutor. 

Nasz program Obsługa na 6+ jest obietnicą 

najlepszej obsługi każdego klienta za każdym 

razem. Każdy produkt, pracownik i partner 

firmy Graco jest zaangażowany w zapewnianie 

najlepszej jakości. To nasze zobowiązanie 

dotyczące jakości.

OBSŁUGA NA 6+: 
NASZE ZOBOWIĄZANIE
DOTYCZĄCE JAKOŚCI
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Dni Szkoleń Otwartych

Nasze centrum szkoleniowe w Maasmechelen (Belgia) 
otworzyło swoje podwoje, aby szkolić dystrybutorów Graco, 
ale profesjonalni malarze i tynkarze są również mile widziani na 
naszych Dniach Szkoleń Otwartych. Jest to doskonała okazja, 
aby dowiedzieć się, jak korzystać z praktycznie wszystkich 
naszych urządzeń natryskowych. Po zakończeniu szkolenia 
wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat. 

Nie możesz dotrzeć do Maasmechelen? Bez obaw, nasi 
dystrybutorzy organizują również regularne szkolenia. W całej 
Europie odbywają się szkolenia Graco, dzięki którym każdy może 
wziąć udział w lokalnej sesji w swoim własnym języku.

  
Zapoznaj się z naszym kalendarzem  

 na stronie www.graco.com/trainingdays

Aplikacje i strony internetowe Graco

Podczas naszych sesji szkoleniowych poznasz tajniki 
zawodu, a nasze aplikacje (Graco CED EMEA, BlueLink...) 
i narzędzia online (Graco Partsbook...) pomogą Ci 
skuteczniej wykonywać pracę każdego dnia. Niezależnie 
od tego, czy szukasz akcesorium lub części, czy chcesz 
zwiększyć swoją wydajność, od rozwiązania dzieli Cię 
dosłownie kilka kliknięć.

 
Znajdź nasze aplikacje w sklepie App Store lub Google Play.

Graco University i seminaria internetowe

Jeśli nie możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach, 
oferujemy również szkolenia online. Przejdź do naszej 
platformy e-learning Graco University, aby uczyć się we 
własnym tempie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. 
W tym miejscu odbywają się również seminaria internetowe, 
podczas których ekspert Graco wyjaśnia konkretne tematy, 
na przykład sposób konserwacji pistoletu natryskowego. 

 
Zarejestruj się na stronie www.gracouniversity.com

Szkolenia i narzędzia: coś dla każdegoOBSŁUGA NA 6+: 
NASZE ZOBOWIĄZANIE
DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Malarze, którzy ukończyli szkolenie, są 

teraz prawdziwymi „ambasadorami 

natryskiwania hydrodynamicznego”!
ISMAEL AYDOGDU, SIKKENS GELDERSE POORT (NIJMEGEN, HOLANDIA)

Sesja szkoleniowa była bardzo 

interesująca. To dzień naprawdę wart 

zapamiętania.
GLENN HUYGELIER, HET KLEURENPARADIJS (LAUWE, BELGIA)
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Firma Graffitisthlm, należąca do Carla 

Klive'a Winblada i Larsa Kaosa Hjertstedta, 

nadała wielu szwedzkim domom i firmom 

wspaniały wygląd, zarówno na zewnątrz, 

jak i wewnątrz. Zwłaszcza ich duże murale 

przyciągają wzrok. W związku ze swoim 

najnowszym projektem, hotelem Clarion w 

Sztokholmie, duet po raz pierwszy zwrócił 

się o poradę do dystrybutora Graco, Andersa 

von Kraemera z firmy Anti-Corrosion.

M
alowanie natryskowe nie jest 
nowością dla Graffitisthlm. „Podczas 
poprzednich projektów zaoszczędziło 
nam już sporo czasu”, wyjaśnia Carl. 
„Zawsze wynajmowaliśmy sprzęt 

od firmy Anti-Corrosion. Przygotowując się do 
naszego projektu na hotelu Clarion, gdzie mieliśmy 
pracować na ścianie o wymiarach 27 na 15 metrów, 
pomyśleliśmy, że najwyższy czas zainwestować 
we własny sprzęt”. Dlatego duet po raz kolejny 
skontaktował się z firmą Anti-Corrosion. „Od razu 
poleciłem Graco GX FF, małe, lekkie i niedrogie 
urządzenie natryskowe, który może być używane w 
wielu różnych zastosowaniach, zarówno do dużych 
powierzchni, jak i bardziej szczegółowych prac. 
Maszyna jest wyposażona w zbiornik i system wymi-
ennej pompy ProXchange, idealny do projektów 
Carla i Larsa”, wyjaśnia Anders van Kraemer z firmy 
Anti-Corrosion. 

Carl kontynuuje: „Kiedy powiedzieliśmy Andersowi, 
jakiej farby użyjemy, dał nam również wskazówki, jak 
używać maszyny, aby uzyskać najlepsze rezultaty. 
W efekcie całe dzieło zostało ukończone w zaledwie 
cztery dni. Bez GX FF, nie wspominając o cennych 
radach, które otrzymaliśmy od Andersa, nie byłoby to 
możliwe. Jego rady były po prostu... bezcenne!”

Całe dzieło zostało ukończone w zaledwie cztery 
dni. Bez GX FF, nie wspominając o cennych 
radach, które otrzymaliśmy od Andersa, nie 

byłoby to możliwe. 
CARL KLIVE WINBLAD, GRAFFITISTHLM

KLIENT: GRAFFITISTHLM | DYSTRYBUTOR: ANTI-CORROSION

„Rada, której udzielił nam Anders,  
była po prostu... bezcenna!”
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GFP jest największym dystrybutorem Graco w Serbii. Ich siedziba główna w Belgradzie obejmuje salon 

wystawowy i biuro, a także obszerny magazyn maszyn i części zamiennych. Firma malarska Mazalic 

Co. jest stałym klientem.

Najlepszy stosunek ceny do jakości
Kiedy Dusan Kusic, właściciel w firmie Mazalic Co. odwiedził 
firmę GFP, natychmiast zakochał się w produktach Graco: 
„Prezentacja przekonała nas natychmiast. Obecnie mamy 10 
maszyn Graco. Graco ma zdecydowanie najlepszy stosunek 
ceny do jakości!” 

Bardziej wytrzymałe i innowacyjne 
Darko Sovran, menedżer w firmie GFP, wyjaśnia, dlaczego jest 
dystrybutorem Graco: „Produkty Graco są znacznie solidniejsze 
niż produkty konkurencji. Technologia jest również bardziej 
innowacyjna. Dzięki uczestnictwu w seminariach internetowych 
i szkoleniach Graco możemy z łatwością aktualizować naszą 
wiedzę na temat produktów”.

Gwarancja doskonałej obsługi
W szczególności ta znajomość produktów pozwala GFP 
zagwarantować swoim klientom doskonałą obsługę. 
Dusan jest również zadowolonym klientem: „Sprzęt jest 
zawsze dostarczany szybko i zawsze otrzymujemy podsta-
wowe szkolenie w zakresie jego obsługi, instrukcje 
bezpieczeństwa i tak dalej”.

Firma Mazalic Co. może również zawsze polegać na GFP 
przy naprawach. „Nasi inżynierowie zwykle szybko rozwiązują 
problem. Kiedy napotykają na trudności, zawsze mogą liczyć 
na wsparcie techniczne ze strony Graco”, wyjaśnia Darko. 
„Taka obsługa znacznie ułatwia naszą codzienną pracę”, 
podsumowuje Dusan.

Każdego roku ponad 2500 klientów, takich jak Ty, wypełnia naszą ankietę „Voice of Customer”. 
To właśnie dzięki ich opiniom możemy jeszcze bardziej udoskonalać nasze produkty i obsługę. 
Dziękujemy bardzo za wsparcie!

Twoja 
opinia ma 
znaczenie!

KLIENT: MAZALIC CO. | DYSTRYBUTOR: GFP 

„Taka obsługa znacznie  
ułatwia naszą codzienną pracę.”

Sprzęt jest zawsze dostarczany szybko i zawsze otrzymujemy podstawowe 

szkolenie w zakresie jego obsługi, instrukcje bezpieczeństwa i tak dalej. 

DUSAN KUSIC, MAZALIC CO



08 PISTOLETY NATRYSKOWE

MAŁY ROZMIAR, 
DUŻA WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ: PISTOLET NATRYSKOWY CONTRACTOR™ PC COMPACT

Mały i lekki jak piórko, ale  
odpowiedni do każdej pracy

Contractor PC Compact jest naszym najm-
niejszym i najlżejszym pistoletem natrys-
kowym na rynku. Zapewnia więcej kontroli niż 
kiedykolwiek wcześniej, ale nie jest przeznac-
zony wyłącznie do małych narożników i 
trudno dostępnych miejsc. Contractor PC 
Compact umożliwia również bezproblemowe 
wykonywanie większych zadań.

Twój pistolet natryskowy odgrywa kluczową rolę w Twojej pracy. Dotyczy to nie tylko wykończenia, 

ale również Twojego komfortu. W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek rewolucyjny pistolet 

natryskowy Contractor™ PC. Teraz poszliśmy o krok dalej: z dumą przedstawiamy model 

Contractor™ PC Compact — mniejszy i lżejszy, bez kompromisów w zakresie wydajności.

Wkład ProConnect  
skraca czas przestoju

Podobnie jak w pistolecie natryskowym 
Contractor PC, wszystkie części, które są 
podatne na zużycie, znajdują się w jednym 
wkładzie ProConnect. Możesz wymienić 
ten wkład bez konieczności stosowania 
żadnych akcesoriów w zaledwie kilka 
sekund. Efekt? Mniej przestojów i wyższa 
wydajność pracy!

Ergonomiczna konstrukcja 
dla większego komfortu

Jego małe wymiary, niewielka 
waga i ergonomiczna konstrukcja 
gwarantują wyjątkowe wrażenia 
podczas opryskiwania. Wygod-
niej się go trzyma, a ponadto 
wymaga mniejszej siły do 
pociągnięcia za spust.

25% mniejszy

25% lżejszy

50% mniejwymaganej 
siły

Contractor™ PC Contractor™ PC Compact

NOWOŚĆ
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Niezrównana wszechstronność i kontrola zapewniane przez pistolet Contractor PC Contact są 
jeszcze bardziej widoczne po zastosowaniu ultracienkiego (1/8") węża z końcówką biczową 
BlueMax II o długości 1,4 m. Podłącz wąż za pomocą połączenia obrotowego EasyGlide, aby 
uzyskać niespotykane dotąd możliwości manewrowania! 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.graco.com/contractorpcgun

Wąż z końcówką biczową BlueMax™ II 
i połączenie obrotowe EasyGlide

Nie wierz na słowo tylko nam... Zapoznajmy 

się z opinią użytkownika. Bente używała 

pistoletu natryskowego Contractor PC 

podczas dwóch zupełnie różnych prac i 

całkowicie się z nami zgadza.

PRZETESTOWANE DLA CIEBIE 

„To niewiarygodne, jak mało  
siły potrzeba do pociągnięcia za spust!”

„Jedna praca polegała na malowaniu natryskowym 
kaloryferów, a druga na malowaniu natryskowym 
ścian”, wyjaśnia Bente. „W przypadku grzejników 
podłączyłam pistolet do mojej maszyny GX FF, a 
podczas malowania ścian podłączyłam go do mojej 
maszyny ST Max II 495 PC Pro. W obu przypad-
kach byłam pod wrażeniem. To niewiarygodne, jak 
mało siły potrzeba, by pociągnąć za spust! Mogłam 
natryskiwać przez cały dzień bez żadnego wysiłku.”

Bente używała również pistoletu Contractor PC 
Compact w połączeniu z wężem z końcówką 
biczową BlueMax II. „To idealne akcesorium”, 
mówi, „zwłaszcza do grzejników, ponieważ 
musiałam malować je natryskowo pod różnymi 
kątami. Używałam dość gęstej farby, ale to nie 
stanowiło żadnego problemu dla pistoletu ani dla 
węża. Jestem fanką!”



10 PRZETESTOWANE DLA CIEBIE

T-MAX™ 6912 
OCZAMI TYNKARZA JEFA CAMPSA

T-MAX 6912 

Do 69 barów i 12 litrów na minutę, kruszywo do 2 mm, zbiornik 90 l... Nowy T-Max™ 6912 ma wszystko. 

Ale jak sprawuje się w praktyce to urządzenie natryskowe do tekstury? Niezależny tynkarz Jef Camps użył 

go po raz pierwszy.

Mobilność
„To urządzenie natryskowe jest bardzo dobrze wyważone i 
możne jest łatwo podnosić. Podoba mi się, że zbiornik materiału 
jest oddzielony od sekcji pomp. To sprawia, że łatwo jest je 
nosić i przemieszczać podczas pracy.”

Użycie
„Nie jestem przyzwyczajony do tego typu urządzeń natrys-
kowych, ale T-Max był bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze. 
Jest cichy i nie zauważyłem żadnych irytujących wibracji.”

Materiały
„Użyłem Knauf Noblo, delikatnej mineralnej powłoki przezroc-
zystej z kruszywem marmurowym do 1,5 mm”. Po niewielkiej 
kalibracji T-Max natryskiwał ten ciężki, strukturalny materiał bez 
żadnych problemów”.

K
iedy zapytaliśmy go, jakie były jego oczekiwania, zanim 
zaczął, Jef wyraził się jasno: „Spodziewam się solidnej 
maszyny, z niezbędną mocą do płynnego pompow-
ania i natryskiwania ciężkich materiałów. Chcę też, 

żeby była ergonomiczna i łatwa do przenoszenia.” Chcesz 
dowiedzieć się, czy T-Max 6912 spełnia jego oczekiwania? Zo-
baczmy, co Jef ma do powiedzenia.

JEF CAMPS

• Zawodowy tynkarz od 2006 r.

• Tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne 

oraz sucha zabudowa

• Więcej informacji na stronie  

www.meesterstukadoor.be 

Ostatecznie pracowałem 
połowę krócej i zużyłem około 

25% mniej materiału niż 
się spodziewałem.

JEF CAMPS, TYNKARZ, 
LEOPOLDSBURG (BELGIA)



Przegląd innych urządzeń 
natryskowych do tekstury

Przepływ
„Kontrola przepływu była również bardzo łatwa do zrozumienia. 
Początkowo zbyt dużo materiału było nakładane na ścianę, 
powodując jego odbijanie się. To znaczy, że przepływ był zbyt 
duży. Kiedy go zmniejszyłem, wszystko szło gładko.”

Zużycie materiału 
„Od samego początku było jasne, że zużyję mniej materiału niż 
gdybym wykonał pracę ręcznie. Ostatecznie, użyłem około 25% 
mniej materiału niż się spodziewałem.”

Prędkość
„Normalnie zaplanowałbym na tę pracę cały dzień, ale udało 
mi się wykonać ją w pół dnia. Ponadto urządzenie natryskowe 
można łatwo i szybko wyczyścić.”

Wykończenie
„W celu uzyskania idealnego strumienia natrysku użyłem 
nowego pistoletu STX i systemu FineFinish Disc. To sprawiło, że 
praca poszła tak dobrze i wymagała bardzo niewielu poprawek.”

T-Max™ 506 i 657

Młodsi bracia urządzenia T-Max 6912. Wszechstronne 
i doskonale nadające się zarówno do materiałów 
hydrodynamicznych, jak i do wykończeń dekoracyjnych. 
Obsługują kruszywo do 1 mm.

RTX™ 5500 PI (Pro Interior)  
i PX (Pro Exterior)

Kompaktowe, ale wydajne urządzenia natryskowe 
do tekstury do stosowania z kruszywem do 3 mm. 
Doskonałe do większych prac wykonywanych 
w przestrzeniach mieszkalnych. 

Pistolet ze zbiornikiem 
FastFinish 

Wraz ze sprężarką powietrza 
FastFinish jest to najlepsze 
rozwiązanie do mniejszych 
prac. Natryskuje tynki akusty-
czne, zaprawy gipsowe, farby 
przeciwogniowe, powłoki 
nawierzchniowe i wiele 
innych materiałów.
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„T-Max 6912 oferuje interesujące możliwości różnego 
natrysku wykończeniowego. Dzięki temu ręczne nakładanie 
teksturowanej powłoki jest mniej męczące i pozwala 
zaoszczędzić czas i materiały. Naprawdę go polecam!”

Werdykt Jefa
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PIĘĆ STWIERDZEŃ, KTÓRE WKRÓTCE 
BĘDĄ NALEŻEĆ DO PRZESZŁOŚCI

SKUTECZNIEJSZA PRACA DZIĘKI APLIKACJI BLUELINK

Efektywne planowanie zadań, sporządzanie 

poprawnych ofert, zabieranie odpowiedniej ilości 

farby na każde miejsce, zamawianie farby na czas... 

Twoja praca to o wiele więcej niż tylko malowanie i 

malowanie natryskowe. Aplikacja BlueLink pomoże 

Ci bardziej efektywnie wykonywać wszystkie aspekty 

Twojej pracy i sprawi, że poniższe stwierdzenia 

odejdą do przeszłości.

3   „Jak to skończyła 
się farba?!”

Aplikacja śledzi Twoje zużycie farby. Dzięki temu wiesz dokładnie, 
ile farby trzeba codziennie zabierać do każdego miejsca pracy 
oraz kiedy nadejdzie czas, aby zamówić nową farbę.

4   „Ups, pominąłem  
serwis konserwacyjny?”

Gruntowna konserwacja przedłuża żywotność sprzętu. 
W aplikacji można wpisać terminy wymaganej konser-
wacji poszczególnych maszyn. Aplikacja przypomni Ci z 
dużym wyprzedzeniem.

5   „Gdzie jest najbliższy  
dystrybutor?”

Pracujesz nad zleceniem w nieznanej okolicy, ale potrze-
bujesz części zamiennej? Aplikacja BlueLink wyświetli adresy 
najbliższych dystrybutorów Graco w oparciu o Twoją lokalizację.

1   „Myślałem, że ta  
maszyna jest tutaj?!”

Jesteś gotowy do wyjazdu na miejsce pracy, ale nie możesz 
znaleźć swojej maszyny? Może współpracownik zabrał ją do 
pracy? A może została w innym miejscu? Połącz swoje maszyny 
z aplikacją, aby natychmiast je znaleźć.

2   „To więcej pracy,  
niż się spodziewałem.”

Od liczby dni roboczych po ilość farby, której potrzebujesz... 
Sprawdź swoje poprzednie zadania w aplikacji, aby lepiej 
zaplanować następne i sporządzić poprawne oferty.
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Zarejestruj swoje urządzenie natryskowe 

firmy Graco i zostań członkiem 

Contractor Club. Zyskasz szansę na 

wygraną iPhone'a 11. Nie ma lepszego 

sposobu, aby cieszyć się wszystkimi 

korzyściami z aplikacji BlueLink! 

1.  Odwiedź stronę www.contractorclub.com/win

2.  Wprowadź szczegółowe informacjeo sobie i swoich maszynach

3.  Pobierz aplikację BlueLink dla systemu iOS lub Android

4.  Utwórz konto w aplikacji BlueLink

5.  Każdego miesiąca wybieramy jednego  

szczęśliwego zwycięzcę

Zarejestruj swoją maszynę, 
aby mieć szansę na wygranie telefonu iPhone 11.

Przegląd wszystkich maszyn 
obsługiwanych przez aplikację BlueLink

•  FinishPro™ II 595 (seria PC)
•  ST Max™ II 395 (PC Pro Stand i PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ II 495 (PC Pro Stand i PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ II 595 (PC Pro Hi Boy)
•  Ultra Max™ II 695 (seria Standard i ProContractor)
• Ultra Max™ II 795 (seria Standard i ProContractor)
•  Ultra Max™ II 1095  

(seria Standard, ProContractor i IronMan)
•  Mark Max™ IV  

(seria Standard i ProContractor)
•  Mark Max™ V  

(seria Standard, ProCon tractor i IronMan)
•  Mark Max™ VII
  (seria Standard i ProContractor)
•  Mark Max™ X
 (seria Standard i ProContractor)

Aplikacja BlueLink umożliwia nie tylko 

sprawdzanie ciśnienia, ale ma do zaoferowania 

o wiele więcej! Mogę sprawdzić zużycie farby 

dla każdego miejsca pracy w dowolnym miejscu 

i czasie, co jest naprawdę pomocne przy 

sporządzaniu ofert dla potencjalnych klientów. 

Chętnie używałbym tej aplikacji ze wszystkimi 

moimi maszynami Graco.

DMITRY KLIMOV, REPAIRSCO, ROSJA

Jak to działa?

1 2 3

Pobierz aplikację 
BlueLink dla systemu 

iOS lub Android.

Połącz się ze swoimi 
maszynami Graco przy 

użyciu Bluetooth. 

Zarejestruj się, 
aby odblokować 

wszystkie funkcje.
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Przegląd

GRACO I SAYPE ŁĄCZĄ SIŁY W RAMACH 
PROJEKTU BEYOND WALLS

MIESZANIE

Zeszłego lata to nie Wieża Eiffla, ale znajdujący 

się pod nią trawnik na kilka dni przyciągnął całą 

uwagę. Pytasz dlaczego? Dzięki pracy „Beyond 

Walls” francuskiego artysty Saype'a. Jaki ma to 

związek z Graco? Saype stworzył imponujące 

dzieło przy użyciu maszyn Ultra HandHeld™ 

i Ultra Max™ II 795. Zobaczmy, co ma do 

powiedzenia na temat swojego projektu...

saype_artiste

www.saype-artiste.com

„Ta praca o powierzchni  
15 000 m² będzie znikać w  

miarę rośnięcia trawy.”

„Ze względu na krótki termin nie mogłem sobie pozwolić  
na awarię sprzętu. Z Graco mogę spać spokojnie.”

„Taką pracę można utworzyć wyłącznie przy użyciu natryskiwania hydrodynamicznego!”

„Maszyny Graco są trwałe i łatwe w obsłudze... Mają wszystko, 
czego oczekuję od urządzenia natryskowego.”

„Samodzielnie opracowałem farbę do tego projektu.  
Ulega biodegradacji w 100%.”

PSEUDONIM

SAYPE

• Pseudonim artystyczny 
Guillaume’a Legrosa

• Urodzony w 1989 r. w Belfort 
(Francja)

• Zaczął malować graffiti w 
wieku czternastu lat

• Znany głównie z jego 
projektów „Land Art” 
(ogromne obrazy wykonane 
przy użyciu trawy)
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Ankieta 

MALUJESZ NATRYSKOWO, 
CZY PRZY UŻYCIU WAŁKA?

Podziel się swoim sukcesem

TWOJA HISTORIA 
W TYM MAGAZYNIE?

Media społecznościowe

 ZNALEZIONE NA INSTAGRAMIE
Nie ma lepszego sposobu, aby przekonać potencjalnych klientów, 
niż pokazanie im, co robisz każdego dnia. A najlepszą aplikacją 
do tego celu jest Instagram. Często zaglądamy na Instagrama i 
uwielbiamy umieszczać naszych „ambasadorów” w centrum uwagi 
w tym magazynie.

  
Chcesz, aby Twoje zdjęcie znalazło się w naszym magazynie? 
Udostępnij swoje projekty na Instagramie, oznaczając je  
hashtagiem #gracocontractorclub i #gracopaintsprayer

Czy stosujesz wyłączenie malowanie natryskowe? Czy czasami 
używasz tradycyjnego pędzla? Czy zdarza Ci się używać wałka? 
Jesteśmy bardzo ciekawi, jak realizujesz swoje projekty. Chcesz 
otrzymać ekskluzywną torbę z prezentami Graco?

  Wypełnij ankietę na stronie www.graco.com/survey, aby zyskać 
szansę na wygraną ekskluzywnej torby z prezentami Graco.

Twoje doświadczenia z Graco są sercem tego maga-
zynu. Czy właśnie zakończyłeś projekt, z którego jesteś 
szczególnie dumny? A może twoja maszyna Graco 
pozwoliła ci skończyć pracę w rekordowym tempie? Daj 
nam znać! Twoja historia może pojawić się w kolejnym 
wydaniu, a Twoje zdjęcie może nawet ozdobić okładkę!

1   Odwiedź stronę www.graco.com/contractorstory

2   Opisz swój projekt w kilku zdaniach

3   Skontaktujemy się z tobą i powiemy Ci, co dalej

To Twoja szansa 
na wygranie 

ekskluzywnej 
torby z prezentami 

Graco



WWW.GRACO.COM/CONTRACTORPCGUN

Pistolet Contractor PC Pistolet Contractor PC Compact

Pistolet Contractor PC Compact
O 25% lżejszy i o 25% mniejszy
Pracuj cały dzień, nie męcząc 

się.

Nowy, cienki wąż BlueMax™ II
z końcówką biczową zapewnia 

większą elastyczność
i lepszą kontrolę pistoletu.

Wkład iglicy ProConnect™
pozwala na szybką wymianę

w trakcie pracy.

NOWOŚĆ

WYGODA ELASTYCZNOŚĆ SZYBKOŚĆ

JEDEN Z NAJLŻEJSZYCH I NAJWYGODNIEJSZYCH W UŻYCIU PISTOLETÓW 
NATRYSKOWYCH NA RYNKU

PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT

WYBIERZ ODPOWIEDNI ROZMIAR. 
WYKONAJ KAŻDE ZADANIE.

WIĘCEJ SPOSOBÓW NATRYSKIWANIA


