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GreinPlasT GreinPlasT
DLA INNYCH DLA INNYCH

Ważnym celem firmy 
jest popularyzowanie 
sportu i propagowanie 
aktywnego i zdrowe-
go trybu życia. Spon-

sorowani są między innymi: siatkarze, 
żużlowcy, gimnastycy i piłkarze. Pomoc 
finansowa i rzeczowa trafia również do 
zawodników indywidualnych.

Na wsparcie Greinplastu od same-
go początku istnienia firmy mogą liczyć 

Firma Greinplast kojarzy się przede wszystkim z produktami 
chemii budowlanej. Ze względu na wysoką jakość, są one 
wybierane przez wymagających klientów, nie tylko w Polsce, ale 
również poza jej granicami. Mało jednak jest tych, którzy wiedzą, 
że działalność firmy nie kończy się na produkcji i dystrybucji 
wyrobów. Greinplast praktycznie od początku swego istnienia 
angażuje się w pomoc społeczną oraz wspiera sportowców, 
zarówno na poziomie zawodowym, jak i amatorskim.

Firma Greinplast 
wspiera sportowców Na docenienie, zdaniem firmy, zasłu-

gują również wieloletnie wysiłki i sukce-
sy klubu żużlowego Stal Rzeszów. Nie-
zależnie od tego, czy drużyna rywali-
zowała w ekstralidze, czy w lidze niż-
szej, firma uczestniczy w promowaniu 
i wspieraniu tej dyscypliny sportu.

Szczególnie chęt-
nie Greinplast poma-
ga sportowcom, którzy 
stawiają sobie ambit-
ne cele i przekracza-
ją granice własnych 
możliwości. Doskona-
łym przykładem takiej 
postawy jest Rafał Wilk. 
Były, utytułowany polski 
żużlowiec, a aktualnie 
wybitny sportowiec nie-
pełnosprawny – między 
innymi trzykrotny mistrz 
paraolimpijski z Londy-
nu (2012) i z Rio (2016) 
w handbike’u. Z dumą 
obserwujemy jego kolejne 
sukcesy i cieszymy się ze 
wszystkich zdobywanych 
trofeów, wśród których naj-
częściej występują te z naj-
cenniejszego kruszcu.

W grupie wspieranych 
sportowców znajdu-
ją się również repre-
zentanci dyscyplin 
ekstremalnych, takich 

jak agresywna jazda na rolkach (Rze-
szow Concrete Madness) czy kolarstwo 
górskie (Lubenia MTB Maraton). Fir-
ma wspomaga również Towarzystwo 
Gimnastyczne MKS SOKÓŁ w Rzeszo-
wie, które wychowało Mistrzów Świa-
ta i Wicemistrzów Europy w akrobatyce 
artystycznej, a także finalistów progra-
mu „Mam Talent”. Na pomoc i wsparcie 
finansowe firmy Greinplast, mogą liczyć 
również zawodnicy drużyn z podkarpac-
kiej amatorskiej ligi piłki nożnej i innych 
niewielkich klubów piłkarskich rywa-
lizujących w niższych ligach. Kolejną 
osobowością ze świata sportu promowa-
ną przez Greinplast jest szachistka Lilia-
na Krzanowska, zdobywająca sukce-
sy na poziomie juniorskim. Do wszyst-
kich próśb o sponsoring firma stara się 
podchodzić indywidualnie, tak jak do 
potrzeb swoich klientów. W miarę moż-
liwości finansowych wspiera tych, któ-
rzy – podobnie jak Greinplast – mierzą 
wysoko i z determinacją dążą do osią-
gnięcia celu. 

siatkarze Asseco Resovii Rzeszów. 
Stała współpraca z klubem trwa już 
12 lat. Firma i jej pracownicy towa-
rzyszyli drużynie, gdy zdobywa-
ła mistrzowskie tytuły, jak rów-
nież w tych trudniejszych chwi-
lach. Sezon 2015/2016 zakończył 
się uzyskaniem tytułu wicemistrza 
Polski. W swojej historii zespół 
siedmiokrotnie zdobywał Mistrzo-
stwo Polski oraz dwukrotnie sięgał 

po wicemistrzowski tytuł w europejskiej 
Lidze Mistrzów.  Aktualnie trwa kolejny 
sezon zmagań siatkarskich, podczas któ-
rych na trybunach zawsze zasiadają wier-
ni kibice z firmy Greinplast. 
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rozMowa
Z ARCHITEKTEM

Budując wymarzony dom, na pewno zastanawiamy się nad 
wyborem elewacji. Nad tym, która z nich będzie bardziej 
praktyczna, estetyczna, trwalsza, a przy tym tańsza. 
Rzeszowski architekt Bartosz Dzioch podkreśla, że nie 
odważyłby się rozstrzygnąć jednoznacznie, jaki materiał 
jest lepszy, aby go użyć do elewacji. – Żadne rozwiązanie nie 
jest złe, jeżeli najpierw zaprojektuje się je i wykona właściwie, 
a później użytkuje się budynek zgodnie z przeznaczeniem 
– twierdzi nasz ekspert. 

Okładziny elewacyj-
ne to szeroka paleta 
materiałów, których 
używamy do „obło-
żenia” domu. Nieko-
niecznie muszą one 

być imitacją; to może być także natural-
ny materiał, np. kamień czy drewno. 

rowa (używana najczęściej na cokołach 
domu), może być też przyklejana. 

– Ruszt daje nam możliwość trwałe-
go zamocowania okładzin, które to roz-
wiązanie może się okazać pewniejsze niż 
ich przyklejanie, bo w tym drugim przy-
padku np. ciężkie okładziny mogą od-
paść – podkreśla Bartosz Dzioch. – Dru-
ga różnica jest taka, że w przypadku 
rusztu tworzy się przestrzeń pomiędzy 
ocieploną ścianą konstrukcyjną a okła-
dziną, dzięki czemu ściana jest wentylo-
wana, „oddycha”. W przypadku klejenia 
takiej wentylacji nie ma. 

Jednak, zdaniem architekta, to nie 
oznacza, że ruszt jest w każdym przy-
padku rozwiązaniem lepszym. – W nie-
których sytuacjach, np. w małych budyn-
kach, szczególnie na cokołach, zastoso-
wanie rusztu nie ma wielkiego uzasad-

Okładziny 
elewacyjne 

architekt iaRP radzi: 

budujmy z głOwą, czyli stOsując 
OPtymalne ROzwiązania

imitujący – taki sam efekt, jak przy uży-
ciu naturalnych desek, można uzyskać 
stosując imitację ceramiczną lub z two-
rzyw sztucznych. Zdarza się, że – jak in-
formuje nasz ekspert – decyduje o tym 
cena, choć czasami bywa i tak, że imi-
tacje niekoniecznie muszą być tańsze od 
naturalnych desek. – Czasami inwestor 
rezygnuje z użycia naturalnego drewna, 
bo… sąsiad go postraszył, że będzie miał 
problemy z kornikami – opowiada Bar-
tosz Dzioch. – A zatem o wyborze okła-
dziny niekoniecznie muszą decydować 
czynniki racjonalne. 

Architekt wspomina „erę sidingu” 
w latach 90. XX w., który to materiał 
wydawał się wtedy Polakom estetyczny 
i bardzo „amerykański”. W końcu siding 
ludziom się „przejadł”, ba! stał się synoni-
mem obciachu. – Ale żaden szanujący 

Istotny jest sposób zamocowania ta-
kich okładzin na ścianie domu. Można je 
zamocować na elementach wsporczych, 
np. na ruszcie, albo metodą przykleja-
nia. Okładziny drewniane można moco-
wać na ruszcie drewnianym, kamienne 
– na rusztach stalowych. Ale okładzina 
kamienna, np. z piaskowca, czy klinkie-

nienia, bo jest to droższe rozwiązanie 
– twierdzi Bartosz Dzioch.

siding, czyli nawet 
Obciach nie musi być zły

Najpopularniejsze okła-
dziny elewacyjne to 
klinkier, ceramika, cza-
sami kamień. – Obec-
nie panuje moda na de-
skowanie, czyli „okła-

danie” domu równo położonymi desecz-
kami, ale niekoniecznie na całej elewacji, 
tylko na jej fragmencie – podkreśla Bar-
tosz Dzioch. – Robi się tak wyłącznie dla 
pożądanego efektu estetycznego: tu tynk, 
tam inny materiał. 

W takich „kombinacjach” można za-
stosować prawdziwe deski, albo materiał czy elewacja 

na gładkO? 
Bartosz Dzioch.
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się architekt nie powie, że zastosowanie 
sidingu jest czymś złym i że przy jego 
użyciu nie da się wybudować pięknego 
domu. Może raczej stwierdzić, że war-
to korzystać z materiałów „szlachetniej-
szych” – podkreśla nasz ekspert. I doda-
je: – Lepszy, droższy materiał potencjal-
nie daje większe gwarancje, że będziemy 
z niego zadowoleni, ale nie zagwarantu-
je ich na 100 procent. Wszystko zależy 
od tego, czy będziemy go odpowiednio 
użytkować. 

O wyborze okładzin tak naprawdę 
decyduje cena i gust inwestora, a o gu-
stach – jak wiadomo – się nie dyskutuje. 
– Bywa, że architekt zaproponuje deski 
naturalne, a inwestor uprze się, by były 

to imitacje, bo w pobliskim markecie są 
one akurat tańsze o 30 proc., i je zasto-
suje – opowiada Bartosz Dzioch. – By-
wają też sytuacje odwrotne: kiedy ar-
chitekt proponuje materiały imitacyjne, 
a inwestor chce, aby użyto naturalnego 
drewna, bo obecnie jest moda na domy 
drewniane, naturalność. Ale można prze-
cież wybudować bardzo nieciekawy dom 
z drewna. Drewno jest świetnym mate-
riałem, ale podlega tym samym zasadom, 
o których wcześniej mówiliśmy: trze-
ba umieć je zastosować i nie przesadzać 
z dekoracją drewnianą.

Nasz ekspert podkreśla, że nie odwa-
żyłby się powiedzieć jednoznacznie, któ-
ry materiał okładzinowy jest lepszy. Każ-

dy pełni właściwie swoją funkcję, jeże-
li jest prawidłowo zastosowany. Dlatego 
Bartosz Dzioch doradza, aby przy pro-
jektowaniu domu zatrudnić fachowego, 
doświadczonego projektanta, który wie, 
jakie materiały i rozwiązania zastoso-
wać, by klient był zadowolony. 

OPtymalnie, czyli 
nie PRzePłacać bez POtRzeby

I nwestor może w ogóle zrezygno-
wać z okładzin, a zastosować je-
dynie elewację na gładko, czy-
li z minimalnym uziarnieniem. 
Obecnie jednak coraz częściej te 
techniki się miesza: ściany tynku-

rozMowarozMowa
Z ARCHITEKTEMZ ARCHITEKTEM

je się na gładko, a w okolicach okien 
czy drzwi umieszcza się np. drewnia-
ne deseczki. W tym przypadku moty-
wacja jest wyłącznie estetyczna, a nie 
techniczna.

Jednak, na co zwraca uwagę Bar-
tosz Dzioch, im więcej „udziwnień”, tym 
trudniej i drożej. – Biorąc pod uwagę tyl-
ko aspekt cieplny, wystarczyłoby ocie-
plić cały budynek i pokryć go tynkiem na 
gładko – zauważa architekt.

Bartosz Dzioch powtarza, że jeże-
li się jakieś rozwiązanie dobrze zapro-
jektuje i wykona, to powinno się spraw-
dzać. Znaczenie może mieć jedynie mar-
ka jakiegoś rozwiązania systemowego. 
– Markowy produkt jest z reguły droż-

szy, ale później płacimy mniej przy re-
montach – zaznacza nasz ekspert.

Architekt uważa, że war-
to inwestować w do-
bre, ale jednocześnie 
optymalne rozwiązania. 
– Czasami nie ma sen-
su przesadzać i – co się 

z tym wiąże – przepłacać – śmieje się 
Bartosz Dzioch. – Jeżeli miałbym budo-
wać np. ścianę jednowarstwową, to wo-
lałbym zapłacić za markowy materiał, 
natomiast jeżeli dwuwarstwową (ścia-
na plus ocieplenie), to bez sensu byłoby 
płacić za niego drożej. Wolałbym wtedy 

kupić tańszy materiał, bo po co mi ścia-
na równa do ułamka milimetra? – pyta 
retorycznie.

Generalna zasada, zdaniem naszego 
eksperta, jest cały czas taka sama: bu-
dować z głową, czyli optymalnie. Zwra-
cać uwagę na cenę, ale także na to, gdzie 
budujemy, bo w danej okolicy akurat ten 
materiał może być tańszy niż gdzie in-
dziej. – Żaden wykonawca czy architekt 
nie powinien mówić, że dany materiał 
jest najlepszy, bo każdy ma swoje plu-
sy i minusy. Dlatego najlepiej realizować 
rozwiązania dostosowane do konkretnej 
sytuacji – uważa Bartosz Dzioch. 
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elewacjaelewacja
NA DŁUGIE LATANA DŁUGIE LATA

Estetyczny wygląd elewacji ma dla większości klientów co-
raz większe znaczenie. I nie chodzi tylko o kolor, który wy-
bieramy zaraz na początku, ale również, o to, jak będzie wy-
glądała przez kilka następnych lat. – To co klientów interesu-
je najbardziej, to informacja, w jakim stopniu elewacja będzie 

się brudziła i czy będzie odporna na uszkodzenia mechaniczne – mówi 
Jan Pilch, doradca techniczny z firmy Greinplast. – Chcą, by wyglądała 
nienagannie, a to uzależnione jest w dużym stopniu od jakości materia-
łów budowlanych, które użyte zostały do jej wykończenia. Jeżeli głów-
nym kryterium wyboru farby elewacyjnej była niska cena, to nie moż-
na mieć zbyt wysokich oczekiwań. Tego typu produkty często nie speł-
niają podstawowych kryteriów technicznych, o czym klienci mają pra-
wo nie wiedzieć.

Farba nanosilikonowa 
– produkt najwyższej 
jakości w przystępnej 
cenie

Firma Greinplast od lat pracuje nad 
nowoczesnymi technologiami, które 
mają sprawić, by oferowane przez nią 
produkty były jak najlepszej jakości. – 
Nie da się tego zrobić ciągle obniżając 

ich cenę – tłumaczy doradca techniczny 
Greinplastu. – A niestety, wielu produ-
centów szukających łatwego zysku ofe-
ruje produkt w mocno zaniżonej cenie. 
Musimy mieć świadomość, że ta niska 
cena ma bezpośrednie przełożenie na ja-
kość tego produktu – a, idąc dalej, rów-
nież na wygląd naszej elewacji.

Nanosilikonowa farba FNX z ofer-
ty Greinplastu, nie jest produktem naj-

pomalowanie elewacji domu to dla większości inwestorów dość duży wydatek. dlatego wybierając farbę, war-
to mieć na uwadze, że malujemy ją raz na długie lata. to, czy oczekiwany efekt estetyczny będzie zadawalają-
cy i trwały, zależy przede wszystkim od jakości wybranej farby. Firma Greinplast wychodząc naprzeciw rosną-
cym oczekiwaniom klientów, proponuje nowoczesny produkt, jakim jest farba nanosilikonowa. zastosowane 
w niej dodatki silikonowe sprawiają, że elewacja przez długi czas pozostaje czysta. 

NANOsIlIkONOWA 
Farba Fasadowa

tańszym, ale za to bardzo nowoczesnym. 
– Zastosowane w niej dodatki silikono-
we sprawiają, że jest bardzo praktyczna 
w użytkowaniu. Co to oznacza? Przede 
wszystkim łatwość utrzymania w czysto-
ści pomalowanej nią elewacji – odpowia-
da Jan Pilch. – FNX posiada m.in. wyso-
ki kąt zwilżenia. Ten parametr technicz-
ny informuje nas o tym, jak będzie za-
chowywała się woda na pomalowanej tą 
farbą ścianie. Musimy bowiem mieć na 
uwadze, że im dłużej woda będzie utrzy-
mywała się na powierzchni – ściana bę-
dzie długo mokra – a tym samym, ryzy-
ko zabrudzenia wzrasta. W sytuacji, gdy 
kąt zwilżenia jest duży, padająca na ścia-
nę kropla przybiera kształt kuli, co uła-
twia jej szybkie spływanie.

właściwości 
samooczyszczania 
powierzchni ściany

Istotną zaletą farby nanosilikono-
wej jest właściwość samooczysz-
czania się pomalowanej nią ściany. 
– Dzieje się to wtedy, gdy pada na 
nią deszcz lub opryskujemy ją wodą 

z węża ogrodowego bądź myjki ciśnie-
niowej – dodaje doradca techniczny fir-
my Greinplast. 

idealna do krycia 
trudnych powierzchni i trwała na lata
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może być stosowana 
na różnych systemach 
ociepleń na bazie 
styropianu oraz wełny 
mineralnej.

W przypadku starych lub 
zabytkowych budyn-
ków najczęściej sto-
sowano tynki cemen-
towe, cementowo-wa-

pienne lub wapienne. Do tego typu pod-
łoży, najlepiej sprawdzają się farby o od-
powiednich parametrach fizycznych 

elewacja
NA DŁUGIE LATA

i formalnych dopuszczeniach do stoso-
wania w zabytkach. Takie produkty rów-
nież znajdują się w ofercie Greinplast  
– Ale, gdy mamy do czynienia z nowym 
budownictwem, gdzie najczęściej sto-
suje się tynki cienkowarstwowe, wtedy 
najlepiej stosować najbardziej uniwer-
salne farby silikonowe – wyjaśnia Jan 
Pilch. – Przy doborze rodzaju farby war-
to kierować się prostą zasadą – jaki ro-

dzaj tynku, taka farba. Dzięki temu, będą 
one spójnym elementem całego systemu 
dociepleń, a my będziemy pewni trwało-
ści naszej elewacji.

duża różnorodność 
kolorystyczna ułatwia 
dopasowanie do stylu 
domu oraz elementów 
otoczenia

Na estetyczny wygląd elewacji ma 
wpływ również kolor farby. – Greinplast 
ma w swojej ofercie szeroką gamę kolo-
rystyczną farb elewacyjnych. Stworzyli-
śmy ją, mając na uwadze panujące tren-
dy, ale także rosnące potrzeby klientów 
– mówi doradca techniczny z firmy Gre-
inplast. – Dzięki temu, każdy nasz klient 
ma możliwość dopasowania koloru fasa-
dy do otaczającego ją krajobrazu. 

Jeżeli odnawiamy elewację, jej ko-
lor możemy dopasować np. do wcześniej 
położonej kostki brukowej lub ogrodze-
nia. Musimy jednak pamiętać przy wy-
borze koloru, że elewacja narażona jest 
na działanie zmiennych warunków po-
godowych, w tym również na promie-
niowanie UV. Niektóre pigmenty są bar-
dziej na nie odporne, inne mniej. Dlatego 
o tym zawsze warto porozmawiać z na-
szym ekspertem. 
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W związku z ciągle ro-
snącym zapotrzebo-
waniem klientów na 
produkty wysokiej ja-
kości, firma Grein-

plast, zdecydowała się na wprowadze-
nie do swojej oferty kolejnego tynku do 
elewacji, który swoją jakością przewyż-
sza wszystkie dotąd dostępne na rynku. 
– Zauważamy dużą zmianę w podejściu 
klientów do produktów budowlanych. 
Do niedawna, o wyborze materiałów 
wykończeniowych decydowała głównie 
cena – mówi Jan Pilch, doradca technicz-

Tynk 
nanosilikonowy

tynk nanosilikonowy jest nowym rozwiązaniem, które powstało w odpowiedzi na ciągle rosnące 
wymagania klientów. powierzchnie nim pokryte są bardziej trwałe, odporne na zabrudzenia, a do 
tego estetycznie wyglądają. to efekt zastosowania nowoczesnych dodatków silikonowych, które 
oprócz walorów estetycznych, znacząco poprawiają również komfort montażu.

ny z firmy Greinplast. – Dziś klienci po-
szukują nowoczesnych rozwiązań, które 
są praktyczne i nie sprawiają problemów 
w użytkowaniu. Coraz większą uwagę 
przywiązują również do wyglądu i este-
tyki elewacji, a także jej trwałości.

ulepszony tynk silikonowy 
– estetyczny i praktyczny 
w użytkowaniu przez 
dłuGie lata

Biorąc pod uwagę fakt, że elewa-
cja jest to element wykończenia domu, 

elewacja
NA DŁUGIE LATA

który najczęściej w niezmienionej for-
mie pozostaje przez długie lata, war-
to zainwestować w tynk najwyższej ja-
kości. – Bowiem narażony na destruk-
cyjne działania warunków pogodo-
wych – opady deszczu i śniegu, gradobi-
cia oraz promieniowanie UV – a do tego 
pokryty tynkiem kiepskiej jakości dom, 
już po kilku latach będzie wyglądał nie-
estetycznie – tłumaczy ekspert z Gre-
inplastu. – Tynk nanosilikonowy został 
wzbogacony nowoczesnymi dodatkami 
silikonowymi, które powodują, że ma 
on jeszcze lepsze parametry techniczne. 

Między innymi, pokryte nim powierzch-
nie mają najwyższy kąt zwilżenia.

– Ta właściwość określa sposób za-
chowania się wody na pokrytej tynkiem 
powierzchni – wyjaśnia Jan Pilch. – Im 
bardziej struktura kropli zbliżona jest do 
ideału, czyli do kuli, tym efekt jest moc-
niejszy, a krople spływają ze ściany nie 
wnikając w jej powierzchnię. To ważne, 
bo im dłużej pozostaje mokra, tym więk-
szą ma tendencję do zabrudzeń.

kolejną istotną zaletą tynków 
nanosilikonowych jest to, że 
pokryta nimi powierzchnia 
posiada właściwości samo-
oczyszczania się. – Wyglą-

da to tak, że brudna ściana, w momencie 
zwilżenia np. deszczem, samoczynnie się 
opłukuje – opowiada doradca techniczny 
Greinplastu. – Z kolei te powierzchnie, 
które osłonięte są dachami lub innymi 

elewacja
NA DŁUGIE LATA

najnowsze 
i jeszcze lepsze 

rozwiązanie do elewacji
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elementami konstrukcyjnymi budynku, 
możemy z łatwością wyczyścić sami, za 
pomocą węża ogrodowego lub myjki ci-
śnieniowej.

To, co odróżnia tynki nanosilikono-
we od tradycyjnych, to również fakt, że 
te drugie powinny być nakładane w od-
powiednich warunkach pogodowych, 
zwłaszcza w odpowiedniej temperaturze. 
Przy nakładaniu zwykłych tynków sili-
konowych w wysokich temperaturach, 
w trakcie ich bardzo szybkiego wysycha-
nia, na ścianach może pojawić się efekt, 
który określany jest przez wykonawców 
jako dziurkowanie. – W przypadku tyn-
ku nanosilikonowego, ryzyko pojawie-
nia się „dziurek” na ścianie jest niewiel-
kie – dodaje Jan Pilch.

Tynk nanosilikonowy 
– najwyższa jakość 
w przystępnej cenie

Wielu producentów che-
mii budowlanej, by 
zwiększyć sprzedaż, 
a jednocześnie swój 
zysk, wprowadza na 

rynek produkty, które często nie spełniają 
podstawowych wymagań i norm. Nieste-
ty klienci skuszeni ciekawą ofertą marke-
tingową i niską ceną, nie zdają sobie czę-
sto sprawy, że inwestują w produkt bar-
dzo kiepskiej jakości. – Greinplast wy-
chodzi im naprzeciw, wprowadzając na 
rynek produkt bardzo dobry jakościowo, 
a do tego w przystępnej cenie – mówi Jan 

Pilch. – Nie prowadzimy polityki opartej 
na ciągłym obniżaniu cen, bo to przeło-
żyłoby się na jakość naszych produktów. 
Szukamy nowoczesnych rozwiązań, które 
mają ułatwić użytkowanie oferowanych 
przez nas materiałów budowlanych.

Tynk nanosilikonowy, dzięki wzbo-
gaconej nowoczesnymi dodatkami sili-

konowymi formule, charakteryzuje się 
bardzo dobrymi parametrami technicz-
nymi, które sprawiają, że jest on este-
tyczny wizualnie, i praktyczny, bo łatwy 
do utrzymania w czystości. W sprze-
daży pojawi się wczesną wiosną 2017 
roku, zaraz jak tylko wystartują prace 
wykończeniowe. 

1320 kolorów

Nowa paleta kolorystyczna w systemie barwienia Greinplast

Wzornik prezentuje możliwą do uzyskania kolorystykę farb akrylowych, lateksowych, satynowych 
i antyrefleksyjnych z oferty Greinplastu.

 Większy format ułatwiający wybór koloru (większe próbki kolorystyczne)

 Dodatkowe przekładki umożliwiające 
sprawdzenie zestawienia koloru  
ściany z białym sufitem

 Więcej modnych kolorów 
pastelowych

32 subtelne 
odcienie bieli

1288 kolorów 
odpowiadających najnowszym 
trendom kolorystycznym
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W ciągu ostatnich lat mocno zmieniły 
się trendy w zdobieniu ścian. Dawniej 
ciekawszy efekt wnętrza można było 
uzyskać na przykład za pomocą orygi-
nalnego koloru farby. Jak dekorujemy 
ściany dzisiaj? Za pomocą jakich pro-
duktów?

R
zeczywiście, trendy bardzo 
się zmieniły. Obecnie naj-
bardziej popularnymi sty-
lami urządzania wnętrz są 
styl skandynawski oraz in-

dustrialny, które wymagają zastosowa-
nia szczególnych rozwiązań oraz okre-
ślonej kolorystyki. Poprzeczkę podnoszą 
też projektanci wnętrz oraz sami klien-
ci, którzy szukają niestandardowych roz-
wiązań. Oczywiście, na rynku nadal jest 
mnóstwo farb wewnętrznych pozwala-
jących na uzyskanie ciekawego efektu 
i Greinplast ma je w swojej ofercie. Za-

interesowaniem klientów 
cieszą się farby dekoracyjne, 
np. piasek perłowy, czyli opa-
lizująca farba z domieszką błysz-
czącego kruszywa imitującą struk-
turę „rozsypanego piasku”, który świet-
nie sprawdza się na gładkim podłożu 
i najefektowniej wygląda odpowiednio 
oświetlony. W swojej ofercie posiada-
my również farbę Velute, przypominają-
cą jedwab lub aksamit. W zależności od 
metody aplikacji, można uzyskać specy-
ficzne, niejednolite przebarwienia, zmie-
niające się w zależności od intensywno-
ści i kąta padania światła, podkreślają-
ce efekt trójwymiarowości. Jest jeszcze 
glinka wenecka, nadal chętnie stosowa-
na do dekoracji ścian, która pozwala uzy-
skać efekt imitujący tynk z charaktery-
stycznymi przetarciami. Występuje ona 
w wersji matowej, jak i perłowej, Istnieje 
także możliwość dodania brokatu.

Beton 
dekoracyjny 

Z MARCINEM SOBOLEM, 
doradcą technicznym w firmie GREINPLAST, 
rozmawia Katarzyna Grzebyk

idealny do wnętrz 
w stylu skandynawskim 
i industrialnym

Jeśli nie farba, to co? Czym jeszcze 
można ozdobić ścianę, aby wygląda-
ła efektownie?

B
ardzo popularne są tyn-
ki, zwłaszcza trawertyn, 
masa strukturalna oraz be-
ton dekoracyjny. Za po-
mocą masy strukturalnej 

„stary mur” można uzyskać na ścia-
nie interesujący efekt starego przetar-
tego tynku, natomiast za pomocą masy 
strukturalnej „gładkiej” fachowiec z do-
świadczeniem może na ścianie wykre-
ować dowolny wzór, ogranicza go je-
dynie wyobraźnia. Ostateczny wygląd 
masie nadaje werniks metaliczny, czy-
li specjalny lakier barwiony pigmentem 
metalicznym, który podkreśla oryginal-
ny charakter dekoracji oraz nadaje ścia-
nie perłową poświatę. System ten do-
skonale uzupełnia aranżacje zaprojek-
towane zarówno w dawnych, jaki i no-
woczesnych stylach. Masa struktural-
na występuje w 32 standardowych ko-
lorach, ale realizujemy też indywidual-
ne zamówienia. 

rozMowa
NOWOCZESNE ŚCIANY
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B
ardzo szlachetną, ale trud-
niejszą do wykonania, jest 
dekoracja Trawertyn Clas-
sic. Tynk ten imituje natu-
ralny trawertyn wraz z jego 

oryginalną strukturą czyli ubytkami 
i wżerami. Ze względu na odporność na 
grzyby i pleśnie oraz wysoką odporność 
na wilgoć, może być wykorzystywany 
w pomieszczeniach o podwyższonej wil-
gotności. Jest bardzo wytrzymały oraz 
dobrze zmywalny, dlatego nadaje się do 
miejsc o dużym natężeniu ruchu. Deko-
rację zabezpiecza się specjalną Lazurą 
Matową, którą wybarwiając ubytki i po-
rowatości uwydatniamy efekt naturalne-
go kamienia. Produkt dostępny jest w 11 
kolorach i także w tym przypadku może-
my stworzyć dodatkowe wersje kolory-
styczne, jeśli klient sobie tego zażyczy.

Obecnie bardzo popularnym rozwią-
zaniem jest tynk, który imituje na ścia-
nie surowy beton.

rozMowa
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Tak, tynk imitujący surowy beton jest 
bardzo popularny wśród wykonawców 
i klientów. Ma to w dużej mierze związek 
z modą na styl skandynawski oraz indu-
strialny, które to style obecnie są najbar-
dziej pożądane przez klientów w urządza-
niu wnętrz. Pomimo, że jest to materiał 
„chłodny”, szary, to architekci i projektan-
ci bardzo często wykorzystują go w swo-
ich aranżacjach. Od półtora roku w naszej 
ofercie dostępny jest cienkowarstwowy 
tynk dekoracyjny imitujący surowy beton 
– BETON CREATIV, który nadaje wnę-
trzom nowoczesnego charakteru. Spraw-
dza się zarówno w salonie, kuchni, jak 
i w łazience. Ponieważ beton sam w sobie 
jest chłodny i surowy, dobrze jest wkom-
ponować go w ciepłe otoczenie. Ściana 
ozdobiona takim tynkiem pięknie prezen-
tuje się np. z drewnianą podłogą, ale rów-
nie dobrze wygląda z jasnymi meblami 
oraz w otoczeniu szkła i metalu. Klienci 
i wykonawcy doceniają to, że efekt, jaki 
daje ten tynk, jest niepowtarzalny.

Dlaczego?

E
fekt wykonania zależy od 
wykonawcy i jego indywi-
dualnych predyspozycji, czy 
np. nacisku na pacę, którą 
wygładza się tynk. Używając 

tego samego tynku, dwóch różnych wy-
konawców uzyska inny efekt. Beton jest 
na tyle „plastyczny”, że można uzyskać 
wiele różnych wzorów, m.in. efekt desko-
wania lub szalunku. Używając różnych 
narzędzi wykonawczych: pacek, wałków, 
szczotek itp., możemy też uzyskać różną 
strukturę. Tynk ma tę istotną właściwość, 
że jest materiałem naturalnym, produko-
wanym na bazie wapna, mączki marmu-
rowej, a także dodatków uszlachetniają-
cych. Jest bardzo odpornym na uderzenia 
i zabrudzenia. Ze względu na te właści-
wości coraz chętniej stosowany jest w no-
woczesnych wnętrzach.

Jak nakładać tynk Beton Creativ, aby 
uzyskać właściwy efekt?

Podłoże pod tynk Beton Creativ nie musi 
być wyszpachlowane, można nakładać go 
na tynk cementowo-wapienny, gipsowy, 
czy płyty gipsowo-kartonowe, itp. Jed-
nak podłoże musi być równe i dobrze za-
gruntowane preparatem głęboko penetru-
jącym U w celu wyrównania i zmniejsze-
nia chłonności. Następnie powierzchnię 
należy pomalować Farbą Gruntującą Pia-
skową, która wzmacnia przyczepność tyn-
ku do podłoża. Po wyschnięciu farby ścia-
na jest gotowa na nałożenie tynku. Pamię-

rozMowa
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tajmy, żeby przygotować go minimum go-
dzinę wcześniej. Beton Creativ występu-
je w postaci suchego proszku, który na-
leży rozrobić w odpowiedniej proporcji 
z wodą i dokładnie wymieszać. Po godzi-
nie beton trzeba jeszcze raz dokładnie roz-
mieszać. Tynk ma tę zaletę, że nakłada się 
tylko jedną jego warstwę, metalową pacą 
ze stali nierdzewnej, Po wstępnym odpa-
rowaniu wody, całą powierzchnię wygła-
dza się metalową pacą wenecką. Po wy-
schnięciu wystarczy go zabezpieczyć, na-
kładając Lazurę Matową wałkiem malar-
skim ze średnim włosiem.

Czy do ozdobienia ściany tynkiem Be-
ton Creative potrzebne są jeszcze ja-
kieś inne preparaty?

T
ynk ten, jak i pozostałe deko-
racje, proponujemy w sprze-
daży systemowej, co ozna-
cza, że klient otrzymuje od nas 
wszystkie niezbędne produkty 

potrzebne do wykonania dekoracji. Waż-
ne jest również to, żeby do wykończenia 
wnętrza używać produktów od tego same-
go producenta. Zachęcamy też do odwie-
dzenia naszej strony internetowej poświę-
conej systemom dekoracyjnym www.gre-
inplastdecoration.pl, na której można uzy-
skać wszystkie niezbędne informacje na 
temat dekoracji, potrzebnych produktów 
oraz etapów ich wykonywania. Tam też 
dostępne są filmy instruktażowe przed-
stawiające aplikację produktów. co stano-
wi ułatwienie dla klientów, którzy po raz 
pierwszy je wykonują. 
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Jest na rynku zaledwie od kil-
ku miesięcy, ale z pewnością 
odniosła sukces. – Dzięki udo-
skonalonej formule oraz odpo-
wiednio przygotowanej pale-

cie barw, stała się jednym z najbardziej 
popularnych i pożądanych produktów 

w swej dziedzinie – mówi Paweł Mucha 
z firmy Greinplast. – Świetnie się spraw-
dza na wszystkich typowych powierzch-
niach ścian i sufitów, a dodatkowo, dzię-
ki dobrym parametrom w zakresie odpor-
ności, można ją bez obaw stosować rów-
nież w kuchniach oraz łazienkach.

Greinplast Elegance charakteryzuje się 
niskim współczynnikiem LZO

Parametrem technicznym, na 
który Polacy jeszcze nie zwra-
cają uwagi, a który zdecydo-
wanie wpływa na bezpieczeń-
stwo osoby malującej oraz 

umożliwia użytkowanie pomieszczenia 
zaraz po jego pomalowaniu, jest obec-
ność LZO, czyli tzw. lotnych związków 
organicznych.

– Polska norma przewiduje, że za-
wartość LZO powinna być mniejsza niż 
trzydzieści gramów na litr farby, tymcza-
sem produkt Greinplastu ma ich mniej 

Klasycznie    i elegancko 

Greinplast elegance charakteryzuje się wyjątkową odpornością 
na szorowanie, wysoką siłą krycia oraz szerokim spektrum zasto-
sowania. nadaje się do malowania wnętrz mieszkalnych, biuro-
wych, ale świetnie się również sprawdza w pomieszczeniach ta-
kich jak kuchnie czy łazienki. może być przeznaczona także do de-
koracyjnego malowania ścian i sufitów. powstała w wyniku udo-
skonalenia formuły farby lateksowej, która od lat funkcjonuje na 
rynku, a jej bogata i uniwersalnie skomponowana paleta barw 
sprawia, że Greinplast elegance znalazła się w ścisłej czołówce 
najchętniej wybieranych farb do wnętrz.

Greinplast Elegance 
idealnie trafiła w gusta 
użytkowników

niż 6 g na litr – wyjaśnia ekspert z Gre-
inplastu. – Można zatem powiedzieć, że 
nasz produkt w tej kwestii jest liderem, 
ponieważ charakteryzuje się zdecydowa-
nie mniejszą zawartością rozpuszczalni-
ków niż inne produkty z tej samej grupy. 
Niska zawartość LZO pozwala na prze-
bywanie i użytkowanie pomieszczenia 
zaraz po malowaniu, bez obaw, że bę-
dziemy wdychali jakieś niebezpieczne 
związki czy substancje. Dla odróżnienia 
od innych produktów, farba ta dostępna 
jest w opakowaniach w białym kolorze. 

Matowa powłoka Greinplast 
Elegance ułatwia malowanie 
oraz pozwala na uzyskanie efektu 
gładkiej powierzchni

Farba Greiplast Elegance bar-
dzo dobrze sprawdza się na 
wszystkich typowych po-
wierzchniach ścian i sufitów. 
Należy nanosić jedną lub dwie 

jej warstwy, przy użyciu wałka malar-
skiego lub agregatu do natrysku wysoko-
ciśnieniowego. 

– To, co wyróżnia farbę Greinplast 
Elegance, to matowa powłoka, która zde-
cydowanie ułatwia nam malowanie oraz 
umożliwia uzyskanie efektu gładkiej po-
wierzchni ścian i sufitów – mówi Paweł 
Mucha z Greinplastu. – Odpowiednio 
dobrana lepkość oraz reologia sprawiają, 
że łatwo się ją nanosi, unikając przy tym 
rozchlapywania farby. Produkt charak-
teryzuje się też wysoką siłą krycia, któ-
ra pozwala na uzyskanie zadowalającego 
efektu po nałożeniu już jednej warstwy 
farby. Ponadto, dzięki zastosowaniu 

FarBY
INNOWACYJNE
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najwyższej jakości dyspersji oraz pig-
mentów, farba ta tworzy powłoki, które 
są odporne na zmywanie i szorowanie. 
Ważnym atutem farby Greinplast Ele-
gance jest również jej wydajność, która 
wynosi 14 m2/L.

Klasycznie i elegancko 
– paleta barw inspirowana naturą

– Tworząc paletę barw „Klasycz-
nie i elegancko”, czerpaliśmy inspira-
cję z natury – tłumaczy ekspert z Gre-
inplastu. – Są to kolory, które wywodzą 
się z naturalnych materiałów, takich jak: 
drewno, kamień, ceramika czy szlachet-
ne włókna, które nadają wnętrzu niespo-
tykany klimat, a co za tym idzie, dają 
przyjemność przebywania w nim. Ponad-
to dzięki temu, że są to kolory uniwer-
salne i ponadczasowe, można je bez pro-
blemu ze sobą łączyć. Inspiracje kolory-
styczne oraz sposoby łączenia kolorów i 

FarBY
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zastosowania w poszczególnych typach 
wnętrz, obejrzeć można na naszej stronie 
internetowej www.greinplastelegance.pl, 
w dziale inspiracje. 

Zmiany w trendach 
kolorystycznych

– Obserwując jak zmieniają się tren-
dy kolorystyczne, wprowadziliśmy do 
palety barw więcej beżu i kilka dodatko-
wych odcieni bieli – mówi Paweł Mucha. 
– Odświeżyliśmy również design opa-
kowań, regałów katalogów oraz wzor-
ników. Specjaliści z Greinplastu przez 
rok pracowali również nad zmianami we 
wzorniku farb z mieszalnika. Większy 
jest także sam wzornik. To odpowiedź na 
rosnące oczekiwania klientów – dodaje 
ekspert z Greinplastu.

Po zmianach, we wzorniku dostęp-
nych jest w sumie 1320 kolorów, z cze-
go 50 to kolory Greinplast Elegance. – Wprowadziliśmy do oferty również ko-

lory pastelowe łamane czarnymi kolo-
rantami – wylicza Paweł Mucha. – Od-
cienie te nazywane są przez architektów 
historycznymi i cieszą się rosnącą popu-
larnością. Ponadto proponujemy aż 32 
różne odcienie bieli.

Ta niezwykle szeroka gama odcieni 
bieli oraz innych pasteli pozwala zadowo-
lić najbardziej wybredne gusta – wyjaśnia 
Paweł Mucha. – Dodatkowo, by ułatwić 
klientom wybór odpowiedniego koloru, 
wprowadziliśmy do wzornika specjalne 
fiszki. Dzięki nim klient może porównać, 
jak dany odcień będzie komponował się 
we wnętrzu z białym sufitem.

 – Niestety, klienci mają tendencję do 
wybierania zbyt ciemnych kolorów, dla-
tego jesteśmy przekonani, że wprowa-
dzone do wzorników kolorów fiszki będą 
bardzo pomocne dla naszych klientów 
– dodaje ekspert z Greinplastu. 

Grein Hotel, to nowoczesny, trzygwiazdkowy 
obiekt wraz z restauracją i kompleksem 
konferencyjnym. Lokalizacja obiektu (ok. 
900 metrów od Dworca Głównego PKP, 
ok. 1 km od centrum miasta oraz 15 km 
od Międzynarodowego Lotniska Rzeszów- 
Jasionka) sprawia, że hotel jest idealnym 
miejscem dla osób podróżujących 
zarówno w celach biznesowych jak 
również turystycznych.

Grein Hotel Rzeszów ***
Al. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów
Tel.: 667 992 277, 17 85 03 888
E-mail: info@greinhotel.pl 
www.greinhotel.pl

WIFI NA TERENIE 
OBIEKTU

ŚWIETNA
LOKALIZACJA

MONITOROWANY
PARKING

Dla klientów Greinplast 10% rabatu na 
noclegi w Hotelu Grein

*Rabat nie łączy się z innymi promocjami




