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Golf jest sportem dla 
każdego, choć wymaga 

sprawności fizycznej oraz 
przyzwoitej kondycji. 

Golf to nie tylko
 gra dla staruszków

 – milionerów. 

                       str.12-13

LIFE STYLE

Drodzy Czytelnicy!

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu inauguracyjne wydanie biuletynu „Pewny dach 
nad głową”, dla wszystkich tych, którzy chcą zasięgnąć informacji w nowym stylu! 
Jako pierwsi przygotowaliśmy uniwersalny sposób komunikacji, na łamach którego chcemy 
mówić nie tylko o nowościach produktowych firmy, ale również o sprawach codziennych, tworząc 
nową jakość przekazu.
„Pewny dach nad głową” to lektura dla całej rodziny, dzięki czemu, każdy powinien odnaleźć 
w niej część przeznaczoną dla siebie.
Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze 
nadsyłane do redakcji pocztą tradycyjną lub mailem.
Mamy nadzieję, że „Pewny dach nad głową” stanie się pełną ciekawych tematów pozycją, po którą 
warto będzie sięgnąć w wolnej chwili.

Życzymy przyjemnej i ciekawej lektury,
Redakcja Biuletynu

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Zobacz nowości 
w ofercie BRAAS 
i RuppCeramika!

                        str. 4-5

PRZEGLĄD 
NOWOŚCI

więcej na str. 17
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W OBIEKTYWIE…  
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Bądź modna 
w ciepłe dni!
Zobacz, jakie kreacje 
sprawdzą się 
w najbliższych 
tygodniach!

str. 10-11

MODA

Coś dla wczasowiczów… 
Czyli wakacyjne zabawy. 
Poznaj wakacyjne zabawy
na świeżym powietrzu 
z dziećmi, dzięki którym
nie grozi Wam nuda 
na rodzinnych wczasach!

str. 16-17

WAKACJE...

WARTO PRZECZYTAĆ:

„Dach dachowi
 nierówny”
Jaki dach 

zaproponować 
inwestorowi?

str. 6-7

DLA ARCHITEKTA
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RUBIN
Rubin to klasyka wśród dachówek 
ekskluzywnych. Niezwykłe kolory 
gwarantują niepowtarzalne 
efekty. Przy pomocy najnowszej 
techniki opracowano i zopty-
malizowano jego właściwości. 
Efektem jest innowacyjna 
dachówka, która przekonuje 
w każdym względzie: na przykład 
poprzez zmniejszenie wagi, 
poprawioną deszczoszczelność 
i łatwiejsze układanie. Przy po-
mocy symulacji komputerowej 
podwyższono wytrzymałość 
na złamanie dachówki Rubin. 
Nowa konstrukcja tylnej części 
sprawia, że znacząco zwiększyła 
się stabilność.

Cechy i zalety: 

• Doskonałe parametry techniczne. 
• Rozbudowany system dachowy. 
• Niezwykły połysk i elegancja. 
• Niezwykłe i intensywne kolory. 

Dane techniczne: 

• Średnia długość pokrycia (łatowanie): ok. 360 mm.
• Średnia szerokość pokrycia: ok. 215 mm.
• Ilość na pokrycie 1 m2: 12,9 szt.
• Waga jednej sztuki: 3,0 kg.
• Najmniejsze nachylenie połaci dachowej wynosi 22°.

DACHÓWKA BAŁTYCKA! 
Technologia Cisar opatentowana 
przez Braas jest symbolem 
najwyższej jakości i innowa-
cyjności wśród dachówek 
cementowych. Tym bardziej 
cieszy fakt, że rodzina dachówek 
Cisar powiększa się o nowy 
produkt – dachówkę Bałtycką. 
Została ona wyprodukowana 
w fabryce w Płońsku, na jednej z najnowocześniejszych 
technologicznych linii na świecie. 

Braas – Bałtycka w technologii Cisar w kolorze kasztanowym 

• Unikatowa technologia Cisar – trójwarstwowa budowa, 
wyjątkowa trwałość, estetyka i jakość, zwiększona 
odporność na zabrudzenia. 

• Kształt „Podwójne – S” – znany i bardzo lubiany przez klientów. 

• Kolor kasztanowy – pięknie prezentujący się i pasujący 
do każdego krajobrazu. 

NOWOŚĆ W OFERCIE BRAAS – DACHÓWKA REVIVA
Dachówka Reviva – jest produktem łączącym klasyczny 
kształt karpiówki z zaletami zakładkowych dachówek 
profilowanych. Dzięki temu jest trwała, szybko 
się ją układa oraz, co najważniejsze, ciężar metra 
kwadratowego Revivy jest stosunkowo mały – czyli 
znakomicie nadaje się na remontowane dachy. 
Reviva pokryta jest specjalną powłoką Protector, 
która stanowi zabezpieczenie przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych, chroni przed 
utratą koloru, porastaniem i zabrudzeniem. Dzięki 
swoim właściwościom Reviva nadaje się nie tylko 
do budowania pokryć dachowych domów miesz kalnych, 
może być wykorzystywana również z myślą o dużych 
inwestycjach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane 
jest użycie dachówki – karpiówki, na przykład 
na budynkach w zabytkowych częściach miast.

PRZEGLĄD NOWOŚCI BRAAS I RUPPCERAMIKA

REVIVA – PODSTAWOWE DANE
• Waga: ok. 4,5 kg/szt. (ok. 49,5 kg/m2).
• Kształt: karpiówka.
• Kolor: ceglany, grafitowy i rustykalny.
• Wymiary: 330 x 420 mm.
• Zapotrzebowanie: ok. 11 szt./m2.
• Gwarancja: 30 lat.

4
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BRAAS VENT 
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna na grzbiety i kalenice z aluminium
• Łatwość układania. 
• Przetłoczenia dopasowane do typowych szerokości łat kalenicowych. 
• Duża rozciągliwość. 
• Uniwersalność zastosowań nowych taśm do wszystkich typów dachówek i różnorodnych profili.
Dane techniczne: 
• Materiał – aluminium, klej butylowy.
• Kolory – czerwony, brązowy, antracyt, ciemnobrązowy.

Dachówka wykonana w technologii Cisar prezentuje zupełnie 
nowy standard na rynku pokryć dachowych. Jest gwarancją 
trwałości dachu, który teraz pozostanie dłużej czysty 
i zachowa piękny wygląd przez wiele lat.

• Gładka powierzchnia dachówki nie zatrzymuje 
   zabrudzeń i znacznie zwiększa odporność na 
   porastanie mchem.
• Dachówka posiada wyrazisty i bardzo trwały kolor. 
• Jest odporna na niekorzystne działanie czynników 
   atmosferycznych i promieni UV. 
• Dachówka posiada najwyższą mrozoodporność, 
   jest niezwykle wytrzymała, a jej powierzchnia jest 
   nienasiąkliwa i nie przepuszcza wody. 
• Szlachetny połysk i nasycona barwa dachówki 
   zapewnią piękny wygląd dachu.

Technologia Cisar opracowana została w laboratoriach Braas 
w Polsce, na bazie rozwiązania stosowanego z powodzeniem 
w Holandii. Dachówki wykonane w tej technologii dostępne 
są wyłącznie w ofercie produktów marki Braas. Wyjątkowe 
zalety nowego rozwiązania sprawiły, że oferowane jest ono 
nie tylko na rodzimym rynku, ale także i za granicą, 
np. w Niemczech.
Gładka powierzchnia dachówki nie zatrzymuje zabrudzeń 
i znacznie zwiększa odporność na porastanie mchem.

Innowacyjna Technologia
Trójwarstwowa technologia Cisar jest 
najnowocześniejszą technologią produkcji 
dachówek. Doświadczenie Braas i ciągły rozwój 
myśli technicznej pozwoliły na opracowanie 
rozwiązania, które spełnia najwyższe kryteria 
pod względem trwałości oraz estetyki dachu. 

Innowacja technologii Cisar tkwi w zastosowaniu 
trzech warstw, z których każda potwierdza 
wysoką jakość produktu. Głównym założeniem 
nowej technologii jest zapewnienie trzech 
najważniejszych cech doskonałej dachówki: 
wytrzymałości, gładkości powierzchni i estetyki. 
Tradycyjna technologia produkcji dachówek 
ma pewne ograniczenia – dotychczas uzyskanie 
wysokiej wytrzymałości dachówki wpływało 
ujemnie na gładkość jej powierzchni. 
W innowacyjnej trójwarstwowej technologii 
Braas dachówka Romańska uzyskuje wyjątkowe 
zalety, dzięki poszczególnym warstwom budowy.

PIĘKNY
Wyrazisty kolor i delikatnie 
błyszcząca gładka powierzchnia 
dachówki podkreśla wysoką estetykę 
dachu Braas. Zastosowana na dachówkach 
powłoka chroni przed niekorzystnym działaniem 
czynników atmosferycznych i promieni UV, dzięki 
czemu przez długi czas zachowa piękny wygląd. 

CZYSTY
Dzięki gładkiej powierzchni dachówka posiada 
zwiększoną odporność na zabrudzenia i porastanie 
mchem. Wszelkie zanieczyszczenia trudniej przywierają 
do powierzchni pokrycia i są łatwo zmywane podczas 
deszczu. 

TRWAŁY
Dachówka posiada najwyższą mrozoodporność. 
Jest niezwykle wytrzymała, a jej powierzchnia jest 
nienasiąkliwa i nie przepuszcza wody. Własności te 
wpływają również na zwiększenie odporności dachówki 
na erozję i proces starzenia się materiału. 

WARSTWA NOŚNA 
zapewnia maksymalną 

wytrzymałość dachówki. 

WARSTWA DROBNOZIARNISTA 
nadaje dachówce wyjątkowo gładką powierzchnię 

oraz zwiększa jej odporność na zabrudzenia 
i porastanie mchem. Warstwa ta nie 

przepuszcza wody i jest nienasiąkliwa, dzięki 
czemu dachówki posiadają zwiększoną 

mrozoodporność, a także ochronę przed 
erozją i działaniem kwaśnych deszczy. 

POWIERZCHNIA DACHÓWKI 
jest podwójnie pokrywana powłoką akrylową LUMINO, która 

zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem czynników 
atmosferycznych i promieni UV. Powłoka Lumino nadaje 

również ostateczny wygląd dachówce - intensywny
 i bardzo trwały kolor oraz szlachetny połysk.

5
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Obecnie konstrukcje dachów są bardzo różnorodne 
i stwarzają możliwość zastosowania różnych 
materiałów pokryciowych, których podstawowym 
zadaniem jest ochrona wnętrza domu przed czyn-
nikami atmosferycznymi oraz nadanie budynkowi 
określonego charakteru. Wybór konstrukcji dachu 
należy zazwyczaj do projektanta. Inwestor 
ma tylko pośredni wpływ na to, jakie rozwiązania 
techniczne, materiały i wymiary elementów zosta-
ną zastosowane. Warto zapoznać się z nowościami 
na rynku, dzięki którym idee architekta łączą 
się z możliwościami finansowymi inwestora.

DLA ARCHITEKTÓW

Żelbetowe dachy płaskie
Architekt wybierając kształt dachu i rodzaj pokrycia wpływa 
na koszt budowy domu. Do inwestora należy zazwyczaj tylko 
fundamentalna decyzja czy dom ma mieć dach płaski, czy spadzisty. 
Dachy płaskie najczęściej mają konstrukcję żelbetową (niekiedy 
drewnianą), w formie tzw. stropo-dachu. Stropodach powstaje 
nad ostatnią kondygnacją budynku, który spełnia jednocześnie 
rolę dachu – jest to dach płaski. Cechą charakterystyczną takiego 
rozwiązania jest brak poddasza. Ze względów konstrukcyjnych i fizy-
cznych (czyli układ warstw) stropodachy dzielimy na:

• Stropodachy wentylowane, 
uważane za poprawne 

rozwiązanie dla budownictwa 
mieszkaniowego. 

• Stropodachy pełne, 
stosowane częściej 

w budownictwie 
przemysłowym. 

Stropodachy pełne 
zbudowane są z 

następujących 
warstw:

• Warstwa konstrukcyjna (strop lub inny element nośny dachu, 
np. trapezowa blacha fałdowa). 
• Warstwa paroizolacji (nie zawsze stosowana; wykonywana z folii 
lub papy). 
• Warstwa termoizolacji (obecnie najczęściej wełna mineralna, 
rzadziej styropian). 
• Warstwa pokrycia dachowego (papa). 
Do stropodachów zalicza się także tarasy nad pomieszczeniami. 
Tarasy różnią się od opisanych wyżej stropodachów warstwą 
nawierzchni, która oprócz izolacji przeciwwodnej musi zapewnić 
także odporność na uszkodzenia mechaniczne powstające przy 
użytkowaniu.

Dach dachowi nierówny

Więźba na wiele sposobów
W domach z dachami spadzistymi stosuje się konstrukcje drewniane, 
czyli więźbę. Typów konstrukcji drewnianych jest wiele. Decydując 
o wyborze jednej z nich projektant bierze pod uwagę kilka 
czynników. Zasadniczym elementem nośnym więźby są wiązary. 
W zależności od typu zastosowanych wiązarów rozróżnia się więź-
bę krokwiową, krokwiowo-jętkową, krokwiowo-płatwiową i inne.
Głównym czynnikiem decydującym o wyborze konstrukcji 
jest rozmiar budynku, a dokładniej - rozpiętość dachu, czyli 
odległość między dłuższymi ścianami domu (liczona w ich 
świetle, to jest od wewnątrz). Jeżeli rozpiętość wynosi mniej 
niż 7,5 metra, projektant projektuje najprostszy typ konstrukcji 
drewnianej, czyli dach krokwiowy. Przy rozpiętości powyżej 
7,5 metra dach musi mieć umocnienia zwane jętkami, 
a w konsek wencji otrzymujemy konstrukcję krokwiowo-jętkową.

Niezwykle istotnym czynnikiem w projektowaniu samej więźby 
jest kąt nachylenia dachu. Konstrukcje krokwiowe buduje 
się przy spadku 30-50 stopni, przy czym krokwie nie mogą 
mieć więcej niż 4,5 metra, a przy pokryciach bardzo lekkich 
(np. z papy) 5 metrów długości.
Oferta materiałów dostępna na rynku jest bardzo zróżnicowana, 
można więc dopasować ją do indywidualnych potrzeb i finansów. 
Każda konstrukcja dachowa powinna być dostosowana 
do indywidualnych potrzeb. Dla każdego znajdzie się odpowied-
nia konstrukcja, trzeba tylko  z kalkulatorem i miarką w dłoni 
przeanalizować wszystkie czynniki i realia.

LCM
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Dach z naczółkiem (z półszczytem dolnym) na ściance kolankowej, z okapem 
ponad licem ścian. Forma tego dachu wynika z konstrukcji wiązarów dachowych, 
w których sąsiadujące krokwie są stężane ze sobą jętkami. Gdy w wiązarze 
przy ścianie szczytowej odetniemy krokwie powyżej tego stężenia, 
to otrzymamy linię okapu dodatkowej połaci tworzącej naczółek.

Dach dwuspadowy z więźbą dachową podniesioną na murowanych 
ściankach kolankowych. Rozwiązanie to pozwala uzyskać taką samą powierz chnie 
użytkową jak na poziomie parteru. Ściany szczytowe wychodzą ponad połać dachu, 
a okap na gzymsie, nie wysunięty ponad lico ścian zmniejsza optycznie bryłę dachu.

Dach kopertowy. Małe nachylenie połaci, brak ścianki 
kolankowej, okap ponad licem ścian zewnętrznych. 
Jest to dach pełniący rolę stropodachu dwudzielnego 
często stosowany jako przekrycie pełnej kondygnacji. 

Dach pulpitowy. Dach stosowany jako przykrycie 
budynku o kształcie dwubryłowym, np. w przypadku, 
kiedy tylko część budynku posiada poddasze użytkowe, 
a druga część jest przekryta połacią tworzącą stropodach 
dwudzielny.

RODZAJE DACHÓW

Dach dwuspadowy o małym nachyleniu bez poddasza użytkowego. 
Jest to inaczej nazywając dach wentylowany, przełazowy stropodach dwudzielny 
z odwodnieniem zewnętrznym. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie dachu 
w budynkach parterowych.

Dach dwuspadowy z poddaszem użytkowym. Ze względu na połacie 
dachowe schodzące do poziomu stropu, ścianki kolankowe są cofnięte do wnętrza 
– zmniejszając powierzchnię użytkową poddasza. Wielkość wysunięcia okapów 
jest w takim rozwiązaniu ograniczona linią okien na kondygnacji parteru 
(okapy nie mogą schodzić poniżej nadproży okiennych).

Dach przyczółkowy. Jest to rozwiązanie wywodzące się z tradycyjnego budo wni-
ctwa drewnianego, gdzie więźba dachowa była powiązana z drewnianym stropem 
tworząc tzw. dach wieszarowy na tramach. W przypadku wykorzy stania poddasza 
na cele użytkowe ścianka kolankowa jest cofnięta do wnętrza, aby uniknąć skosów 
dachowych schodzących aż do poziomu podłogi.

Dach mansardowy. Brak tu ścianki kolankowej. Okap wystaje przed licem ścian. 
Jest to rozwiązanie, które umożliwia utworzenie wnętrza z prostymi ścianami bez 
skosów dachowych o możliwie dużej powierzchni użytkowej. Polega na rozdzieleniu 
krokwii w miejscu podparcia płatwią na dwie części – dolną o dużym 
kącie nachylenia i górną o małym kącie nachylenia. Połacie te można 
połączyć dachówkami kątowymi.
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KOMIKS: „MR. BRAASCO”
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KOMIKS: KOT SZYDERCA
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DLA KOBIET

Bądź modna w ciepłe dni!
Okres upalnego lata i wakacji zbliża się ku końcowi, 
ale przed nami jeszcze wiele ciepłych dni w tym 
roku. Wysokie temperatury utrzymujące się we 
wrześniu czy nawet w październiku zachęcają 
do noszenia letnich i zwiewnych ciuszków. 
Warto dowiedzieć się, jakie modne ubiory mogą 
nam się jeszcze przydać przed nadejściem jesiennej 
słoty.  Najmodniejsza odzież sezonu letniego 2008 

pozwala na stworzenie kreacji, które 
sprawdzą się w najbliższych tygodniach.

Hit sezonu „Lato 2008” ciągle aktualny
W nadchodzących ciepłych tygodniach 

sprawdzą się krótkie i zwiewne sukienki 
odcinane pod biustem, na cienkich 

ramiączkach, które królowały od początku 
tego lata. Na topie są miękkie, często 

elastyczne i bogato drapowane 
sukienki. W słoneczne dni wybierajmy 
zatem modele kolorowych sukienek 
z dyskretnymi wzorami. Również 
modna jest odzież w jednym kolorze 
– pod warunkiem, że są to żywe 
i głębokie barwy. Warto pamiętać 
by odzież była uszyta z lekkich 
i naturalnych materiałów. Sprawdzi 
się zwłaszcza odzież bawełniana 
i jedwabna. W miarę zbliżającej 
się jesieni do sukienek możemy 
dobrać kilka przydatnych 
dodatków: lekki szal dobrany 
do kolorystyki sukienki, 
płaszcz lub skórzaną 
kurtkę. 

Wakacyjne dodatki
Dodatki są szarą eminencją mody. Czasami 

bardzo dyskretne, potrafią nadać tej samej 
kreacji zupełnie nowy charakter. W upalne 

dni zdecydowanie postawmy na dodatki. 
Zapomnijmy o smutnych czarnych torebkach. 
To już ostatnia szansa, aby sięgnąć po coś 
zupełnie nowego. Proponujemy przede 
wszystkim kolorystyczne ożywienie 
w postaci białych, żółtych, różowych i innych 
wesołych zestawów w zależności 
od okazji. W tym sezonie najmodniejsze 
są wyraziste, soczyste i zdecydowane kolory. 
Dla odważnych pań sprawdzianem może 
okazać się róż. W wakacje modna była także 
biżuteria wykonana z plastiku w wyrazistych 

kolorach. Torebki utrzymane w nieskazitelnej 
bieli, do tego śnieżnobiała biżuteria, paski 

i okulary przeciwsłoneczne z białymi oprawkami 
to przedłużenie wakacyjnego klimatu 
o kolejne dni i tygodnie. W pogodnych dniach 
nie zapominajmy zatem o licznych dodatkach: 

paskach, kolorowych butach i torebkach. 
Wszystkie chwyty dozwolone.

Spodnie na topie
Odkąd kobieta wskoczyła w spodnie, nie chce ich z siebie 
zdjąć. Dlatego z coraz większą chęcią kobiety wybierają, 
na przykład modne już od jakiegoś czasu spodnie tuniki 
lub dżinsy rurki. Jednak przed nami jeszcze sporo upalnych 
dni, podczas których z niechęcią myślimy o klasycznych, 
długich spodniach. Chociaż wysokie temperatury to idealny 
czas na sukienki, nie każda pani czuje się w nich komfortowo. 
Aby czuć się wygodnie i modnie mamy do wyboru także 
spodnie ¾, czyli popularne rybaczki. W sam raz nadają się 
na ciepłe dni. Odsłaniają łydkę, pozostając przy tym długością 
akceptowalną w pracy. Są lekkie i przewiewne, a także pasują 
do wszystkiego. Wystarczy wybrać kilka różnych fasonów. 
Eleganckie, zaprasowane w kant spodnie o długości trzy 
czwarte z powodzeniem można nosić do pracy. Możemy 
wybrać spodnie z lekkiego i cienkiego sztruksu, z bawełny 
z ewentualnymi domieszkami czy też postawić na len. Dobór 
kolorów dowolny, ważne, aby były to spodnie jednokolorowe. 
Do tego gładka lub wzorzysta góra oraz płaskie buty. 

Sppodnie Caterina

Torby - kolekcja KazarTT

t - kolekcja Kazar
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GALERIA GWIAZD

Najmodniejsze buty tego sezonu, to te najbardziej kolorowe. Do lamusa 
odeszły spokojne, czarne buty, które do wszystkiego pasują. Żółte, 
różowe, niebieskie, zielone... do wyboru, do koloru. Jak dobrać buty 
do ubioru? Odpowiednio dobrane buty mogą oczywiście kontrastować 
z ogólnym kolorem stroju, ale nie powinny być jedynym wyróżniającym 
się elementem. Pamiętajmy na przykład, że para – buty i skórzane 
torebki – od dawna jest kwintesencją stylu. W tym sezonie panuje 
trend, aby buty i torebki były w zupełnie innych kolorach, nigdy 
w tym samym. Jakie buty najlepiej sprawdzą się w nadchodzących 
tygodniach? Ciepłe dni przed nami, to szansa na zaprezentowanie 
nóg w obcasach. Obecnie projektanci prześcigają się w tym, który 
z nich zaproponuje najbardziej odjechany obcas. Mają one rozmaite 
nie tylko kolory, ale też kształty i tworzywa, z których są wykonane. 
Takie obcasy skupiają na sobie całą uwagę, dlatego kreacja z nimi 
powinna być skomponowana jak najbardziej subtelnie. Oczywiście 
nie tylko wysokie obcasy są modne. Większość dziewcząt latem szaleje 
na punkcie płaskich sandałków lub balerinek i tutaj także namawiamy 
do różnych wariacji. Pantofle z odkrytym noskiem są bardzo modne 
w tym sezonie, a w połączeniu z modnym kolorem 
uzyskamy podwójny efekt.  

Multikolorowe buty na każdą okazję

kolekcja Kazar

IZC

Małgorzata Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 
1971 roku we Wrocławiu. Wychowywała się w Toruniu. 
Jest najstarszą z trzech córek państwa Kożuchowskich. 
Mama Małgorzaty jest nauczycielką, a ojciec 
wykłada pedagogikę na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika. Siostry, Majka i Hanna, nie są związane 
z aktorstwem, choć jako dzieci bawiły się wraz 
z Małgorzatą w teatrzyk. Po latach praktyki Małgorzata 
Kożuchowska ukończyła 1994 roku Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną w Warszawie. Profesjonalny warsztat 
aktorski zdobyła w zespole warszawskiego Teatru 
Dramatycznego. Na scenie Teatru Narodowego zagrała 
gościnnie trzy postacie w „Błądzeniu po peryferiach” 
według Gombrowicza, w reżyserii Jerzego Jarockiego; 
w Teatrze Komedia w Warszawie zagrała w spektaklu 
„One” na podstawie sztuki Pam Gems, w reżyserii 
Krzysztofa Zaleskiego.
Po rolach w hitach komediowych, m.in. Kiler (1997), 
Kiler-ów 2-óch (1999) weszła do elity polskich aktorów. 
Ogromną popularność przyniosła Małgorzacie 
Kożuchowskiej rola Hanki Mostowiak w serialu 
„M jak miłość”. Aktorka uważa, że największy sukces 
zawodowy jest wciąż przed nią. Jej życiowym mottem 
są słowa św. Augustyna „Kochaj i rób co chcesz”.

Małgorzata Kożuchowska została laureatką nagrody „Złota Kaczka” 
w kategorii “Najlepsza polska aktorka 2003”, a w 2004 i 2005 otrzymała 
także nagrody czytelników pisma “Tele Tydzień” oraz “Telekamera”. 
W 2006 roku wydała płytę pt. „W futrze” w której nagraniu aktorce 
pomogła formacja Futro. Płyta stała się dodatkiem do magazynu 
ELLE a nad jej patronatem czuwało Radio PiN102FM i SORAYA. Album 
zawierał takie piosenki jak: „F jak love”, „U jak over”, „T jak zostaw”, 
„R jak zdrada” i “O jak kocham”.
Została uhonorowana w Alei Gwiazd w swym rodzinnym mieście 
Toruniu, gdzie na Rynku Staromiejskim odsłoniła drugą z serii 
„katarzynek” - podpisów słynnych torunian. Od października 2007 
roku jest ambasadorem Fundacji Mam Marzenie.
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Arkana Golfa
„Golf – sport, uprawiany na otwartych trawiastych 
terenach, polegający na wrzucaniu małej piłeczki 
do niewielkich otworów w ziemi, przy pomocy 
uderzeń specjalnymi kijami. Celem gracza jest 
wrzucenie piłeczki w jak najmniejszej liczbie 
uderzeń do dołka”. Przytoczona definicja niniejsze-
go sportu na pierwszy rzut oka precyzyjnie 
wyjaśnia  reguły i zasady gry. Tymczasem, w miarę 

poznawania tej dyscypliny sportu, 
okazuje się, że gra nie jest aż tak 
banalna i łatwa, jak mogłoby się 
wydawać. Warto poznać golf bliżej 
i… podjąć wyzwanie.

Golf jest sportem dla każdego, choć wymaga 
sprawności fizycznej oraz przyzwoitej kondycji. 
Golf to nie tylko gra dla staruszków – milionerów. 
W golfa mogą grać wszyscy, tak dzieci jak i ludzie 
dorośli. 
Przejście przez wszystkie dołki na polu zajmuje 
zwykle od 4 do 6 godzin, w trakcie których cały czas 
przebywa się na świeżym powietrzu i wykonuje się 
umiarkowany wysiłek fizyczny polegający głównie 
na przespacerowaniu około 6-8 kilometrów wraz 
z ważącą kilkanaście kilogramów torbą z kijami! 
Na całym świecie docenia się zalety golfa – 
przywraca zgrabną sylwetkę, wzmacnia 
masę mięśniową, wzmacnia organizm, 
przez ruch na świeżym powietrzu 
dotlenia i może nawet odmładza. 

LIFE STYLE

GOLF

Idziemy na pole golfowe
Pole golfowe może liczyć od kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset hektarów! Teren ten jest 
podzielony na dołki (pasy zieleni, zwanej 
fairway), które zaczynają się pozycją startową 
(tzw. tee), skąd zaczyna się odbijać piłkę, 
a kończy się na dołku, który jest otoczony 
pasem w miarę płaskiej ziemi, na której 
posiany jest specjalny gatunek często 
koszonej i gęstej trawy (tzw. green). Między 
tee a green znajduje się spory obszar 
(od 150 do 550 m) terenu, który zazwyczaj 
jest dość pagórkowaty, w większości obsiany 
trawą, w którym występować też mogą małe, 
sztuczne stawy, obszary piachu (bunkry), 
szpalery drzew i krzewów. Słowo „dołek” 
w golfie oznacza zarówno sam docelowy 
dołek znajdujący się pośrodku green, jak  
i cały pas ziemi od tee do dołka. A skąd 
pochodzi ta nazwa ? Tego nikt nie wie.

12
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Kraków Valley Golf & Country Club
Jest to pierwszy kompleks golfowy w południowej Polsce. 
Na obszarze 160 ha do dyspozycji są: 18-dołkowe pole 
golfowe klasy mistrzowskiej, wyposażone w dwustronny 
driving range, 10 krytych stanowisk, trawiaste tee 500 m 
oraz putting green 1200 m. 
Adres: Paczółtowice 328, www.krakow-valley.com

Toya Golf & Country Club Wrocław
18-dołkowe pole mistrzowskie położone kilka kilometrów 
na północ od centrum Wrocławia. Goście mają 
do dyspozycji: 9- i 18-dołkowe pole golfowe, oświetlony 
driving range z zadaszonymi stanowiskami, duży putting 
green, chipping green i bunkry treningowe, 
a także sklep i wypożyczalnię sprzętu. 
Adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5,  www.toyagolf.pl

Binowo Park
Pole usytuowane na terenie Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego Binowo Park, otoczone jest puszczą 
Bukową i dużymi jeziorami. Zróżnicowanie poziomu sięga 
tutaj ponad 40 m. Na terenie obiektu znajdują 
się oświetlony driving range i dwa putting greeny. 
Adres: Binowo 62, Stare Czarnowo, www.binowopark.pl

Sierra Golf Club
Naturalne ukształtowanie terenu wzbogacono pagórkami 
i dolinkami, poszerzono rozlewiska rzek. Do dyspozycji 

300-metrowy driving range, putting i chipping green. 
Symulatory umożliwiają grę również zimą. 
Adres: Łętkowice, koło Wejherowa, www.sierragolf.pl

Golf Club Bytkowo, County Poznań
Pierwsze w Wielkopolsce 18-dołkowe pole golfowe 
klasy mistrzowskiej znajduje się zaledwie 20 minut jazdy 
samochodem od centrum Poznania. Pełnowymiarowe 
pole ma długość prawie 6000 m, dostępne jest też pole 
6-dołkowe dla początkujących oraz driving range. 
Adres: Bytkowo, ul. Pawłowicka, www.golfclub-bytkowo.pl

First Warsaw Golf & Country Club
65 hektarów zieleni upiększonej jeziorkami i starymi 
drzewami, zaledwie 25 km od centrum Warszawy. 
Adres: Rajszewo 70, Jabłonna, www.warsawgolf.pl

Mazury Golf & Country Club
Ośrodek szkoleniowo-golfowy usytuowany w cen tralnej 
części Warmii i Mazur, 15 minut samochodem od Olsztyna, 
wykorzystuje naturalne ukształtowanie warmińskiego 
krajobrazu. Charakterystyczną cechą pola są zmieniające 
kierunek wiatry, które sprawiają, że gra w Naterkach nigdy 
się nie znudzi. 
Adres: Naterki, ul. Golfowa 20A, www.mazurygolf.pl

Postołowo Golf Club
18-dołkowe pole klasy mistrzowskiej rozciąga się 

LISTA PÓL GOLFOWYCH
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Zasady gry
Dołki w podstawowym znaczeniu są skonstruowane tak, 
aby dobry gracz był w stanie wbić piłkę w określonej liczbie 
uderzeń. Liczba ta jest nazywana liczbą nominalną dołka - 
PAR (professional average result), czyli jest to wynik na dołku, 
jaki powinien osiągnąć przeciętny zawodowiec. 
Najdłuższe dołki mają liczbę nominalną 5 jakkolwiek nie jest 
to wymogiem, gdyż istnieją na świecie pola, gdzie specjalnie 
zaprojektowano dołki z przewidzianą liczbą 6, 7, a nawet 8 
uderzeń. 

Najkrótsze dołki mają par 3. Większość profesjonalnych zawodów 
rozgrywa się przez 4 rundy na polach liczących 18 dołków, co daje 
łączną liczbę 72 dołków. 
Rozgrywka w golfie polega na zaliczeniu przez zawodnika wszystkich 
dołków na polu. Zaliczanie dołka zaczyna się od tee, gdzie znajduje 
się oznakowane miejsce, na którym umieszcza się piłkę. Po pierwszym 
uderzeniu kijem w piłkę, piłka wykonuje lot w powietrzu i ląduje gdzieś 
na pasie do dołka. Zawodnik przemieszcza się do miejsca, gdzie piłka 
się zatrzymała i wykonuje kolejne uderzenie. Cykl ten jest powtarzany 
aż do momentu umieszczenia piłki w dołku.

Gdy gracz zdoła umieścić piłkę w dołku przy użyciu mniejszej liczby uderzeń niż 
liczba nominalna dołka, otrzymuje punkty dodatnie równe różnicy uderzeń 
i liczby nominalnej (par). Gdy wykona w tym celu więcej uderzeń, niż wynosi liczba 
nominalna (par) dostaje punkty ujemne liczone na tej samej zasadzie, co punkty 
dodatnie. Po przejściu zawodnika przez wszystkie dołki zlicza się jego punkty. 
W rozgrywkach indywidualnych gracze przechodzą pole dwa, trzy lub cztery razy 
i wygrywa ten, który zdobędzie łącznie najwięcej punktów. Zawody drużynowe 
są rozgrywane zwykle w formatach foursome (dwaj zawodnicy grają jedną piłką 
na zmianę) i fourball (dwaj zawodnicy w drużynie, każdy gra swoją piłką, 
a do wyniku drużyny jest liczony na każdym dołku lepszy wynik).

na obszarze 100 hektarów. Urozmaicenie terenu jest 
w stanie zaspokoić ambicje najbardziej wymagających 
golfistów. Pole w Postołowie jest wyjątkowo 
malownicze i ciekawe krajobrazowo, a jednocześnie 
prezentuje wysoki poziom techniczny. 
Adres: Postołowo, Ełganowo, www.golf.com.pl

Rosa Private Golf Club
Pole golfowe w Konopiskach położone jest ok. 14 km 
od Częstochowy. Kompleks połączonych kaskadami 
zbiorników wodnych ma powierzchnię 14 hektarów. 
Różnica poziomu wód w stawach wynosi tu 8 m. 
Na miejscu jest akademia golfa, driving range, putting 
i chipping green. 
Adres: Konopiska, ul. Rolnicza 1, http://rpgc.tgnet.pl

Amber Baltic Golf Club
Klub o powierzchni 66 hektarów mieści się na Wyspie 
Wolin, na obrzeżu Wolińskiego Parku Narodowego, 
12 km na wschód od Międzyzdrojów. Na obiekt składają 
się pole golfowe klasy mistrzowskiej z 18 dołkami, pole 
9-dołkowe, driving range, chipping and pitching area 
i 2 putting greeny. Kompleks jest przystosowany 
do wymogów zawodowych i amatorskich turniejów 
golfowych.
Adres: Kołczewo, ul. Bałtycka 13, www.golf.abgc.pl

Opracowanie: Łukasz Cieniak

Firma Monier jest głównym sponsorem Golf Masters Series 

– Turniejów Mistrzostw Polski w zawodowym i amatorskim golfie rozgrywanych na terenie 
całego kraju. Marki Braas i RuppCeramika aktywnie wspierają rozwój dyscypliny golfa 
w Polsce sprawując patronaty nad turniejami zarówno zawodowców jak i amatorów, 
m. in. RuppCeramika Polish Men’s Amateur Open.
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TURYSTYKA

Gdzie wybrać się na wakacje?
Wakacje to ulubiony czas dla każdego. Po długim 
okresie oczekiwania na wymarzony urlop musimy 
zastanowić się, gdzie spędzić te wspaniałe dni. 
Czy najlepiej wypoczniemy nad polskim morzem 
lub w górach, czy też za granicą? Jakie miejsca 
warto zwiedzić w Polsce, a w jakie zakątki świata 
możemy wybrać się w podobnej cenie…

Tradycyjnie Polacy wybierają się na wakacje nad polskie 
morze oraz na mazury. Lubimy odwiedzać także polskie 
góry, i to nie tylko w zimę, ale również w okresie letnim. 
Bardzo często zapominamy, że Polska kryje w sobie wiele 
niesamowitych i tajemniczych miejsc, które możemy 
odwiedzić przy okazji wyjazdu na wczasy. Wspaniałe 
krajobrazy, zabytki i pomniki przyrody, pełne faktów 
i ciekawostek znajdują się na terenie całego kraju. 
Warto zwiedzić najwyższe w Polsce wybrzeże klifowe 
- Wzgórze Gosań w Wolińskim Parku Narodowym, które 
zaskoczy nas swoim naturalnym charakterem. 

Niesamowite zamki, 
takie jak ten w miej-
scowości Krzyżtopór 
oszałamiają potęgą 
i rozmachem – jest to 
jeden z najwspanialszych 
pałaców w Polsce i cho-
ciaż okres jego świetności był 
bardzo krótki, do dzisiaj potężne 
ruiny rozpalają wyobraźnię. 
Wszystkich ciekawskich zaskoczy unikalny krajobraz Gór 
Pieprzowych znajdujących się województwie święto-
krzyskim, nieopodal Wisły, we wschodniej części Wyżyny 
Sandomierskiej. 

Jeśli będziecie na Mazurach, zajrzyjcie koniecznie do Parku 
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, niedaleko Rucianego-Nidy 
– można z bliska zobaczyć tu, m.in. żubry, bizony, bobry, 
wilki, sarny, daniele, jelenie, dziki i wiele gatunków ptaków. 
Do wielu zwierzaków można podejść, a nawet je poklepać 
czy pogłaskać. Sympatyczni przewodnicy oprowadzają 
turystów po parku, wyjaśniając obyczaje oglądanych 
gatunków, i cierpliwie odpowiadają na niekończące 
się pytania.

Polecamy także wyprawę do parku miniatur w Inwałdzie 
(w połowie drogi między Bielsko-Białą a Wadowicami) 
zobaczycie tu największe perełki architektury światowej, 
m.in. świątynie Akropolu, Coloseum, Krzywą Wieżę 
w Pizie, Statuę Wolności, Mur Chiński, wieżę Eiffla, Big 
Bena, Łuk Triumfalny, Sfinksa i Biały Dom. Wszystkie 
w skali 1:25. Spacerując wśród nich, człowiek (zwłaszcza 
mały) nareszcie może się poczuć wielki. 
Niezapomniane przeżycia gwarantowane.

Łukasz Cieniak
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Jako nauczycielka zwiedziłam już wszystkie zakątki w Polsce, teraz staram się spędzać wakacje za granicą, 
aby poznawać nowe miejsca. – mówi pani Krysia Bocheńska, nauczycielka z Poznania. – Ostatnio byłam 
na Litwie – w Wilnie i Olicie (Alytus). Szczególnie gorąco do zwiedzenia polecam Wilno. Oprócz Ostrej Bramy jest 
tam wiele pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Proponuję nawet spokojny spacer po mieście. Wilno to piękne 
miasto. – podkreśla pani Krysia.
Coraz częściej Polacy wybierają się na wakacje za granicę. Podróżujemy w przeróżne zakątki świata: 
na Kanary, Fidżi, do Afryki, Azji i Wschodniej Europy. Są to ekscytujące lokalizacje, ale bardzo dużą 
ich zaletą jest konkurencyjna cena, porównywalna z opłatami nad polskim morzem. Właśnie dlatego 
też mieszkańcy Polski wybierają urlop bardzo daleko od rodzinnego miasta.
Jest dużo argumentów, które przechylają szalę na korzyść wakacji za granicą – np. gwarancja 
słonecznej  pogody w południowych krajach czy też atrakcyjne ceny w Egipcie, Tunezji 
lub we Wschodniej Europie, które przyciągają coraz lepiej zarabiających Polaków.

Nasuwa się jednak wiele pytań – do jakiego kraju warto pojechać? Bułgaria, Chor-
wacja, Grecja, Maroko a może Kijów? Propozycji jest cała masa, powinniśmy 

tylko zdecydować się na jakąś kategorię wypoczynku i zabukować miejsce. 
Pod uwagę powinniśmy wziąć takie czynniki jak aktywny lub pasywny tryb 
wypoczynku, koszty przelotu, zakwaterowania, kondycję i zdrowie, często 
wartość zabytków i krajobrazów do zwiedzania. Zatem w gruncie rzeczy 
decyzję o wyborze wakacji za granicą musimy podjąć sami, a panująca 
moda na różne turystyczne kraje, nie jest dobrym doradcą.

Argumentem przy wyborze wakacji za granicą może być oferta typu last 
minute, dzięki której możemy oszczędzić dodatkowe pieniądze. W każdym 

przypadku jednak najważniejsze jest nasze zadowolenie i satysfakcja z udanego 
wypoczynku, zarówno w Polsce jak i za granicą.
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Dla dzieci

Coś dla wczasowiczów… 
czyli wakacyjne zabawy!

Czas upragnionych wakacji dla rodziny 
z dziećmi to długie spacery, wspólne 
plażowanie i bardzo często… brak 
pomysłów na spędzenie czasu! Proponujemy 
zatem kilka wspaniałych zabaw na świeżym 
powietrzu, które dostarczą wiele uśmiechu 
i radości naszym najmłodszym oraz nieco 
starszym dzieciom – nie tylko w wakacje. 

Zabawy, które prezentujemy doskonale 
rozwijają koordynację ruchową dzieci oraz 
trenują ich refleks i spostrzegawczość. 
Raz, dwa, trzy… Zaczynamy!

KANGURZE SKOKI
Zaznaczamy na piasku / 
boisku / trawie linie startu 
i mety. Dzieci ustawiają się 
na linii startu, po kolei 
wykonują po tyle samo 
kangurzych skoków w dal. 
Który kangur jako pierwszy 
doskoczy do mety – wygrywa!

WYŚCIGI W WORKU
Start i meta wyznaczają 
odcinek do przebiegnięcia. 
Dzieci wchodzą do worków  
i biegną/skaczą od startu 
do mety. Wygrywa ten 
uczestnik, który jako 
pierwszy dotrze do mety.

SARNIE SKOKI
Zaznaczamy na piasku / boisku 
/ trawie linie startu i mety, a 
pomiędzy nimi ustawiamy kilka 
niewysokich przeszkód, jak np. 
piłka, samochodzik, ręcznik 
itp. Dzieci po kolei pokonują 
całą trasę przeskakując przez 
przeszkody jak sarenki.

RYBY DO WODY – RYBY Z WODY
Rysujemy linię na piasku.
Ustalamy po której stronie jest 
woda, a po której brzeg. Dzieci 
– ryby stają „na brzegu”, na hasło 
„Ryby do wody” przeskakują 
linię obiema nogami, na hasło 
„Ryby z wody” wyskakują tyłem 
„na brzeg”. 

MINI PODCHODY
Osoba dorosła chowa jakiś 
przedmiot i oznacza narysowa-
nymi (na kawałkach papieru lub 
na piasku) strzałkami drogę 
do kryjówki. Dzieci mają 
za zadanie wytropić kryjówkę 
idąc według pozostawionych 
wskazówek.

KOLOROWA PIŁKA

Ustawiamy się w kole. Rzucając do siebie piłkę 
każdy mówi jakiś kolor. Umawiamy się, że gdy 
ktoś powie kolor czarny, nie wolno złapać piłki. 
Jeśli jednak gracz pomyli się i złapie wtedy 
piłkę, osoba, która piłkę rzuciła daje jej zadanie 
(oczywiście odpowiednio trudne do wieku 

gracza), np. stój na 1 nodze 
aż doliczę do 5, podrzucić 

4 razy piłkę wysoko 
w górę i ją złap, 
przeturlaj piłkę 
do bramki itp.

DLA DZIECI
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KONKURS!!!

UWAGA!!! KONKURS!
„Wspaniały dach w obiektywie!”

ZABAWA Z KOCEM
Podrzucamy kocyk do góry, a kto pierwszy 
wejdzie pod koc, kiedy ten opadnie 
na podłogę, wygrywa. Świetna zabawa 
ruchowa – dziecko widzi gdzie kocyk jest 
podrzucany i tam stara się znaleźć, kiedy 
koc upadnie. Zabawa pozwala skupić 
się maluchowi na rzeczy, a jednocześnie 
udoskonala samodzielne poruszanie się.

OD MIEJSCA DO MIEJSCA
Przygotowujemy kilka 
karteczek z rysunkami 
charakterystycznych miejsc, np. 
ławka, klomb z kwiatami, schody, stół, 
drzwi, krzesło itp. Wybieramy pierwsze 
miejsce, w którym zostawiamy karteczkę z 
rysunkiem następnego miejsca i tak po kolei 
umieszczamy karteczki. W ostatnim miejscu 
pozostawiamy niespodziankę, np. cukierka. 
Dziecko ma za zadanie po kolei odnajdywać 
narysowane miejsca, by na koniec odnaleźć 
ukrytą niespodziankę.

Z KAMIENIA NA KAMIEŃ
Na piasku patykiem / kredą na boisku rysu-
jemy niby strumień – dwie równoległe linie 
w odległości od siebie ok. 6 kroków. Przez 
strumień można przejść po kamieniach 
– narysowanych kółkach – ułożonych w 
odległości od siebie ok. 1 m. Dzieci ustawiają 
się na jednym brzegu strumyka, po czym 
kolejno przechodzą na drugi brzeg skacząc 
z kamienia na kamień i pamiętając o tym, 
że na kamieniu można postawić tylko jedną 
nogę. Dzieci, które przejdą na drugi brzeg 
i nie wpadną do strumienia nagradzamy 
oklaskami.
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Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie foto-
graficznym – „Wspaniały dach w obiektywie!”

Zadaniem naszych Czytelników jest przesłanie zdjęcia 
ilustrującego ciekawy pod względem architektonicz-
nym i wizualnym dach. Może to być fotografia bryły 
całego domu, zbliżenie na konstrukcję dachu lub do-
wolne ujęcie, na którym widoczny jest dach budynku.

Jeśli wśród swoich zdjęć znajdziesz ciekawą fotografię 
dachu z dowolnego zakątka Polski lub świata po prostu 
wyślij ją do nas na adres mailowy: braas@pegasus.pl, 
wpisując w temacie maila – “Wspaniały dach nad głową!” 
oraz podając swoje dane: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania i telefon kontaktowy w treści maila.

Autorzy trzech najciekawszych prac, wyłonionych 
przez Jury, zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagro-
dami – aparatami cyfrowymi marki Samsung!

Zwycięskie zdjęcia opublikujemy 
na stronie www.monier.pl

Trzymamy kciuki!

Organizatorzy Konkursu
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PROGRAM SPRZEDAŻY DLA PARTNERÓW 
HANDLOWYCH MONIER

Gorąca Brazylia dla 
Najlepszych Handlowców!

Już od 1 czerwca 2008 roku trwa fascynujący 
program sprzedaży Copa BRAASiliana, 
w którym jeszcze nigdy tak wielu uczestników, 
nie miało okazji wygrać tak wiele! To wszystko 
dzięki sprzedaży Akcesoriów Dachowych 
Braas i RuppCeramika. Tylu nagród jeszcze nie 
było! Nie przegap okazji i zgarnij nagrody!

Na najlepszych Compadres czeka moc atrakcji w Brazylii: 
piękne kobiety, wspaniała zabawa w gorących rytmach 
samby, dreszczyk piłkarskich emocji w światowej stolicy 
futbolu z największym stadionem na kuli ziemskiej – Ma-
racana, który zdołał pomieścić ponad 200 tysięcy fanów 
futbolu!

Już od 1 czerwca aż do 30 listopada 2008 roku zespoły 
zgłoszone do programu rywalizują o wejście 
do Wielkiego Finału Copa Braasiliana. W trosce o równe 
szanse wszystkich Compadres w walce o nagrodę główną 
podzieliliśmy zespoły na grupy. Zespoły rywalizują 
z innymi, które mają podobne wyniki sprzedaży! 

Pamiętajcie Compadres, gra 
jest warta świeczki! Wielki 
Finał to nie tylko emocje 
związane z rywalizacją 
o na gro dę główną. Jest 
to także doskonała okazja 
do świetnej zabawy 
w renomowanym hotelu 
z aranżacją programu 
idealnie dopasowaną do kli-
matu Brazylii. Na wszystkich 
Compadres czeka ponad 80 
dodatkowych, niezwykle 
atrakcyjnych nagród. 
Po pro stu musisz tam być!

Pamiętaj Compadre! 
„Każdy wygrywa w rytmach 
gorącej samby”!

Zaloguj się na www.braasiliana.pl – aby się 
zalogować wpisz w pole loginu pierwszą
literę swojego imienia oraz swoje 
nazwisko bez spacji 
i polskich znaków, 
a w pole hasła swój 
numer PESEL.
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KONKURS „ZMIEŃ ETERNIT NA DACHÓWKĘ” 
ROZSTRZYGNIĘTY!

PPEEWNWNY Y DADACHCH
nad głowąnad głową

Compadre – jeszcze możesz sie zgłosić!

Jeśli czujesz, że omija Cię przygoda Twojego życia i jeszcze 
nie zgłosiłeś się do udziału w Copa Braasiliana, masz teraz 
doskonałą okazję do wykorzystania! Od sierpnia 2008 roku 
przyznajemy podwójne Realos za sprzedaż akcesoriów: 
Divoroll Pro, Figaroll, Wakaflex. Tylko teraz zgłaszając się do 
naszego programu pomnożymy Twoją zdobycz punktową 
za sprzedane metry wymienionych produktów x 2!
Specjalnie dla Ciebie od sierpnia 2008 do końca konkursu 
wprowadziliśmy także dodatkowy bonus punktowy 
za sprzedaż dachówki w innowacyjnej technologii Cisar 
modele: Romańska, Podwójne-S i Bałtycka według 
rewelacyjnego przelicznika: za każde sprzedane 1000 szt. 

dachówki podstawowej Twój zespół otrzyma 10 Realos 
na cenne nagrody z katalogu!
To takie proste, sprzedawaj produkty Braas 
i RuppCeramika na wszystkich frontach i punktuj, 
punktuj, punktuj… Jeszcze nigdy tak wielu, 
nie miało szansy wygrać tak wiele! 
Jeśli czujesz się świetnym sprzedawcą, jak najszybciej 
skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym produktów 
Braas i RuppCeramika i poproś o formularz zgłoszeniowy 
do programu Copa Braasiliana. Zapoznaj się ze szcze-
gółami promocji na stronie www.braasiliana.pl 
w zakładce Aktualności i włącz się do zabawy!

Zwycięskie hasło konkursu: „Na dachówkę BRAAS zmieniasz tylko raz!”

I nagroda – Wymiana eternitowego pokrycia dachowego 
na pokrycie dachowe z dachówki cementowej Braas Celtycka

Halina Brylak 

II nagroda – Aparat fotograficzny marki Samsung NV3

Józef Kozłowski 
Jerzy Chabros 
Lidia i Jan Norbert 
Anna Kania 

III nagroda – Czajnik bezprzewodowy SIEMENS TW911P2

Maria Goszcz 
Elżbieta Majchrowicz 
Henryk Lemańczyk 
Mirosława Sikora 
Joanna Jędruszczak 
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