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SPIS TREŚCI

Graco jest światowym liderem w dziedzinie 

systemów i komponentów do obróbki materiałów. 

Od momentu założenia w 1926 roku, firma oferuje 

produkty do przenoszenia, pomiaru, dozowania oraz 

aplikacji 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 

z uznanymi dealerami wyłącznie w zakresie 

dostaw urządzeń do natryskiwania farb, powłok 

ochronnych, cyrkulacji farb, smarowania, dozowania 

klejów i środków uszczelniających oraz do ciężkich 

zastosowań. 
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• Opowiedz nam o swoim sukcesie

• Zapisz się do naszego magazynu i newslettera
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@GracoContractorClub 

CONTRACTOR  
CLUB

YOU'VE GOT THE POWER NOWOŚĆ W ROZWIĄZANIACH 
DO GŁADZI: POMPA 
POWERFILL

NOWOŚCI W MALOWANIU: 
BEZPRZEWODOWE MODELE 
GX21 I CLASSIC 390 PC

04 06

16

GRACO BARDZIEJ  
CYFROWE NIŻ KIEDYKOLWIEK

12



POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

MOC TKWIĄCA W... USŁUGACH

POZNAJ SANISPRAY HP

18

COVID-19 CZYNI 
DYSTRYBUTORÓW 
INNOWACYJNYMI

W firmie Graco zawsze 
jesteśmy gotowi udzielić 

Ci wsparcia, szczególnie w 
tych trudnych chwilach.

RAZEM PRZEZ 
PANDEMIĘ COVID-19

10

Rok 2020 był nietypowym rokiem. Konsekwencje koronawirusa nie 
ominęły również naszej branży. Jednak bez względu na to, jak wielkie były 
to wyzwania, zarówno dystrybutorzy, jak i malarze oraz inni rzemieślnicy 
wykazali się ogromną pasją i odpornością, aby przetrwać kryzys.

W 2021 roku będziemy wspierać Cię bardziej niż kiedykolwiek! Chcemy 
pomóc Ci w wykonywaniu pracy jeszcze lepiej, jeszcze bezpieczniej i 
jeszcze bardziej efektywnie. O tym, w jaki sposób możemy Ci pomóc, 
przeczytasz w niniejszym wydaniu ContractorMag. 

You've got the POWER!

Pieter De Swerts 
Kierownik ds. marketingu handlowego CED, region EMEA 
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YOU'VE GOT THE POWER
Dzięki naszej usłudze A+ chcemy za każdym razem zaoferować Ci najlepsze doświadczenia.  

W 2021 roku pójdziemy o krok dalej. Dajemy Ci więcej możliwości niż kiedykolwiek,  

abyś mógł wykonywać pracę tak, jak chcesz. Z produktami, których chcesz,  

z usługami, na które zasługujesz, z informacjami, których potrzebujesz i z  

większą swobodą. Krótko mówiąc, w 2021 roku... moc należy do Ciebie!

Moc tkwiąca w innowacji

Innowacyjność zajmuje wysokie miejsce na  
naszej liście działań i tak pozostanie. Nie tylko  
stale udoskonalamy nasz istniejący sprzęt, ale 
także wprowadzamy na rynek nowe produkty, 
które sprawiają, że Twoja praca jest jeszcze 
szybsza, łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej 
wydajna. Nasza nowa pompa PowerFill™ jest tego 
doskonałym przykładem – to prawdziwy przełom  
w dziedzinie suchej zabudowy. Do wszystkich 
szpachlarzy: patrz strona 6 i następne.

Od tego lata będziemy jeździć po Europie z trasą Power Tour. Jest to doskonała okazja,  
aby poznać nasz nowy sprzęt na żywo i zobaczyć go w akcji. Koniecznie nas odwiedź!

• Informacyjne demonstracje nowych urządzeń 

• Sam wypróbuj nowy sprzęt

• Profesjonalne porady od ekspertów Graco

• Przyjemna pogawędka z innymi profesjonalistami

Chcesz wiedzieć, kiedy będziemy w Twojej okolicy? Sprawdź kalendarz na www.graco.com/powertour

Odwiedź nas podczas „Power Tour”

ZAPISZ W  
KALENDARZU
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Aby podziękować naszym lojalnym klientom, rozdajemy 500 „Pakietów 
mocy”. Czy jesteś zainteresowany jednym z naszych zestawów prezento-
wych z czapką, koszulką i innymi fajnymi gadżetami? Weź udział w naszej 
ankiecie, daj nam znać, jakich kanałów używasz, aby nas śledzić, a kto 
wie? Może właśnie wygrasz jedną z nich. 

Wszystkie informacje są dostępne na stronie  
www.graco.com/survey

Wypełnij naszą ankietę i 
wygraj „Pakiet mocy”

Moc tkwiąca w usługach

Wybierając firmę Graco, wybierasz nie tylko wysokiej jakości sprzęt, który będzie służył 
przez lata, ale także usługi naszych dystrybutorów. Nie zmieniają tego czasy pełne 
wyzwań, takich jak pandemia Covid-19. Od udzielania informacji o produktach do  
przeprowadzania napraw, nasi dystrybutorzy w 2020 roku musieli na nowo odkryć siebie. 
Na stronach 10 i 11 można przeczytać historię dwóch dystrybutorów, którzy dobrze  
zareagowali na sytuację z ubiegłego roku.

Moc tkwiąca w wolności

Efektywne zarządzanie pracą nie zawsze jest łatwe. Jesteś uzależniony od dostępności gniazdek 
elektrycznych, na przykład dla urządzeń elektrycznych. A jeśli takowe są dostępne, ogranicza Cię 
długość przewodu danego sprzętu. Dlatego wkładamy cały nasz wysiłek w urządzenia zasilane 
akumulatorowo. Widzieliśmy sukces naszych urządzeń ręcznych i teraz wdrażamy to rozwiązanie do 
naszych większych urządzeń. Odkryj bezprzewodowe modele GX21 i Classic 390 PC od strony 12.

Moc tkwiąca w wiedzy

Wiedza to potęga, także jeśli chodzi o malowanie  
natryskowe. Jeśli znasz swój sprzęt na wylot, możesz z 
łatwością go używać i w pełni wykorzystać jego możliwości. 
Dlatego wraz z naszymi dystrybutorami regularnie organi-
zujemy szkolenia. W czasach Covid-19 jest to wyjątkowo 
trudne. W wielu krajach wprowadzono ścisłe obostrzenia 
i zakazano spotkań. Z tego właśnie powodu poszliśmy w 
kierunku cyfrowym bardziej niż kiedykolwiek. Więcej na 
temat naszego podejścia cyfrowego można przeczytać na 
stronach 16 i 17.
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NIGDY WIĘCEJ RĘCZNEGO POM-
POWANIA MASY SZPACHLOWEJ

NOWOŚĆ: SPOJRZENIE NA REWOLUCYJNĄ POMPĘ POWERFILL™

Wykończenie suchej zabudowy... to nie tylko wymaga dużej wiedzy, ale i ciężkiej pracy. Potwierdzi to każdy, 

kto codziennie pompuje masę szpachlową do pojemnika, spoinera lub do tacy na masę szpachlową. Dlatego 

właśnie firma Graco zaprojektowała pompę PowerFill. Jest to pierwsza akumulatorowa pompa do masy 

szpachlowej. Rewolucja w dziedzinie suchej zabudowy!

Jedna pompa, trzy główne zalety

Więcej informacji znajduje się na stronie www.graco.com/powerfill 

Oszczędzasz  
dużo czasu

Twoje narzędzia wykończeniowe są napeł-
niane szybciej i łatwiej niż przy użyciu 
ręcznej pompy ładującej. Za każdym razem. 

Zapobiegasz urazom  
pleców i mięśni

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby napełnić 
narzędzia wykończeniowe. Koniec ze schy-
laniem się i ręcznym pompowaniem! 

Możesz lepiej wykańczać 
(większe) realizacje

Potrafisz wykończyć każdą realizację do 
perfekcji. A w miarę wzrostu wydajności 
możesz podejmować się coraz więk-
szych projektów.
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Seria  
Standard 

Do projektów 
mieszkaniowych  
i remontowych
 

Seria Pro  
3.5

Do dużych  
projektów  
mieszkaniowych 
i komercyjnych 
(Idealna do  
wysokich wiader)

Dostępna w 3 wersjach

Seria Pro  
3.5 XL

Idealna do wysokich  
wiader 

Do dużych projektów 
mieszkaniowych  
i komercyjnych

 Wydajny akumulator litowo-jonowy 18 V Max
 Pompa PowerFill zasilana jest akumulatorem litowo-jonowym 

DeWalt® 18V Max. Na jednym naładowaniu można przepom-
pować do 200 litrów masy szpachlowej. Ponadto ładowanie trwa 
tylko 35 minut.

 Ergonomiczna konstrukcja
 Dzięki wysokiej rurze napełniającej można bez schylania się napeł-

niać pojemnik na masę szpachlową. Nie potrzebujesz żadnego 
osprzętu, aby szybko i łatwo zamontować gęsią szyjkę i napełnić 
maszynę do automatycznego spoinowania.

 Inteligentne sterowanie z funkcją Precision Fill
 Samo napełnianie może odbywać się ręcznie lub automatycznie. 

Naciskaj przycisk, aż Twój pojemnik, spoiner, taca na masę szpa-
chlową lub maszyna do automatycznego spoinowania zostanie 
napełniona lub ustaw żądaną ilość i pozwól technologii Precision 
Fill wykonać swoją pracę.

 Wytrzymała pompa Powerstroke
 Pompa Powerstroke™ – wykonana z aluminium i stali nierdzewnej 

– wytrzymuje do czterech razy dłużej niż pompa ręczna. Ponadto, 
dzięki systemowi ProConnect®, pompę można wymienić samo-
dzielnie w ciągu kilku sekund.

 Regulowany, bezszczotkowy silnik prądu stałego
 Pompa PowerFill jest wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu 

stałego z technologią ProControl™. Dzięki temu można pracować 
z taką szybkością, z jaką się chce i zawsze mieć maksymalną 
kontrolę nad materiałem wyjściowym.

 Stabilna i regulowana noga
 Nogę można szybko i bez użycia narzędzi dopasować do wyso-

kości wiadra. Duża podstawa zapewnia, że pompa PowerFill jest 
zawsze stabilna.
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„Dzięki pompie PowerFill mogę szybko, łatwo i precyzyjnie napełniać 
wszystkie moje narzędzia. Oszczędzam w ten sposób mnóstwo czasu”
RICCARDO AURILIO - WŁAŚCICIEL FIRMY AURILIO RICCARDO TROCKENBAU – PAINTEN, NIEMCY

„Napełnianie spoinera może być naprawdę męczące.  
Pompa PowerFill sprawia, że proces ten jest o wiele łatwiejszy!”
PIOTR ŚLUSARCZYK – WŁAŚCICIEL FIRMY FRB ŚLUSARCZYK – WRZĄSOWICE, POLSKA

R
iccardo testował pompę PowerFill przez 
30 godzin i przepompował nią ponad 
500 litrów masy szpachlowej (Knauf Fill 
and Finish). Był bardzo entuzjastycz-

ny, kiedy poprosiliśmy go o opinię: „Za pomocą 
pompy PowerFill napełniałem różne narzędzia 
różnych marek. Dzięki technologii Precision Fill 
udało mi się je wszystkie napełnić szybko, łatwo i 
precyzyjnie. Zaoszczędziłem w ten sposób mnó-
stwo czasu.”

P
iotr używał pompy PowerFill przez 
20 minut i przepompował nią około 
15 litrów masy szpachlowej (Rigips 
Premium Light). To wystarczyło, 

żeby go przekonać: „Napełnianie spoine-
ra może być naprawdę męczące. Pompa 
PowerFill sprawia, że proces ten jest o wiele 
łatwiejszy! Jest to solidny produkt, łatwy w 
użyciu i czyszczeniu. Zdecydowanie dodał-
bym ją do mojego parku maszyn.”

Sprawdzona dla Ciebie

 
„Jeśli masz pompę PowerFill, nie używasz już ręcznej pompki. 
Nigdy więcej”. 
Joris De Smit – Właściciel firmy Stuca – Veerle, Belgia

Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby zobaczyć, jak Joris używa 
pompy PowerFill.

„Jeśli masz pompę PowerFill, 
nie używasz już ręcznej pompki. 
Nigdy więcej”. 
Joris De Smit – Właściciel firmy Stuca – Veerle, Belgia

Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby zobaczyć,  
jak Joris używa pompy PowerFill.
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Płyty gipsowo-kartonowe mogą być wykańczane na różnych poziomach, tzw. poziomach Q.  

Od eliminacji złączy i samych śrub (Q1) do teksturowanego lub malowanego wykończenia całej ściany 

(Q4)... W Graco znajdziesz rozwiązanie dla każdego poziomu.

Ostrza wygładzające i noże do fug

Nasze brzeszczoty wygładzające ProSurface, noże do spoin i tyczki przedłużające stanowią idealne uzupełnienie pompy 
PowerFill. Kupuj je oddzielnie lub w zestawie narzędziowym z poręczną walizką do przechowywania.

System ciągłego przepływu (CFS)

Dzięki lejkowi na masę szpachlową i maszynie do auto-
matycznego spoinowania taśmą spoinową, CFS jest 
najlepszym rozwiązaniem do pełnej automatyzacji prac 
wykończeniowych. Nakładaj masą szpachlową i taśmę 
spoinową za jednym razem. Ponieważ system jest stale 
zasilany masą szpachlową, można pracować dłużej bez 
konieczności uzupełniania. 

Agregaty natryskowe HD 3 w 1

Farba, ciężkie powłoki lub materiały o różnej fakturze... 
nasze agregaty natryskowe HD 3 w 1 umożliwiają równie 
sprawne natryskiwanie wszystkich tych materiałów. Dzięki 
możliwości wyboru modeli Mark HD (elektryczny), GMax 
(benzynowy) i DutyMax (hydrauliczny) zawsze znajdziesz 
narzędzie, które będzie Ci odpowiadać. 

Wykańczanie suchej zabudowy od  
poziomu Q1 do Q4, wspólnie z Graco

Zestaw wygładzający
• Ostrza wygładzające o szerokości 25 cm, 35 cm,  

45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm

• Tyczka przedłużająca o długości 200 cm

Wykańczanie Ścianek  
działowych

Twoje umiejętności

Nasze rozwiązania

Szybsza praca

Q1

Q1 Q3

Q2

Q2 Q4

Q3 Q4

Zestaw  
do suchej zabudowy
• Ostrza wygładzające o szerokości 25 cm,  

35 cm, 45 cm i 60 cm

• Nóż do spoin o szerokości 10 cm i 15 cm

• Tyczka przedłużająca o długości 100 cm
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COVID-19 CZYNI DYSTRYBUTORÓW 
INNOWACYJNYMI
Był to rok pełen wyzwań dla wszystkich w naszej branży, w tym dla dystrybutorów Graco. Na szczęście wielu dystrybu-

torów wykorzystało pandemię Covid-19 do wprowadzenia innowacji. Dwóch z nich stawiamy w świetle reflektorów.

O
d iPhonów i iPadów dla pra-
cowników działu sprzedaży po 
responsywną stronę interneto-
wą... W firmie Farben Morscher 

wiedzą, czym jest cyfrowe podejście. 
„Covid-19 przyspieszył tę cyfrową zmia-
nę” – mówi Kierownik ds. marketingu i 
komunikacji Martin Hefel.

„Widzimy, że smartfon jest ważnym narzę-
dziem pracy dla wielu malarzy” – mówi 
Martin. „Robią z nim niemal wszystko: 
odwiedzają strony internetowe, oglą-
dają filmy, zamawiają produkty. Jeśli mają 
pytanie lub problem z maszyną, używają 
go również do wysyłania zdjęć i filmów 
pokazujących problem. Z tego powodu 

nasza strona internetowa ma respon-
sywny design i zoptymalizowaliśmy nasz 
sklep internetowy.”

Więcej doradztwa online
Covid-19 przyspieszył wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych. Martin: „Szcze-
gólnie młodzi ludzie używają go znacznie 
szybciej i w większym stopniu. Dla nich, 
sprzedaż i wsparcie techniczne nie 
odbywa się tylko twarzą w twarz. Przesy-
łają również prezentacje, filmy i doku-
menty. Szczególnie w czasie pandemii 
prowadziliśmy więcej konsultacji online”. 
 
 

Szybki serwis
Jak się okazuje, takie podejście się 
opłaca. „Niedawno otrzymaliśmy telefon 
ze szwedzkiego numeru, od malarza, z 
prośbą o ofertę cenową. Nasz sprze-
dawca pomyślał, że to dziwne, że ktoś 
ze Szwecji prosi nas o ofertę cenową, 
ale nie zignorował sytuacji i wysłał ofertę. 
Pół godziny później malarz potwierdził 
swój zakup i zapytał, czy maszyna może 
zostać dostarczona jeszcze tego samego 
dnia. Okazało się, że ma duże zlecenie 
w Austrii. Jego maszyna się zepsuła, a 
on nie miał czasu do stracenia. Dzięki 
naszemu cyfrowemu sposobowi pracy, 
ten człowiek znalazł nas i szybko otrzymał 
pomoc. Wszyscy zyskują!”

MARTIN HEFEL, KIEROWNIK DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI

„W czasie pandemii prowadziliśmy  
więcej konsultacji online”

Farben Morscher
• Firma rodzinna 

• Istniejący od ponad 60 lat

• 20 sklepów w Austrii

• 170 pracowników

• www.farbenmorscher.at
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„Kiedy musieliśmy zamknąć firmę, wy-
korzystaliśmy ten czas na inwestycje w 
naszym zakładzie w Slough. Zbudowali-
śmy prawdziwą "Akademię malowania 
natryskowego", w której nasi trenerzy 
mogą prowadzić kursy malowania natry-
skowego. Firma Graco współpracowała 
przy tworzeniu koncepcji.”

Akademia malowania  
natryskowego

C
ovid-19 zmienił również spo-
sób pracy w firmie Dulux. Vickie 
Mather, Szefowa Akademii Dulux 
i Dulux Select Decorators, wy-

jaśnia, w jaki sposób w minionym roku 
wspierali oni profesjonalnych malarzy.

Bezpłatne warsztaty online
„Dzięki Akademii Dulux Academy Live 
uruchomiliśmy serię bezpłatnych warsz-
tatów szkoleniowych online, które 
zastąpiły nasze kursy stacjonarne. Nasi 
eksperccy trenerzy dzielą się swoją 
wiedzą i praktycznymi poradami podczas 
interaktywnych sesji za pośrednictwem 
wideokonferencji. Popularność sesji 
pokazuje, że jest na to realne zapotrze-
bowanie. Więc na pewno będziemy to 
kontynuować w 2021 roku”.

Podcast Akademia Dulux
„Uruchomiliśmy podcast Akademia 
Dulux: Życie jako dekorator. Rozma-
wiamy w nim z malarzami i zastanawiamy 
się, jak oni przeżywają kryzys. Każdy 
odcinek trwa pół godziny i daje im możli-
wość podzielenia się zarówno wskazów-

kami biznesowymi, jak i osobistymi histo-
riami. Obejmują one szeroką tematykę: 
od dobrego samopoczucia psychicz-
nego, przez najlepsze praktyki, po wska-
zówki dotyczące budowania biznesu”.

Praktyczne wskazówki
„Poprzez naszą grupę na Facebooku 
Dulux Select Decorators zauważyliśmy, 
że wielu malarzy zmagało się z ciągle 
zmieniającymi się przepisami i ogra-
niczeniami. Postanowiliśmy wówczas 
zapewnić praktyczne wskazówki, w jaki 
sposób mogą oni bezpiecznie wyko-
nywać swoją pracę i jak mogą o tym 
informować swoich klientów”.

Między innymi Sam z Costa Deco-
ration był bardzo pomocny. Sam: „Te 
plakaty z instrukcjami bezpieczeństwa 
były świetne! Mogłem od razu zobaczyć, 
jakich przepisów należy przestrzegać i 
zapewnić klientów, że biorę pod uwagę 
ich bezpieczeństwo. Dzięki Dulux Select 
Decorators miałam pewność, że mogę 
wrócić do pracy!”

VICKIE MATHER, SZEFOWA AKADEMII DULUX I DULUX SELECT DECORATORS

„Warsztaty szkoleniowe online  
zastąpiły nasze kursy bezpośrednie”

Plakaty Dulux Select Decorators 
pokazują malarzom, których 
przepisów należy przestrzegać. 

Podcast Akademia Dulux oddaje 
malarzom głos w czasie kryzysu.
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SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ, 
NIEZRÓWNANA SWOBODA
Narzędzia zasilane akumulatorowo zyskują na popularności. Oczekuje się nawet, że do 2025 r. ich wykorzystanie podwoi 

się. Widzimy również, jak dużym powodzeniem cieszą się w firmie Graco nasze ręczne urządzenia akumulatorowe. 

Uznaliśmy, że nadszedł najwyższy czas, aby wdrożyć tę rewolucyjną technologię – wraz z wszystkimi zaletami 

akumulatorów – do naszych większych urządzeń. I tak oto przedstawiamy... modele bezprzewodowe GX21 Cordless i 

Classic 390 PC Cordless.

Wydajność

Brak elektryczności w wielu miejscach 
powoduje problemy. W takim przypadku 
można zdecydować się na generator, ale 
są one często drogie, głośne i ciężkie. 
Teraz możesz również wybrać agregat 
zasilany akumulatorowo. Dzięki temu 
przez cały czas masz pewność zasilania, 
możesz uniknąć przerw w dostawie prądu 
– a tym samym uszkodzenia sprzętu – i 
nie musisz dzielić się zasilaniem z innymi 
profesjonalistami.

Wolność

Urządzenia przewodowe ograniczają 
Twoją swobodę ruchów, ponieważ zawsze 
jesteś podłączony do gniazdka ściennego 
lub generatora za pomocą kabla (prze-
dłużacza). Agregat zasilany akumulato-
rowo zapewnia taką samą wydajność, ale 
znacznie większą swobodę. Nie musisz 
szukać gniazdek elektrycznych, nosić ze 
sobą przedłużacza lub generatora!

Bezpieczeństwo

Jedna trzecia wszystkich urazów na placu 
budowy jest spowodowana poślizgnię-
ciami, potknięciami i upadkami. Często 
łatwo jest znaleźć przyczynę, gdy wokół 
leżą wszystkie te kable. Urządzenia zasi-
lane akumulatorowo eliminują to ryzyko. 
Kolejna korzyść dla bezpieczeństwa: nie 
potrzebujesz już głośnego generatora ze 
szkodliwymi spalinami.

1 2 3

Dlaczego malarze wybierają agregaty akumulatorowe?

Na całym świecie, zasilany akumulatorowo Ultra  
HandHeld – nasz pistolet natryskowy do poprawek  
i małych prac – jest sprzedawany 4 razy częściej  
niż jego wersja przewodowa.

4x
Idealny do poprawek,  

drzwi, szafek,  
ogrodzeń itp.

Materiały na bazie wody 
(Ultra) lub materiały na bazie 

wody i rozpuszczalników 
(UltraMax)

Maks. 1,25 l na  
pojemnik farby

Maks. rozmiar dyszy: 0,016”
Maks. ciśnienie: 138 barów
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Nowy Classic 390 PC Cordless można rozszerzyć o równie nowy zestaw do wykańczania 
bezpowietrznego. Zestaw zawiera zbiornik o pojemności 5,7 litra, dodatkowy rozpylacz FFLP  
210, cienki wąż z końcówką biczową o długości 0,9 m, krótszy wąż o długości 7,5 m oraz  
dwa dodatkowe filtry do pistoletu i pompy. Ten zestaw zapewnia możliwość wykończenia  
wszystkich Twoich projektów z najwyższą jakością, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz.

Jeśli wolisz najpierw poznać szczegóły dotyczące modelu Classic 390 PC  
Cordless, czytaj dalej! Na kolejnych stronach porównamy go z modelem GX21 Cordless.  
W ten sposób od razu będziesz wiedział, które narzędzie najbardziej Ci odpowiada.

Odkryj także nowy zestaw do wykańczania bezpowietrznego 

Co mają ze sobą wspólnego nowe modele GX21 Cordless i 
Classic 390 PC Cordless?

Wydajny, bezszczotkowy silnik 
prądu stałego

Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia 
dłuższą żywotność akumulatora. Jest lekki, 
a jego kompaktowy rozmiar sprawia, że 
łatwo go przenosić.

Akumulatory DeWalt® 
FlexVolt

Do narzędzi dołączamy dwa 
akumulatory DeWalt® 54 V 6,0 Ah 
FlexVolt. Na jednym akumulatorze 
można rozprowadzić do 11,5 litra 
farby. Ładowanie trwa mniej niż  
60 minut za pomocą szybkiej  
ładowarki (w zestawie).

Dysze niskociśnieniowe RAC X™  
Low Pressure SwitchTips™

Dostarczane w standardzie: dysze niskociśnieniowe RAC X™ 
Low Pressure SwitchTips™. Nie tylko gwarantują one najwyższej 
klasy wykończenie, ale dodatkowo natryskiwanie z mniejszym 
ciśnieniem wydłuża żywotność baterii i zmniejsza pylenie.

Elastyczny wąż ssący

Elastyczny wąż ssący ułatwia 
dotarcie do każdego wiadra z farbą i 
odsysanie farby bezpośrednio z niego.  
Jest również łatwy do czyszczenia. 

Mocna stalowa rama

Stalowa rama sprawia, że modele GX21  
Cordless i 390 Cordless są w stanie 
wytrzymać ciężką pracę na placu budowy,  
a przy tym nie są ciężkie.
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NOWOŚĆ

MOC TKWIĄCA W... WOLNOŚCI

Model GX21 Cordless jest bardzo kompaktowy i przenośny. 
Idealnie nadaje się do małych mieszkań, gdzie nie ma prądu  
oraz do prac konserwacyjnych w firmach.
PAOLO MAIETTA I SIMONE CARUSO | WŁAŚCICIELE EDIL AIRLESS ITALIA – MARCIANISE, WŁOCHY

GX21 Cordless

Wierny towarzysz przy mniejszych pracach 
malarskich

Pompa ProX™ to  
wyjątkowo wytrzy-
mała pompa tłokowa  
o długiej żywotności.

Idealne rozwiązanie do mniejszych 
projektów remontowych i nowych 

budynków mieszkalnych
 

Materiały na bazie wody i oleju  
(farby wewnętrzne, podkłady,  
bejce, farby akrylowe, emalie,  

farby lateksowe itp.) 

 

Maks. natężenie przepływu: 1,8 l/min
Maks. rozmiar dyszy: 0,021”
Maks. ciśnienie: 207 barów

Dzięki systemowi  
ProXChange™ do  
szybkiej wymiany pompy  
nie są potrzebny  
żaden osprzęt.

Dzięki elastycznemu  
wężowi ssącemu, można  
zasysać farbę bezpośrednio  

z wiader o pojemności od  
1 do 30 litrów.

Lekka , kompaktowa 
konstrukcja sprawia, 

że GX21 Cordless jest 
niezwykle poręczny.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.graco.com/cordless
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Uwielbiam elastyczność i precyzyjne wykończenie, które  
oferuje model Classic 390 PC Cordless. Nie ma też przewodu,  
który mógłby ocierać się o świeżo pomalowane ramy drzwi.
FABIAN BAUERSACHS | WŁAŚCICIEL FIRMY MALERGESCHÄFT BAUERSACHS – RÖDENTAL, NIEMCY

Classic 390 PC Cordless

Solidna maszyna do pracy w pomieszczeniach i 
na zewnątrz

Idealnie nadaje się do średniej 
wielkości domów i małych projektów 

komercyjnych, zarówno wewnątrz  
jak i na zewnątrz

Materiały na bazie wody i rozpuszczalników 
oraz materiały  oleiste (farby wewnętrzne 

i zewnętrzne,  podkłady, bejce, farby 
akrylowe, emalie, farby lateksowe itp.)

Maks. natężenie przepływu: 1,8 l/min
Maks. rozmiar dyszy: 0,021”
Maks. ciśnienie: 227 barów

Pompa 
tłokowa Endurance™  

wytrzymuje co najmniej 
dwa razy dłużej niż 
pompy innych marek.

Układ napędowy Advantage 
jest wyposażony w prze-

kładnie czołowe z hartowanej 
stali, które zapewniają  

wyjątkowo cichą pracę.

 Dzięki technologii 
ProConnect™ nie  
potrzebujesz żadnego 
osprzętu, aby wymienić 
pompę za jednym razem.

Filtr pompy EasyOut™ 
zmniejsza zapychanie się 
materiałem i gwarantuje 
wysoką jakość wykończenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.graco.com/cordless
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GRACO BARDZIEJ 
CYFROWE NIŻ 
KIEDYKOLWIEK
Pandemia Covid-19 ma (miała) ogromny wpływ na nasze życie 

zawodowe. Na przykład w 2020 r. trudno było – a nawet zabro-

niono – odwiedzić dystrybutora lub wziąć udział w szkoleniu 

twarzą w twarz. Aby zapewnić Ci niezbędne informacje, w 2020 

roku firma Graco poszła dalej w transformacji cyfrowej niż 

kiedykolwiek. A biorąc pod uwagę osiągnięty sukces, będziemy 

tę drogę kontynuować w nadchodzących latach.

Kursy szkole-
niowe online

Ponieważ w wielu krajach szkolenia 
bezpośrednie nie były możliwe, 
uruchomiliśmy szereg nowych 
kursów i seminariów online – w tym 
dotyczących prawidłowej insta-
lacji, użytkowania, konserwacji i 
czyszczenia sprzętu. Nie widziałeś 
jeszcze żadnego z nich? Znajdziesz 
je w kilku językach na stronie www.
graco.com/onlinetraining.

Media społecz-
nościowe

Wielu malarzy śledzi nas w mediach 
społecznościowych. Liczba ta 
wzrosła dopiero w 2020 r. Logiczne 
jest więc, że wykorzystujemy te 
kanały, aby Cię inspirować i infor-
mować o wszystkich najnowszych 
wydarzeniach. Możesz również łatwo 
skontaktować się z nami za pośred-
nictwem naszych mediów społecz-
nościowych i regularnie brać udział 
w zabawnych konkursach.

Udostępniasz zdjęcie lub klip wideo? 
Nie zapomnij nas oznaczyć: #graco-
contractorclub i #gracopaintsprayer

Nowa strona 
internetowa

Nowa strona internetowa Graco 
już od jakiegoś czasu jest 
dostępna w języku angielskim, 
ale od tego miesiąca jest również 
dostępna w innych językach. 
Najbardziej rzucającą się w oczy 
nowością jest bez wątpienia nasz 
chatbot. Masz pytanie doty-
czące produktu lub potrzebujesz 
wsparcia technicznego? Nasz 
wirtualny asystent pomoże Ci 
znaleźć to, czego potrzebujesz.

Nasz chatbot przeprowadził już 
ponad 5 000 rozmów.

@GracoContractorClub
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W firmie Graco chcemy stale ulepszać nasze usługi i zapewniać jeszcze lepszą pomoc. Dlatego właśnie 
rozpoczęliśmy opracowywanie zupełnie nowej aplikacji Graco Contractor Equipment App. Chcesz 
szybko dowiedzieć się, jak jeszcze sprawniej i skuteczniej realizować swoje projekty? I jak w pełni wyko-
rzystać posiadany sprzęt? Nowa aplikacja Graco Contractor Equipment App natychmiast pokaże Ci, 
które akcesoria pasują do Twoich urządzeń. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek potrzebujesz informacji. 

Już wkrótce: nowa aplikacja Graco Contractor Equipment App

Jeszcze szybsze znalezienie odpowiedniego 
osprzętu do urządzeń i pracy

Akcesoria w centrum uwagi

Wyszukiwanie 24/7 według zastosowania, nazwy produktu, słowa kluczowego lub numeru części

Zapisuj i/lub udostępniaj swoje ulubione pliki za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, wiadomości tekstowej lub aplikacji WhatsApp

Znajdź najnowsze informacje na temat agregatów do natryskiwania, 
akcesoriów i części zamiennych

JetRoller
Nie masz czasu na zaklejanie wszystkiego 
taśmą? JetRoller łączy w sobie jakość wałka z 
szybkością natryskiwania!

• Łączy malowanie wałkiem i natryskiwanie w jednym ruchu
• Ergonomia: nie trzeba już ciągać za sobą wiadra,  

aby zanurzyć w nim wałek
• Pasuje do wszystkich wałków dostępnych na rynku  

(18 cm, 25 cm i 45 cm)

CleanShot
Czy używasz czasem przedłużek? Czy farba  
czasami odpryskuje lub kapie z agregatu? CleanShot™ 
z łatwością rozwiązuje ten problem. 

• Eliminuje rozpryskiwanie i kapanie z dyszy
• Może być umieszczony na każdej przedłużce
• Można go obracać o 360°, aby zawsze natry-

skiwać prostopadle

1

2

3

GRACO BARDZIEJ 
CYFROWE NIŻ 
KIEDYKOLWIEK

Bądź na 
bieżąco dzięki  

www.graco.com/ 
contractorapp 
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Przegląd

WSPÓLNA WALKA Z COVID-19 ZA POMOCĄ  
AGREGATÓW NATRYSKOWYCH SANISPRAY

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Agregaty natryskowe do  
środków dezynfekujących 
Wózki sklepowe, siedzenia na stadionach 
piłkarskich, ławki szkolne, pokoje hote-
lowe, toalety, baseny... Bardzo ważna jest 
ich szybka i dokładna dezynfekcja, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19. 
I to jest dokładnie to, co robi nasza nowa 
seria SaniSpray HP! Są to pierwsze na 
świecie bezpowietrzne agregaty natry-
skowe zaprojektowane specjalnie do 
rozpylania środków dezynfekcyjnych, 
sanitarnych i dezodorantów. 

Rodzina SaniSpray HP wciąż się 
powiększa
Potrzeba dezynfekcji i sanitaryzacji będzie 
zawsze istnieć. Dlatego też kontynuujemy 
wprowadzanie nowych urządzeń w 
tej kategorii produktów. Elektrostatyczny 
model ręczny SaniSpray HP20 i nasze 
rozwiązanie plecakowe są najnowszymi 
członkami rodziny SaniSpray HP.

SaniSpray HP: też Ci się podoba?
SaniSpray HP może być przydatny do 
dezynfekowania własnego sprzętu.  
A może masz możliwość również podjąć 
się prac dezynfekcyjnych, które dodat-
kowo rozwiną Twój biznes. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.graco.com/sanisprayhpsolution.

KLIENCI SANISPRAY HP WYRAŻAJĄ SWOJE OPINIE
Wiele firm z różnych branż przekonało się już o wartości dodanej SaniSpray HP. Jednym z nich jest Gwalia Healthcare. 
Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film.

Pandemia Covid-19 stworzyła nagle ogromną potrzebę szybkiej i skutecznej dezynfekcji (dużych) powierzchni.  

Nasza odpowiedź? Seria SaniSprayTM HP.

Gwalia Healthcare używa bezpowietrznych 
agregatów natryskowych SaniSpray  

Seria SaniSpray HP 
bazuje na urządzeniach, 

które już znasz.
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Media społecznościowe

„DZIĘKI MEDIOM SPOŁECZNOŚCIOWYM  
ODNOTOWAŁEM WZROST O 20-30%”

ZOSTAŃ CZŁONKIEM CONTRACTOR CLUB

Często zaglądamy na media społecz-
nościowe i uwielbiamy stawiać naszych 
„ambasadorów” w centrum uwagi. Tym 
razem naszą uwagę przykuł Emanuele 
Imparato z Neapolu. Emanuele: „Dzięki 
doskonałym maszynom Graco mogę 
pracować szybciej i uzyskiwać dosko-
nałe wyniki. Następnie udostępniam je 
na Instagramie, Facebooku i TikToku. 
Częściowo dzięki temu odnotowałem 
wzrost o 20-30%”.

EMANUELE IMPARATO

• Prace szpachlarskie i dekoracyjne 

• Firma zatrudniająca 5 pracowników

• Znajduje się w Neapolu we Włoszech

Zarejestruj swoje urządzenia Graco już dziś

Chciałbyś znaleźć się w naszym magazynie?  
Podziel się swoimi projektami w mediach 

społecznościowych z hashtagiem 
#gracocontractorclub i #gracopaintsprayer.

BEZPŁATNY 
SYSTAINER

Czy chcesz być w pierwszym rzędzie, aby zapoznać się z najnowszymi wiadomościami 
Graco? Możesz to zrobić, dołączając do naszego Klubu Wykonawcy, przeznaczonego 
wyłącznie dla profesjonalistów Graco, takich jak Ty. Dodatkowo otrzymasz poręczny systa-
iner z gadżetami Graco, całkowicie za darmo. Na co czekasz?!

WSKAZÓWKA! Można zarejestrować nie tylko nowy sprzęt, ale również kilkuletni.

1  Przejdź do www.contractorclub.com/register

2  Wypełnij dane, aby zarejestrować swój sprzęt

3  Otrzymaj darmowy systainer z gadżetami Graco

4  Korzystaj z wszystkich pozostałych korzyści członkowskich



ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY NA

WWW.GRACO.COM/POWERFILL 

PowerFill™ 3.5
Pierwsza akumulatorowa pompa podawcza  
przeznaczona do wykończeń suchej zabudowy

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
Oszczędność czasu dzięki napełnianiu 
wszystkich ręcznych lub automatycznych 
narzędzi do spoinowania i wykańczania 
jednym naciśnięciem przycisku.

ZMNIEJSZENIE ZMĘCZENIA   
Koniec z codziennym zmęczeniem  
i napięciem mięśni, zapobieganie  
długotrwałym kontuzjom. 

ZWIĘKSZ SWOJE ZYSKI
Podnieś jakość i zredukuj liczbę 
roboczogodzin. Przygotuj się na więcej i 
większe zlecenia.


