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Dear readers!
The spring is awakening 
up and so is the Tetex 
Magazine!

This issue of Tetex 
Magazine is dedicated to 
our gardens and cultiva-
tion. It doesn’t matter if 
you are either an amatour 
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or professional gardener, in this issue you’ll find some-
thing for you.

In this edition we compared agrotextile, tunnel con-
structions and also ways of reinforcing PVC materials.

For the first time the Tetex tried and tested some new 
products for pets. As always, we present the latest and 
most interesting findings from the world of techical 
textiles.

We hope that all our readers will find time to relax during 
springtime reading the 5th issue of Tetex Magazine!

Drodzy czytelnicy!
Razem z budzącą się do 
życia przyrodą, budzi się 
też nasz kwartalnik. Ten 
numer dedykujemy na-
szym ogrodom i uprawom. 
Niezależnie od tego, czy 
swoim ogródkiem zajmu-
jesz się hobbystycznie, 
czy uprawa roślin jest 

Twoim sposobem na życie, w wiosennym wydaniu 
Tetex Magazine znajdziesz coś dla siebie.

Postawiliśmy na praktyczne zestawienia, które po-
zwolą Ci szybko zapoznać się z tym, co oferuje rynek. 
Porównujemy agrowłókniny, konstrukcje tunelowe, a 
także najnowsze sposoby zbrojenia materiałów plande-
kowych. Poza tym, przedstawiamy kilka testów produk-
tów dla Waszych czworonogów i najnowsze odkrycia z 
branży tekstyliów technicznych.

Mamy nadzieję, że piąty numer Tetex Magazine będzie 
nie tylko zbiorem praktycznych porad, ale także sposo-
bem na zrelaksowanie się w ten wiosenny czas. Tego 
też chcemy Wam życzyć – udanego wypoczynku!
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namiot kula

Dmuchana ścianka 
wspinaczkowa

top 10
produktów
na wiosnę

gigantyczne
latawce

Lubisz spędzać wieczory pod gwiaz-
dami i budzić się otoczony przyrodą? 
Jednak owady, chłód, deszcz czy wiatr 
mogą skutecznie zniszczyć te błogie 
chwile. Namioty kule stają się coraz 
bardziej popularne w Polsce. Dzięki 
przezroczystym ścianom pozwalają na 
obserwację nieba czy przyrody, bez re-
zygnowania z komfortu i wygody. Skła-
dają się z małego przedsionka prowa-
dzącego do wewnętrznej sypialni, która 
bez trudu pomieści dwie dorosłe osoby.

Hit na eventach plenerowych zarówno tych w 
środku lasu, jak i w centrum miasta. Montaż 
tradycyjnej ścianki wspinaczkowej może za-
jąć nawet cały dzień. Natomiast dmuchana 
ścianka skraca ten proces do kilku godzin. 
Tego typu atrakcje cieszą się dużą popular-
nością, nie tylko na imprezach skierowanych 
do dzieci. Korzystanie z nich jest bezpieczne 
i nieobarczone żadnym ryzykiem, a dobra za-
bawa jest zagwarantowana w cenie.

Tradycyjne latawce odeszły do la-
musa jeszcze w latach 90-tych. Jed-
nak ta znana z czasów dzieciństwa 
zabawa powraca do łask w nowym, 
ciekawszym wydaniu! Gigantyczne 
latawce osiągają nawet 20 metrów 
długości, czyli wysokość 6-ciu pięter 
bloku! Często stosowane są także, 
jako nietypowa powierzchnia rekla-
mowa.

męskie
podwiązki
Męskie koszule mają to do siebie, że 
nie lubią zostawać na swoim miej-
scu. T-Holder działa podobnie, jak 
popularne niegdyś damskie pasy do 
pończoch. Pas wsuwa się na udo, 
a sprzączki przypina się do dolnych 
brzegów koszuli. W ten sposób koszu-
la jest naciągnięta i nie wysuwa się ze 
spodni.

1
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 dmuchana sofa
Przydatny, łatwy i zabawny w użyciu, a do 
tego poręczny i mający wiele zastosowań – 
taki gadżet to prawdziwy skarb dla wielbicie-
li spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
KAISR to sofa, którą nadmuchuje się w kilka 
sekund „łapiąc” w nią powietrze. Sofa może 
być wykorzystywana na każdym podłożu, 
także w wodzie. Jest dodatkowo wyposażo-
na w kieszenie na książkę, tablet i telefon, 
a także w praktyczny otwieracz do piwa. Po 
złożeniu sofa mieści się w małym worku.

5

TOP 10
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Pomysłodawcą i głównym projektantem innowacyjnej 
maty był Aaron Thornton – entuzjasta fitnessu i jogi. 
Postanowił on znaleźć rozwiązanie na problemy ze 
zwijaniem maty. Inspiracją dla jego wynalazku były 
bransoletki, które potrafią same się zapinać. Nowa 
mata jest idealnie prosta po rozłożeniu i nie zawija się, 
a kiedy chcemy ją złożyć wystarczy przełożyć ją na dru-
gą stronę. Mata nie rozwija się samoistnie, a my nie 
musimy pamiętać o zabezpieczających gumkach do jej 
wiązania.

opatrunek w 
strzykawce

Dmuchany 
podnośnik

XSTAT to strzykawka wypełniona gąb-
kami – bardzo chłonnymi, sterylnymi, 
szybko pęczniejącymi i biozgodny-
mi. Zostały one wykonane ze ścieru 
drzewnego i pokryte chitozanem, który 
przyspiesza krzepnięcie krwi i działa 
przeciwbakteryjne. Gąbki w ciągu kilku 
sekund wypełniają ranę zatrzymując 
krwawienie, a ich porowata struktura 
sprawia, że ciśnienie krwi nie wypycha 
ich na zewnątrz.

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się 
utknąć na pustkowiu, to ten gadżet 
pozwoli zapomnieć o tych stresują-
cych chwilach! Podłączany za po-
mocą węża do rury wydechowej, 
nadmuchiwany jest spalinami. Pod-
nośnik może być umieszczony pod 
każdą częścią samochodu. Podusz-
ka może bezpiecznie podnosić po-
jazdy o wadze do 3 ton.

6
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przezroczysty
kajak
Pojawił się na rynku jakiś czas temu i mimo 
wysokiej ceny (2500 dolarów) nie narzeka na 
brak zainteresowania. Kajak wykonany jest z 
przezroczystego polimeru, który umożliwia po-
dziwianie podwodnego świata bez konieczność 
nurkowania. Lekka, aluminiowa rama pozwala 
na łatwy transport i przechowanie kajaku. Ide-
alny produkt dla wielbicieli spływów w jeszcze 
ciekawszym wydaniu.

mata Samozwijająca 

10

Torba i konewka w jednym. Przed 
każdą kąpielą spuszczasz naj-
pierw zimną wodę, by wykąpać 
się dopiero w tej ciepłej? Młodzi 
projektanci z Hiszpanii postanowili 
to wykorzystać! Plastikową torbę 
(WaterDrop) zawiesza się na kra-
nie wanny, w ten sposób, by zebra-
ła zimną wodę. Specjalny kształt 
torby pozwala na jej wygodne 
przetransportowanie i użycie, jako 
konewki do podlania roślin.

9WaterDrop

TOP 10

87
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Kiedy myślimy o ochronie przed 
urazami, większości z nas do 
głowy przychodzi kask. Ze 
wszystkich rodzajów ochrania-
czy, to właśnie osłona na głowyę 
jest tym najpopularniejszym. 
Kaski pomagają znacząco zre-
dukować prawdopodobieństwo 
urazów przez absorbowanie 
energii z uderzenia, niestety 
nigdy nie dadzą nam stupro-
centowej ochrony. Właśnie 
dlatego zdarza się, że bez-
pośrednie uderzenie w głowę 
powoduje duże uszkodzenia.

Zespół prowadzony przez 
dr Gregory’ego Myer’a ze szpi-
tala Cincinnati Children za-
projektował i stworzył opaskę 
na kark, która wykorzystując 

Opaska chrOniąca 
przed urazami mózgu

prosty pomysł chroni głowę le-
piej, niż tradycyjny kask. Pro-
dukt został przejęty i rozwinięty 
przez firmę Q30 Innovations.

Noszona opaska wywiera lek-
ki, stały nacisk na kark i szyję, 
co powoduje łagodny wzrost 
objętości krwi w strukturach 
naczyniowych mózgu. Osoby, 
które nosiły opaskę określają 
uczucie, które wywołuje podob-
nym do wrażenia jakie mamy 
wisząc głową w dół, przy czym 
jest to dużo łagodniejsze od-
czucie, niepowodujące omdleń.

Zwiększona objętość krwi po-
woduje, że mózg zajmuje wię-
cej miejsca wewnątrz czaszki.
W jaki sposób może to pomóc 

Cię ochronić przed urazami? 
Mówiąc kolokwialnie, sprawia 
to, że mózg ma mniej prze-
strzeni do „pływania” wewnątrz 
czaszki, a przy silnym uderze-
niu nie obija się o jej ściany.
W dwóch niezależnych bada-
niach stosowanie opaski zre-
dukowało uszkodzenia włókien 

nerwowych w mózgu o 83%!
Wynalazek jest genialny w 
swojej prostocie, a co naj-
ważniejsze – jest skuteczny!

Jeśli ochronna opaska na kark 
przejdzie wszystkie wymaga-
ne testy to możliwe jest, że 
trafi do sprzedaży za 1-2 lata.

INNOWACJE
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ubrania prane światłem
Od uderzania ubraniami o głazy, tarek i nieśmiertelnej „Frani”, w kwestii 
prania przeszliśmy już daleką drogę. Jednak nie ukrywajmy, że niezależnie 
ile czasu zajmuje, pranie nigdy nie będzie lubianą przez nas czynnością.

Możecie wyobrazić sobie świat, 
w którym nie trzeba robić pra-
nia? Jeśli wszystko dobrze pój-
dzie, być może to jeszcze my 
„załapiemy się” na ubrania, któ-
rym do czyszczenia wystarczy 
ekspozycja na światło.

Nowa powłoka na tkaniny stwo-
rzona przez naukowców z In-
stytutu Technologii z Melburne 
sprawia, że ubrania czyszczą 
się same, jeśli zapewnimy im 
przynajmniej kilkudziesięcio- 
minutowe naświetlanie. Zalicza 
się do tego zarówno światło na-
turalne, jak i sztuczne (np. ze 
zwykłej żarówki).

Wyobraź więc sobie, że idziesz 
na spacer w słoneczny dzień 
lub wieszasz ubrania w oświe-
tlonej szafie, a za chwilę są one 
czyste i świeże. Technologia 
jest oparta na nanocząstecz-

innowacje

kach miedzi i srebra. Kiedy są 
one wystawione na światło pro-
dukują tzw. „gorące elektrony”, 
które prowokują mikroskopijne 
wyrzuty energii, rozpuszczają-
ce materię organiczną. Tech-
nologia radzi sobie na razie 
tylko z plamami organicznego 
pochodzenia (np. po trawie, 
zielonej herbacie, sokach wa-
rzywnych).

By pobudzić cząsteczki do for-
mowania gorących elektronów, 
potrzeba ok. 30 minut, a sam 
proces usuwania plamy to ok. 
6 minut. Błyskawiczne pranie 
bez żadnej pracy, detergentów 
i czekania na wyschnięcie w 
niecałe 40 minut? Brzmi bardzo 
kusząco, a do tego twórcy po-
włoki twierdzą, że jest ona tania 
w produkcji, więc jest szansa, 
że każdego z nas będzie stać 
na ubrania pokryte srebrem.

Niestety, jak na większość no-
wych wynalazków i na ten przyj-
dzie nam jeszcze trochę zacze-
kać.  Głównym priorytetem jest 
ulepszenie technologii tak, by 

mogła ona czyścić także plamy 
nieorganicznego pochodzenia.
Zobaczymy, czy to jeszcze my 
będziemy pokoleniem, które 
zrobi sobie pranie światłem.

Tkanina bawełniana pokryta nanostrukturą, niedostrze-
galną dla ludzkiego oka. (200-krotne powiększenie)
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Pierwszy w Polsce
most z kompozytów FRP

Jaki jest przepis na technologiczny sukces? 
Wieloletnie doświadczenie, twórcze podejście 
do technologii i nowatorska myśl inżynieryjna. 
Właśnie te czynniki złożyły się na powstanie 
pierwszego w Polsce mostu kompozytowego.

Projekt badawczy Com-bridge 
został przeprowadzony przez 
ekspertów z Mostostalu War-
szawa we współpracy z Pro-
most Consulting z Rzeszowa, 
Politechniką Rzeszowską oraz 
Politechniką Warszawską. Ta 
pierwsza tego typu inwesty-
cja w Polsce i jedna z niewielu 
na świecie powstała w Błażo-
wej(powiat rzeszowski) w lutym 
tego roku.

Konstrukcja mostu
Do budowy mostu użyto mate-
riałów stosowanych powszech-
nie w przemyśle kosmicznym, 

lotniczym, samochodowym 
i sportowym. Włókna szklane 
i węglowe umożliwiły uzyskanie 
lekkiej, wytrzymałej i odpornej 
na korozję konstrukcji. Most 
ustanowił światowy rekord roz-
piętości przęsła. Materiał uży-
ty do budowy belek mostu to 
kompozyt włóknisty o osnowie 
polimerowej nazywany zwykle 
kompozytem FRP (ang. fibre
-reinforced polimer). Poprzez 
otoczenie żywicą zbrojenia 
w postaci włókien szklanych 
i węglowych powstaje materiał 
o nowych parametrach, 
niebędących bezpośrednią 

pod względem rozpiętości przęseł
Najdłuższy na świecie, 
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źródło: www.mostostal.waw.pl

Parametry techniczne mostu
● Rozpiętość teoretyczna: 21 m
● Szerokość: 10 m
● Schemat statyczny: belka swobodnie podparta
● Usytuowanie obiektu w planie: proste
● Klasa obciążenia wg PN-85/S-10030: ”B” tj. 40 ton
● Posadowienie: pośrednie na studniach (palach)
● Korpusy podpór: przyczółki masywne, betonowe (C30/37)
    zbrojone prętami kompozytowymi
● Odwodnienie obiektu: powierzchniowe z odprowadzeniem 
    wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
● Ustrój nośny przęsła: 4 dźwigary kompozytowe zespolone z 
    płytą betonową z betonu lekkiego (LC35/38) zbrojoną 
    prętami kompozytowymi
● Płyta pomostowa: (o grubości 18 cm) będzie wykonywana 
    in situ, na kompozytowym deskowaniu traconym
● Ciężar pojedynczej belki (dźwigara): 25kN
● Wysokość dźwigara: 1,0 m
● Metoda produkcji prętów zbrojeniowych: pultruzja
● Metoda produkcji belki kompozytowej: infuzja
● Materiały wykorzystane do budowy dźwigarów: 
    włókno węglowe i szklane, żywica epoksydowa,
    pianka z tworzywa sztucznego (jako materiał rdzeniowy)

wypadkową właściwości skład- 
ników go budujących.

Cechą kompozytu FRP, która 
szczególnie przyciągnęła uwa-
gę inżynierów mostowców, jest 
większa trwałość w porównaniu 
z materiałami tradycyjnie wyko-
rzystywanymi w budownictwie. 
Kompozyt FRP nie koroduje 
jak stal, ani nie podlega erozji 
jak beton. Ponadto jego niska 
gęstość i duża wytrzymałość 
pozwalają na prefabrykację du-
żych elementów konstrukcyj-
nych, których montaż jest szyb-
ki i możliwy przy wykorzystaniu 
sprzętu o mniejszej nośności, 
niż w przypadku tradycyjnych 
prefabrykatów.

Konstrukcja jest nowo-
ścią na rynku polskim, co 
wiąże się m.in. z tym, że 
nie istnieją jeszcze normy
i przepisy, które musi spełniać. 
Inżynierowie z Mostostalu mu-
sieli więc przeprowadzić szcze-
gółowe badania nad wytrzyma-
łością materiałową.

Przygotowania
Cztery belki mostu zostały 
wykonane przez Dział Badań 
i Rozwoju Mostostalu Warszawa 
w warsztacie kompozytowym 
firmy. Produkcja belek odbywała 

się przy zastosowaniu technolo-
gii infuzji, tj. przesycania żywicą 
suchych włókien przy wsparciu 
próżni.

Proces produkcji jednej belki 
trwa około miesiąca, przy czym 
należy pamiętać, że nawet naj-
mniejsze niepowodzenie skut-
kuje rozpoczęciem pracy od sa-
mego początku. Zastosowanie 
belek w budowie skraca czas 
montażu. W Błażowej 4 belki 
zostały zamontowane w ok. 2 
godziny. Kompozytowe belki są 
także łatwiejsze w transporcie 
dzięki swojej stosunkowo małej 
wadze (22 metrowa belka waży 
3,7 tony).

„Koszt jest nieco wyższy, niż 
budowa tradycyjnego mostu, 
ale dzięki wykorzystaniu no-
woczesnych materiałów skróci 
się czas budowy, a koszty jego 
utrzymanie będą bardzo niskie. 
Upowszechnienie stosowania 
kompozytów FRP w mostow-
nictwie z pewnością doprowa-
dzi też do spadku ich cen (...). 
Analiza kosztów w cyklu życia 
obiektu  pokazuje, że budowa 
mostów kompozytowych jest 
ekonomicznie uzasadniona.” – 
dodaje Juliusz Żach, Kierownik 
Działu Badań i Rozwoju Mosto-
stal Warszawa S.A
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SioSteel ProtectorD-fence DefenDer
Panele siatki elastycznej zalanej 
w PVC, są przygrzewane do 
plandeki. Wielkość oczek siatki 
może się różnić w zależności 
od potrzeb. Taka plandeka 
sama w sobie jest dużo bardziej 
wytrzymała i trudniej ją przeciąć 
np. ostrym narzędziem.

Plandeka zbrojona ocynkowa-
nymi drutami, które tworząc 
dwuosiową konstrukcję są 
wszywane w materiał. Cha-
rakteryzuje się wysoką odpor-
nością na cięcia ostrymi na-
rzędziami (np. nożem), dzięki 
właściwościom drutów i specjal-
nej budowie konstrukcji.

Bardziej nowoczesną alternaty-
wą są plandeki zbrojone dwu-
osiową konstrukcją stalowych 
kabli, które są wszywane w ma-
teriał. Podstawowa różnica to 
możliwość produkcji gotowego 
produktu, podczas gdy tradycyj-
ne plandeki zbrojone są ręcz-
nie, kabel po kablu.

W tym materiale plandekowym 
bardzo wytrzymałe stalowe ka-
ble (380 kg/mm2) zostały wple-
cione w splot tkaniny. Materiał 
jest dostępny w kilku rodzajach, 
w tym z atestem niepalności. 
Zbrojenie nie wpływa na ela-
styczność materiału.

Pokrycia plandekowe naczep mają wiele zalet – 
niska waga, możliwość łatwego załadunku, większa 
widoczność w środku naczepy. Jednak mogą nie 
sprawdzić się, gdy kierowca napotka na swej drodze 
złodziei, którzy chcą dostać się do ładunku lub po prostu 
zniszczyć plandekę. Załadowane drogim towarem 
samochody ciężarowe od zawsze były łakomym 
kąskiem dla złodziei, a cienkie ściany wykonane z 
plandek nie stanowiły dla włamywaczy większego 
problemu.
Na drodze eksperymentów i wielu lat doświadczenia, 
producenci znaleźli sposób na wytwarzanie plandek 
antywłamaniowych, które zabezpieczają naczepę 
specjalnymi warstwami wzmocnień, by uczynić ją 
odporną na niepożądane działanie. Przedstawiamy 
plandeki do zadań specjalnych.

Plandeki zbrojone siatką

Jak uchronić załadunek przed kradzieżą? 
Przegląd plandek antywłamaniowych
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Taśma 
anytwłamaniowa

To najtańsze i najszybsze rozwiązanie, które może być zasto-
sowane w każdym warsztacie, ponieważ nie wymaga użycia 
specjalistycznego sprzętu. Na wewnętrzną stronę plandeki o 
wysokiej gramaturze, mocowana jest taśma ze stalowymi dru-
tami. Do mocowania można użyć praktycznie każdego urzą-
dzenia na gorące powietrze. Taśma nakładana jest w formie 
kratki, odległości między poszczególnymi kratkami można 
określić samodzielnie.

Zbrojenia 
zewnętrzne

By zwiększyć bezpieczeń-
stwo załadunku, nie wystar-
czy zastosowanie zbrojonej 
plandeki, ważne jest także 
by zadbać o słabe punkty, 
które mogą okazać się luką 
dla złodziei. W tym celu zo-
stały stworzone specjalne 
stalowe linki do przewle-
kania przez oczka. Linka 
jest wyposażona w mocny, 
stalowy rdzeń i powleczo-
na osłoną (zwykle z PVC).

Materiały

Podsumowanie
Póki co, nie mamy dostępu do szczegółowych statystyk 
na temat tego jak dodatkowe zbrojenie plandek wpływa na 
spadek kradzieży czy włamań. Jednak jeśli Twoje załadunki 
są wysyłane w miejsca szczególnie narażone na ataki, 
warto zastanowić się nad dodaniem takiego wyposażenia.

Plandeka 
z alarmem

Tkanina wyposażona jest 
w przewodzące włókna 
połączone z mikrokontrole-
rem. Jeśli w którymkolwiek 
miejscu materiał zostanie 
naruszony, impuls powia-
domi o tym kontroler, a ten 
uruchomi alarm. Plandeka 
nie ma właściwości wzmac-
niających, ale ostry dźwięk 
może skutecznie wystra-
szyć złodzieja i powiadomić 
właściciela o zagrożeniu.

PAMIĘTAJ!
Jeśli wybierasz system antywłamaniowy dla 
swojego samochodu, koniecznie dowiedz 
się, czy jest on zatwierdzony jako narzędzie 
antywłamaniowe w danym kraju, wówczas 
masz prawo do zniżek ubezpieczeniowych.
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nietypowe produkty,
które ułatwią ci życie w ogrodzie

Okres wiosenno-letni sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Wynosimy meble ogrodowe, rozpoczynamy wyjaz-
dy na wycieczki rowerowe i pikniki za miasto, jednym słowem - więcej obcujemy z naturą. Jednak przy wszystkich swoich 
zaletach, życie poza murami naszych domów, może przynieść też wiele niedogodności, które na dłuższą metę potrafią być 
bardzo uciążliwe. Na szczęście, żyjemy w XXI wieku i nie ma takiego problemu, z którym nie potrafilibyśmy sobie poradzić. 
Wystarczy kilka gadżetów, które pokochacie od pierwszego użycia!

temat numeru

Podlej rośliny!
Już chcesz położyć się na leżaku i wygodnie zrelaksować, 
kiedy przypominasz sobie o podlaniu roślin? Przy wysokich 
temperaturach i dużym nasłonecznieniu powinno się to robić 
w zasadzie codziennie. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli 
skorzystasz z maty Hydrobox, czyli rewolucji w nawadnianiu 
roślin. Hydrobox to wykonane na wzór klatki pudełko, okryte 
włókniną i wypełnione superabsorbentem w granulkach. 
Granulki mają bardzo wysoką chłonność i magazynują wodę, 
powiększając kilkakrotnie swoje rozmiary.

Roślina, pod którą znajduje się hydrobox samodzielnie 
wykryje źródło wody i skieruje w jego stronę korzenie.
Podczas podlewania tylko cześć wody trafia do rośliny i jest 
pobierana przez jej korzenie. Hydrobox „wyłapie” wodę i 
zatrzyma ją oddając bezpośrednio do korzeni. Dzięki temu, nie 
tylko oszczędasz czas i wodę, ale także wpomagasz rozwój 
swoich roślin. Producent bowiem dowiódł na drodze badań, że 
jego produkt przyczynia się do ich szybszego rośnięcia.
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Zrób grilla!
Wyjeżdżacie na piknik za miasto, na wycieczkę rowerową czy 
biwak i wpadliście na pomysł, żeby zabrać ze sobą przenośny 
grill? Tradycyjne aluminiowe grille, dostępne w każdym markecie 
są przydatne, kiedy mamy do dyspozycji bagażnik auta lub gdy 
z grilla korzystamy na przydomowej działce, nie sprawdzają się 
jednak, gdy planujemy podróż pociągiem, rowerem lub pieszą 
wędrówkę. W takich sytuacjach, mamy inne rozwiązanie - 
składany materiałowy grill GoBQ.

GoBQ zbudowany został z ognioodpornego, pokrytego silikonem 
włókna szklanego, które jest odporne na temperaturę do 650°C 
(podobny materiał jest stosowany w produkcji silikonowych form 
do pieczenia). Materiał sprawia, że grill jest nie tylko wyjątkowo 
lekki (3,6 kg), ale przede wszystkim składany. Po użyciu po 
prostu zamykamy nóżki i elastyczny ruszt w półokrągłej misie, a 
tę następnie zwijamy i chowany do specjalnego pokrowca, który 
możemy nosić jak torbę. Silikonowa powierzchnia ułatwia także 
czyszczenie grilla.

temat numeru

Pozbądź się komarów!
Każdy wielbiciel biwaków doskonale wie, że nawet najlepszą 
zabawę pod gołym niebem mogą zepsuć komary. Możemy 
zakrywać się od stóp do głów ubraniami i kocami, wylewać na 
siebie tony środków przeciw insektom i stosować dziesiątki 
innych sposobów, by w ostateczności i tak się poddać i zostać 
(prawie dosłownie) zjedzonym przez te bzyczące potworki.

To właśnie z myślą o takich przypadkach, został stworzony 
Repel Mosquito, środek, który daje nam faktyczną ochronę przed 
nieprzyjemnymi ugryzieniami. Repel Mosquito początkowo był 
produkowany jako dodatek do tkanin, który aplikuje się jeszcze 
podczas procesu wytwarzania materiału. Obecnie można go 
kupić w postaci sprayu lub kapsułek do prania i zastosować w 
domowych warunkach.

Jak to działa? Wystarczy wyprać w kapsułkach materiał, który 
ma nas ochronić przed komarami – mogą to być zasłony, kurtka, 
koc czy nawet poły od ogrodowej altanki, a następnie cieszyć 
się wieczorami bez komarów! Produkt jest stosowany przez 
żołnierzy podczas tropikalnych misji i cieszy się rewelacyjnymi 
opiniami. Co ważne, jest zupełnie niewyczuwalny dla ludzkiego 
nosa i nietoksyczny.
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RAPORT RYNKOWY

Czym jest agrowłóknina?
Jest to tworzywo stosowane zarówno do 
ściółkowania gleby jak i okrywania roślin w 
celu ochrony przed chwastami, szkodnika-
mi glebowymi oraz chorobami. Ze względu 
na mnogość zastosowań, dostępna jest w 
różnych kolorach i gramaturach (grama-
tura to ilość materiału wykorzystanego na 
metr kwadratowy; im go więcej, tym jest on 
bardziej trwały). Wybór koloru i gramatury 
powinien być uzależniony od potrzeb na-
szej hodowli.

Każdy, kto choć raz próbował wyhodować coś samodzielnie na swojej działce, doskonale wie, że uciążliwe chwasty mogą spędzić sen 
z powiek. Zarówno osoby zawodowo zajmujące się uprawą roślin, jak i amatorzy prac ogrodowych  coraz częściej szukają alternatywy 
dla tradycyjnych metod usuwania chwastów. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem są agrowłókniny i agrotkaniny, czyli wykonane z 
polipropylenu materiały, których zadaniem jest wspomaganie rozwoju roślin i oszczędzanie czasu hodowców. Na rynku jest bardzo duży 
wybór tego typu tkanin, więc warto zorientować się, który będzie najlepiej dopasowany do naszych potrzeb. Postanowiliśmy sprawdzić, 
co mamy do wyboru.

Agrowłóknina dodatkowo pomaga  utrzy-
mać wilgoć w glebie, jednocześnie zapew-
niając jej pulchność, ponieważ – w prze-
ciwieństwie do folii – woda jest w stanie 
przez nią przenikać i parować. Stosowanie 
agrowłókniny wspomaga także rozwój sys-
temu korzeniowego i przyspiesza wzrost 
roślin. 

Stosuje się ją m. in. przy uprawie warzyw, 
truskawek, iglaków i innych krzewów. 
Można stosować ją także do ściółkowa-
nia gleby pomiędzy roślinami na rabatach, 

a następnie posypywać korą. Pod korą 
najbardziej estetycznie będzie wyglądała 
agrowłóknina w kolorze brązowym.

Agrowłóknina biała stosowana jest do 
ochrony roślin przed mrozem, wysusza-
jącym wiatrem, gradobiciem i innymi nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Materiał ten występuje w dwóch odmia-
nach: na wiosnę i na zimę. Choć można ją 
także spotkać w formie białych rękawów i 
kapturów ochronnych.

Agrowłóknina, agrotkanina czy geowłóknina? 
Pomagamy w wyborze najlepszego materiału ściółkującego

Agrowłóknina wiosenna (o mniejszych gramaturach: 17 g/m2, 
19 g/m2, 23 g/m2) przyspiesza plonowanie i chroni przed przy-
mrozkami, wiatrem i utratą wody. 

Agrowłóknina zimowa (o gramaturze 50 g/m2) chroni przed 
mrozem, wiatrem i utratą wilgoci. Materiałem można przykrywać 
warzywa, krzewy, drzewka i pnącza.
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raport rynkowy

Tabela dostępności i cen agrowłoknin na rynku polskim

1 Minimalna i maksymalna dostępna szerokość    |    2 Minimalny i maksymalny dostępny nawój  

● przepuszczalność  wody i powietrza z zewnątrz
● hamowanie rozwoju chwastów
● zapobieganie brudzeniu się nisko 
   rosnących owoców i kwiatów
● ograniczanie parowania i utraty wody z gleby
● mniejsza podatność roślin na szkodniki i choroby
● wzmacnianie systemu korzeniowego roślin
● przyspieszenie zbiorów nawet o 2-3 tygodnie

● rozsiewanie się chwastów na powierzchni
● utrudnia wchłanianie rozkładającej się 
   ściółki, kompostu i obornika
● utrudniona zmiana aranżacji ogrodu
● im mniejsza gramatura, tym mniejsza trwałość
● pracochłonny proces okrywania roślin
● korzenie niektórych chwastów przerastają 
   przez agrowłókninę, utrudniając ich usunięcie

ZALETY WADY
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Czym jest agrotkanina?
Agrotkanina nazywana jest też matą 
ściółkującą czy matą szkółkarską. Jest to 
tkanina antychwastowa, która, podobnie 
jak agrowłóknina, dostępna jest w różnych 
kolorach i gramaturach.
Mata ściółkująca jest wyjątkowo trwała, 

dlatego znajduje szerokie zastosowanie, 
m. in. stosuje się ją przy zakładaniu 
ogrodów, w uprawie truskawek, w 
pokrywaniu skarp, w szkółkach roślin 
iglastych, a także wykorzystuje się jako 
podkład pod kamienie i korę.
Agrotkanina, w przeciwieństwie do folii, 
świetnie przepuszcza wodę i składniki 

mineralne, a poza tym nie ulega procesowi 
gnicia. Odpowiednia struktura pozwala jej 
również utrzymać właściwą wilgotność i 
pulchność gleby, przez co wpływa również 
na wzrost plonów – nawet w warunkach 
suszy.  Dzięki niej lepiej nagrzewa się 
też gleba, co wpływa na szybszy rozrost 
systemu korzeniowego.

● znacząco ogranicza wzrost chwastów
● przepuszcza wodę i składniki mineralne 
● pozwala utrzymać właściwą wilgotność i pulchność gleby
● nie ulega procesowi gnicia
● dzięki stabilizacji UV jest bardzo trwała - promienie 
   słoneczne nie powodują jej degradacji
● chemicznie obojętna dla gleby, nie wpływa na jej pH
● nie hamuje przenikania nawozów do gleby, możemy 
   nawozić rośliny zarówno nawozami płynnymi, jak również 
   granulowanymi
● poprawia warunki rozwoju roślin

● utrudnia przesadzanie roślin
● uniemożliwia spulchnianie gleby
● gdy pod matą zamieszkają nornice albo mrówki, trudniej   
   je zauważyć, niż na odkrytej rabacie
● na bardzo ciężkich i gliniastych glebach kładąc tkaninę 
   należy uważać, aby nadmierna wilgoć w podłożu nie 
   spowodowała zamierania roślin
● chwasty, które przebiją się przez matę trudno usunąć
● agrotkanina utrudnia stosowanie narzędzi ogrodnicznych
● strzępią się końce (w celu wyeliminowania tego zjawiska 
   należy ostębnować je na maszynie)

Tabela dostępności i cen agrotkanin na rynku polskim

3 Linie pomocnicze co 25 cm    |    4 Minimalna i maksymalna dostępna szerokość    |    5 Minimalny i maksymalny dostępny nawój

ZALETY WADY
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Czym jest geotkanina?
Geotkaniny charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością przy zachowaniu 
niewielkiej wydłużalności.
Jest to spowodowane ich przestrzenną 
budową. Wykonane są najczęściej z 
przędz polipropylenowych  i poliestrowych 
w postaci tasiemek. Geotkaniny są 
bezpieczne dla otoczenia zarówno 
podczas montażu jak i eksploatacji, a 
także odporne na czynniki klimatyczne i 
środowiskowe.  

Zastosowanie:
● wzmacnianie warstwy gruntu 
● separacji dwóch gruntów o różnej 
   granulacji 
● filtracja czyli zatrzymanie gruntu lub 
   innych drobin poddanych siłom hydrau-
   licznym
● ochrona materiału lub podłoża przed    
   uszkodzeniem mechanicznym

● zmniejszenie lub wyeliminowanie ko-
   nieczności wymiany gruntu

● zwiększenie stateczności skorupy

W budownictwie:
● budowa dróg technologicznych, dojaz-
dowych, kolejowych, leśnych,
● budowa placów postojowych, boisk i 
parkingów, pod kostkę brukową i o na-
wierzchni asfaltowej,
● budowa zbiorników wodnych, kanałów, 
zapór,
● budowa składowisk odpadów ciekłych 
i stałych,
● w systemach drenażowych

● wysoka wytrzymałość
● doskonała filtracja wody
● możliwość wykonywania inwestycji na słabszych gruntach
● zmniejsza zużycie innych drogich kruszców

● mała odporność na promienie UV
● mała odporność na substancje chemiczne
● osłabienie przy kontakcie z alkaliami np. cementem

Tabela dostępności i cen geotkanin na rynku polskim

6 Minimalna i maksymalna dostępna szerokość    |    7 Minimalny i maksymalny dostępny nawój

ZALETY WADY
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Mocowanie
materiałów ściółkujących

Każda agrotkanina, agrowłóknina czy 
geotkanina powinna zostać odpowiednio 
przymocowana do podłoża i tym samym 
zabezpieczona przed czynnikami atmos-
ferycznymi, np. podrywaniem przez wiatr. 
Do ich przytwierdzania wykorzystuje się 
kołki, zwane też szpilkami, kotwicami czy 
grotami, które wykonane są z mocnego 

tworzywa sztucznego lub metalu. Produk-
ty te różnią się budową, dlatego warto wy-
brać typ dostosowany do naszych potrzeb.

W przypadku tymczasowego rozkłada-
nia mat zaleca się stosowanie szpilek 
mocujących, które konstrukcją przypomi-
nają gwódź. Długi, jednolity trzpień po-
zwala wielokrotnie wbijać i wyciągać ko-
łek z maty, bez obaw o jej uszkodzenie.

Jeżeli natomiast zależy nam na trwałym 
mocowaniu, należy wybrać kotwice mocu-
jące z grotami, które mocniej osadzają się 
w glebie. Nie zaleca się ich stosowania, 
gdy mamy zamiar często zmieniać miej-
sce położenia maty – ciężko się je usuwa 
i łatwiej je uszkodzić przy wyciąganiu. Po-
niżej przedstawiamy zestawienie kołków i 
szpilek do mocowania materiałów ściółku-
jących.

Akcesoria wykorzystywane przy montażu agrotekstyliów

Wszystkie ceny podane w zestawieniach są cenami netto aktualnymi na dzień 24.03.2016.
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Zestawienie najważniejszych cech produktów

Cięcie agrowłóknin,
agrotkanin i geotkanin

Przy dużej ilości materiału lub wtedy, 
gdy chcemy wyciąć otwory na sadzonki, 
cięcie agrotkanin i agrowłóknin może 
przysparzać trudności. Nacięcia zwykłym 

nożem czy nożyczkami nie zdają 
egzaminu, ponieważ powodują prucie się 
odciętych brzegów. 

Warto zainwestować w profesjonalny 
nożyk termiczny do cięcia tego typu 
materiałów. Rozgrzana końcówka 

nożyka płynnie przecina nawet grube 
maty szkółkarskie oraz pozwala na 
szybkie wycinanie otworów odpowiedniej 
wielkości. Co ważne, nożyk do cięcia 
agrotkaniny jest bardzo poręczny, lekki i 
ekonomiczny - napełnia się go za pomocą 
zwykłego wkładu do zapalniczek.
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Tunele, hale, namioty – co najlepiej 
odpowie na Twoje potrzeby?

Stawianie podmurowanych 
magazynów czy budowanie 
oszklonych szklarni na terenie 
gospodarstwa nie zawsze jest 
najbardziej opłacalnym rozwią-
zaniem. Zmieniające się wa-
runki atmosferyczne, wysokie 
koszty budowy i eksploatacji 
czy pozwolenia budowlane sku-
tecznie odstraszają rolników i 
zmuszają do szukania nowych 
rozwiązań.

Odpowiedzią na te problemy 
są konstrukcje stalowo – mate-
riałowe. Wśród tych mamy już 
na tyle duży wybór, że ciężko 
zdecydować się na konkretny 
produkt.

Zalety konstrukcji 
halowych:

● szybki montaż (ok. 1-go dnia)

● możliwość całorocznego użyt-
   kowania

● ochrona przed czynnikami at-
   mosferycznymi (wiatr, deszcz)

● nie ma potrzeby wcześniej
    szego przygotowania podłoża 
   (wystarczy płaski teren)

● duży wybór różnych produk-
   tów w zależności od potrzeb

● stosunkowo niska cena

Na jakie elementy hali 
 należy zwrócić uwagę?

● Rodzaj zamknięcia
Standardowy rodzaj hali to tunel 
otwarty z obu stron, jeśli jednak 
potrzebujesz zamkniętej kon-
strukcji zastanów się, jaki rodzaj 
zamknięcia będzie Ci najbar-
dziej odpowiadał. Podstawowe 
rodzaje zamknięć tuneli to bra-
ma suwana, roleta lub klasyczna 
brama dwuskrzydłowa. Ważne 
też, by hala była wyposażona w 
przynajmniej jedne dodatkowe 
drzwi, np. dla pracowników ma-
gazynu.

● Doświetlenie
Zamknięte konstrukcje halowe 
mogą nie zapewniać wystarcza-
jącej ilości światła do pracy w 

środku. Jeśli przestrzeń ma peł-
nić funkcję magazynu, warto za-
stanowić się nad zamówieniem 
konstrukcji wyposażonej w okna 
lub świetliki. Są one wykonane 
z grubej folii, której gramatura 
powinna wynosić od 140 g/m2.

● Zabezpieczenia pokrycia
Rynek oferuje kilka rodzajów 
pokryć namiotów halowych. Od 
plandek o niższych gramatu-
rach (od 680 g/m2) do bardziej 
wytrzymałych (gramatury ok. 
900 g/m2). Wybór gramatury 
poszycia jest  uzależniony od 
wytrzymałości całej konstrukcji. 
Warto też zwrócić uwagę na to, 
czy oferowany materiał posiada 
atest trudnopalności i czy plan-
deka jest zbrojona (z wtopioną 
metalową siatką).

Raport rynkowy
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● Przyciemnienie
W przypadku wykorzystania tu-
neli foliowych do hodowli upraw 
warto zastanowić się nad zasto-
sowaniem folii cieniującej. Przy-
czyni się do obniżenia tempera-

Raport rynkowy
tury wewnątrz tunelu i ochroni 
rośliny przed palącym słońcem.

● Powierzchnia reklamowa
Pomyśl o swojej hali, jako dar-
mowej przestrzeni reklamowej. 

Umieszczanie nazwy firmy na 
namiocie, który stoi w zaciszu 
Twojego gospodarstwa nie ma 
większego sensu, ale już jeśli 
namiot stoi na dzierżawionej 
działce, czy w pobliżu dróg szyb-

kiego ruchu, warto dowiedzieć 
się o możliwość umieszczenia 
nazwy, loga firmy i podstawo-
wych danych kontaktowych na 
plandece.

www.lemar-tunele-foliowe.pl www.sakoexpo.com.pl www.halenabale.pl www.konplan.pl
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ciekawostki

roots up Szklarnie nawadniające to projekt organizacji Roots Up, która działa w północnej Etiopii. 
Organizacja stawia sobie za główny cel działalności wsparcie miejscowych rolników w 
uprawianiu roślin hodowlanych. Dzięki znajomości specyfiki afrykańskiego rolnictwa i warunków 
glebowo – atmosferycznych Roots Up stworzył projekt szklarni idealnie przystosowanej do 
pustynnych warunków.

Szklarnia nawadniająca to prosty technologicznie projekt, do zbudowania którego wystarczą 
ogólnodostępne materiały. Bambusowa konstrukcja ma kształt stożka i nie posiada żadnych 
skomplikowanych elementów mechanicznych. Ściany tej „piramidy” wykonane są z poliwęglanu. 
Szklarnia jest zatem łatwa i w budowie, i w eksploatacji.

Działanie szklarni Roots Up opiera się na najprostszych zasadach fizyki, które każdy z nas 
kojarzy ze szkoły średniej. W ciągu dnia, kiedy temperatura otoczenia jest bardzo wysoka 
na ścianach szklarni zbiera się wilgoć, która paruje z roślin i gleby. W nocy, kiedy jest dużo 
chłodniej, otwierany jest szczyt piramidowej szklarni i para wodna skrapla się w procesie 
kondensacji. Woda zbiera się w gigantycznym lejkowatym naczyniu, z którego trafia do 
specjalnego zbiornika. Dodatkowo szklarnia wyposażona jest w rynny do zbierania wody 
deszczowej. W ten sposób zmagazynowana woda może posłużyć zarówno do nawadniania 
roślin, jak i do picia. Produkt w tej postaci nie przeszedł testów, ale organizacja już pracuje nad 
jego ulepszoną wersją, której szczegółowe działanie poznamy w sierpniu tego roku.

Szklarnie, które mogą 
zrewolucjonizować uprawy
Wiosenny numer Tetex Magazine jest nieodłącznie związany i z nowościami, i ze sprawdzonymi metodami, narzędziami i materiałami 
wykorzystywanymi w rolnictwie. Nas jednak interesuje nie tylko to, co już zrobione i sprawdzone, ale także to, co dopiero 
testowane. Przejrzeliśmy najciekawsze pomysły młodych projektantów, którzy chcą przyczyniać się do zmieniania świata na lepsze. 
Oto 3 projekty rewolucyjnych szklarni do zastosowań w nietypowych, a często także w ekstremalnych  warunkach.

Domowa szklarnia Modułowe miniszklarnie do zastosowania w miejskich warunkach, pozwalają na samodzielne 
hodowanie świeżych warzyw i owoców w domowym zaciszu. Celem projektu jest umożliwienie 
każdemu swobodnego dostępu do zdrowej żywności.

Szklarnie zajmują nawet o połowę mniej miejsca, niż podobne uprawy w przydomowym 
ogródku. System samonawadniający sprawia, że rośliny podlewasz raz na 3 tygodnie. Szklarnie 
pozwalają na hodowlę ziół, kwiatów, warzyw i owoców.
Dzięki modułowej budowie możesz zaplanować ich rozmieszczenie na balkonie, dachu czy 
tarasie, tak by zajęły jak najmniej miejsca. Każdy, kto zdecyduje się na domową hodowlę 
otrzyma specjalne materiały edukacyjne od producentów, które wyjaśniają w jaki sposób 
prowadzić hodowlę.

Pływająca szklarnia Szklarnia wybudowana na barce w kształcie ośmiokąta może oczyszczać słoną, półsłoną 
lub zanieczyszczoną wodę, używając energii słonecznej, tym samym staje się niezależnym 
systemem, który nie potrzebuje gleby, świeżej wody czy środków chemicznych do wspomagania 
rozwoju roślin.

Szklarnia jest zbudowana z tanich, ogólnodostępnych materiałów. Drewniana konstrukcja jest 
oparta na plastikowych bębnach, wytworzonych w procesie recyklingu.

Zasada działania szklarni jest analogiczna do występującego w naturze procesu destylacji 
wody pod wpływem światła słonecznego. Powietrze jest zasysane do środka i w bębnach, 
otoczonych zimną wodą, podlega kondensacji (skraplaniu). Wentylatory i pompy, które biorą 
udział w tym procesie, są zasilane przez panele słoneczne, mini turbiny wiatrowe i przez 
system, który wykorzystuje fale wodne do produkcji energii elektrycznej.

Szklarnie zostały zaprojektowane w dosyć małych rozmiarach, ale twórcy szacują, że rośliny 
uprawiane w jednej szklarni mogą zapewnić żywność dla dwóch rodzin.
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Upsalit
materiał niemożliwy do stworzenia

Historia nauki zna wiele przypadków, gdy 
podczas pracy nad jednym wynalazkiem 
odkrywa się zupełnie inny. Tak stało się 
też na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji, 
gdzie naukowcy pracując nad stworzeniem 
materiału do ulepszenia transportu leków 
stworzyli upsalit. Materiał, który od ponad 
100 lat był uważany za niemożliwy do 
stworzenia.
Do odkrycia doszło, kiedy grupa 
naukowców postanowiła zostawić próbkę 
węglanu wapnia w komorze reakcyjnej na 
kilka dni dłużej, niż zakładał pierwotny plan 
badania. Kiedy po upływie eksperymentu 
zobaczyli jego wyniki wiedzieli, że stworzyli 
coś unikatowego.

Właściwości
Upsalit, bo o nim mowa, nie występuje 
w naturze, można go wytworzyć jedynie 
syntetycznie. Okazał się być nową 
odmianą nietoksycznego węglanu 
magnezowego o porowatej powierzchni, 
która może absorbować więcej wilgoci, 
niż jakikolwiek inny znany materiał. Do 
wytworzenia upsalitu używany jest tlenek 
magnezu i metanol, które doprowadza 
się do reakcji z dwutlenkiem węgla (CO2). 
Powstały w ten sposób materiał ma formę 
białego proszku lub granulatu.
Upsalit ma bardzo dużą ilość porów 
przypadającą na gram, co sprawia że ma 
bardzo dobre właściwości chłonne.

Profesor Maria Strømme dodaje, że 
łączna powierzchnia porów, które znajdują 
się na ściankach 1 grama materiału, po 
rozwałkowaniu wynosiłaby ok. 800 m2. Dla 
lepszej wizualizacji tej liczby dodamy, że jest 
to powierzchnia dwóch boisk do koszykówki. 
Przypadkowo wynaleziony materiał ma 
ponad 20 razy lepszą chłonność, niż na 
przykład koloidalna krzemionka, która jest 
używana w produkcji żwirków dla kotów. 
Gdyby w tym przypadku zastosować upsalit 
wystarczyłoby 20 razy mniej żwirku dla 
osiągnięcia tego samego efektu.

Zastosowania
Już mówi się o możliwych zastosowaniach 
upsalitu. Może on zostać użyty do suszenia 
wycieków ropy czy toksycznych odpadów, co 
niewątpliwe zrewolucjonizowałoby ochronę 
środowiska. Upsalit może też znaleźć 
zastosowanie w celu, do którego pierwotnie 
miał być stworzony – w transporcie leków. 
W porowatej nanostrukturze materiału 
można „schować” takie leki, które wymagają 
ochrony przed środowiskiem zewnętrznym.

Jak każdy nowo wynaleziony materiał, 
upsalit musi poczekać na „swoją kolej”. By 
wprowadzić go do powszechnego użytku w 
przemyśle potrzebne są dodatkowe badania 
i ośrodki, które byłyby zainteresowane tą 
technologią.
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Moda na śluby i wesela pod gołym nie-
bem przyszła do nas ze Stanów i choć 
nasz rodzimy rynek nie jest jeszcze na-
wet w połowie tak zorganizowany pod 
tym kątem, to już możemy znaleźć kilka 
firm, które oferują kompleksową organi-
zację tego wyjątkowego dnia pod przy-
słowiową chmurką.

W polskich warunkach trudno wyobra-
zić sobie wesele, które odbywałoby się 
na otwartej przestrzeni. Wiatr, chłód czy 
deszcz mogą nie sprzyjać atmosferze 
dobrej zabawy. Z tego powodu, planując 
swoje wesele na zewnątrz warto zejść 
na ziemię i spojrzeć na sprawę nie tylko 
z marzycielskiej perspektywy, ale też z 
tej odrobinę bardziej pragmatycznej.

Namioty ślubne są wykorzystywane 
przede wszystkim na dużych imprezach 
plenerowych, namioty są świetnym po-
mysłem na odejście od standardów i 
umożliwiają przeprowadzenie wesela 
w zasadzie w dowolnej przestrzeni. Na 
rynku dostępnych jest kilka różnych mo-
deli, które mogą nam posłużyć za salę 
weselną, pojawia się jednak pytanie, na 
co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

Zadaszenia
Najprostsza konstrukcja namiotowa, 
która może ochronić przed lekkim desz-
czem, ale nie zapewni żadnej dodatko-
wej ochrony przed chłodem czy wiatrem. 
Jego zaletą jest charakterystyczny wy-
gląd, który przywodzi na myśl oazę na 
środku pustyni i możliwość podziwiania 
okolicznego krajobrazu. Ten typ namio-
tu sprawdzi się dla par, organizujących 
mniejsze wesela w okresie letnim.
Koszty: od 1500 zł (hala + wyposażenie 
do 30 osób)

Namioty halowe
Do tej pory to najczęściej spotykany 
rodzaj namiotu na polskich weselach. 
Jego podstawową zaletą jest możli-
wość pomieszczenia dużej ilości osób. 
Namiot swoim wyglądem przypomina 
salę weselną, a dodatkowe zdobienia 

Wesele w plenerze
Zadbaj, by było wyjątkowe!

inspiracje
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(np. podwieszane materiałowe sufity) dodadzą 
mu elegancji. Z uwagi na zamkniętą konstrukcję 
namiotu jest możliwość jego dogrzania bądź kli-
matyzowania, w zależności od potrzeb klienta.
Koszty: od 5000 zł (hala + podstawowe wyposa-
żenie na 100 osób)

Namioty kopułowe
Najbardziej nowatorskie rozwiązanie to namio-
tu kopułowe w kształcie kuli. Swoim wyglądem 
przypominają stację kosmiczną, więc dla osób, 
którym odpowiada taka stylistyka mogą być bar-
dzo ciekawym miejscem na wesele. Firmy, które 
wynajmują namioty kopułowe oferują kilka róż-
nych modeli do wyboru. Najbardziej efektowne 
są te przezroczyste, które jednocześnie chronią 
przed czynnikami atmosferycznymi i pozwala-
ją na podziwianie okolicy. Wadą tych namiotów 
jest niewątpliwie ich cena są bowiem najdroższą 
tego typu opcją na rynku.
Koszty: od 20 tys. (hala z wyposażeniem do 50 
osób)

O czym należy pamiętać?
Wynajęcie namiotu to dopiero wierzchołek góry 
lodowej wszystkich kosztów. Jeśli marzy Ci się 
wesele w plenerze, najpierw przemyśl, gdzie taki 
namiot stanie. Dobrze zorientuj się, czy w miej-
scu Twojego wesela nie są wymagane dodatko-
we zgody, sprawdź też, czy jest ono podłączone 
do mediów. Do kosztów należy też doliczyć wy-
najęcie obsługi cateringowej (od 140 zł/ osoba).

Wesele plenerowe to z pewnością niezapomnia-
ne przeżycie, które goście będą wspominać jesz-
cze długo po jego zakończeniu, jednak to także 
więcej pracy i stresu związanego z przygotowa-
niami. Dobrze zastanówcie się, czy jesteście go-
towi na zorganizowanie takiej imprezy!

inspiracje
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Tunele Agility
Twój pies odzyska radość życia!

Wiosna to dla większości z nas 
okres odzyskiwania formy, utra-
conej podczas zimowych wie-
czorów na kanapie. Kupujemy 
karnety na siłownię, rozpoczy-
namy restrykcyjne diety i z prze-
rażeniem odliczamy dni do wa-
kacji. Zapominamy wówczas, że 
wiosną nie tylko my potrzebuje-
my wzmożonego ruchu i powro-
tu do aktywności fizycznej.

W zimowych miesiącach nasze 
czworonogi także przybiera-
ją na wadze. Jest to po części 
uwarunkowane ewolucyjnie, ale 
ma też związek z tym, że mniej 
czasu spędzają na długich spa-
cerach i bieganiu na świeżym 
powietrzu.

Jeśli chcecie pomóc swoim 
psom wrócić do formy, to zna-
leźliśmy produkt, który może 

Wam w tym  pomóc.  Tunele dla 
psów były do niedawna domeną 
profesjonalnych psich zawodów 
(Agility), ale z każdym rokiem 
zyskują coraz większą popular-
ność w zwykłych domach, jako 
ciekawa alternatywa na psią za-
bawę.

Przejrzeliśmy, co jest dostępne 
na rynku i znaleźliśmy produ-
centa, który w swojej ofercie 
posiada duży wybór tuneli i ak-
cesoriów dobrej jakości. Prze-
testowaliśmy tunele Agility od 
firmy Teseco, a efekty testów 
przestawiamy poniżej.

Transport
By przeprowadzić testy udali-
śmy się za miasto, w związku z 
tym tunel trzeba było przetrans-
portować w aucie. Nie było  z 
tym najmniejszego problemu. 

test produktu
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Złożony tunel jest zabezpieczo-
ny specjalnymi klamrami i jest 
stosunkowo lekki. Tunel łatwo 
zmieścił się w bagażniku osobo-
wego auta.

Elastyczność
Po zdjęciu pasów tunel rozkła-
damy samodzielnie w dowolnej 
konfiguracji. Konstrukcja jest 
oparta na spiralnie ułożonym 
drucie, dzięki temu tunel może 
być ułożony jako łuk, zakręt czy 
prosta droga i nie wymaga żad-
nych dodatkowych podpór. Jest 
także na tyle ciężki, że nie ma 

możliwości by przesuwał się na 
przykład pod wpływem wiatru.

Materiał 
i wykonanie

Tunele Agility są wykonane z 
wodoodpornej tkaniny poliestro-
wej pokrytej obustronnie PVC. 
Materiał charakteryzuje się 
dużą gramaturą (powyżej 600 
g/m2), dzięki czemu jest wytrzy-
mały, a warstwa PVC stanowi 
dodatkową ochronę i ułatwia 
czyszczenie. Samo wykonanie 
tunelu jest bardzo precyzyjne i 
już na pierwszy rzut oka widać, 

że mamy do czynienia z porząd-
nym produktem, który posłuży 
przez długi czas. Tunele dostęp-
ne są także w wersji antypośli-
zgowej, z materiału z fakturą 
kostki.

Dodatkowe zalety
Teseco nie jest jedynie dystrybu-
torem tuneli, ale przede wszyst-
kim ich producentem. Dzięki 
temu przy zamawianiu produktu 
mamy dużą dowolność wyboru 
rozmiaru, koloru i materiału. Do-
datkowo producent oferuje ak-
cesoria, ułatwiające korzystanie 

test produktu

z tuneli. Można dokupić na przy-
kład pasy zapinające, uchwyty 
do montowania w podłożu lub 
obciążniki do napełniania pia-
skiem.

Tunele Agility od firmy Teseco 
możemy polecić każdemu. Na-
dają się zarówno do rozłożenia 
w przydomowym ogródku, jak i 
wykorzystania w tresurze psów 
i profesjonalnych zawodach. Tu-
nele spełniają normy FCI (Mię-
dzynarodowej Federacji Kynolo-
gicznej).

Średnica: 
Ø 60 cm

Długości: 
3-6 m
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test produktu

Każdy właściciel kota do-
skonale wie, że to indywidu-
aliści. W gusta kotów trafić 
jest bardzo ciężko, szcze-
gólnie, że zmieniają się one 
z godziny na godzinę. Coś, 
co było ulubioną zabawką 
wczoraj, dzisiaj nie wzbudza 
już najmniejszego zaintere-
sowania. Mebel, którego kot 
nie zauważał przez ostatnie 
pół roku, nagle może stać 
się najlepszym miejscem do 
spania. Jednak opiekunowie 
kotów nie ustają w wysiłkach, 
by swoim kotom zapewniać 
wszystko, co najlepsze, a 
przy okazji ułatwić życie so-
bie samym.

Legowiska
Powszechnie wiadomo, że 
kot śpi tam, gdzie mu wygod-
nie. Częstotliwość tych prefe-
rencji może zmieniać się kil-
kanaście razy na godzinę, ale 
nie zaszkodzi spróbować de-
likatnych sugestii. Jeśli Twój 
kot ma akurat fazę na spanie 
na wszelkich możliwych po-
duszkach i kocykach, a ty nie 
nadążasz z pozbywaniem się 
jego sierści, warto wypróbo-
wać kocie legowiska.

Tradycyjne legowisko składa 
się z dwóch części – bazy i 
poduszki. Taki układ jest o 
tyle wygodny, że wewnętrz-
ną poduszkę można wyjąć, 
wytrzepać czy wyprać w pral-
ce, co ułatwia utrzymywanie 
w domu porządku. Legowi-
sko jest wykonane z bardzo 
miękkiego materiału, powle-

przedstawiamy dwa produkty, które mogą pomóc w opanowaniu waszych zwierza-
ków w domu i w czasie wspólnych wypraw. do naszych testów użyliśmy produktów 
firmy evers.

czonego PVC, co sprawia, że 
jest łatwiejszy w czyszczeniu. 
Poduszka wypełniona siliko-
nowymi kulkami jest bardzo 
miękka i nie odkształca się. 
Spód legowiska wykonany z 
bardzo wytrzymałego mate-
riału poliestrowego (kodury) 
umożliwia stawianie legowi-
ska na każdym podłożu.

Legowisko postawione w rogu 
pokoju, nie ma większych 
szans na wzbudzenie kociego 
zainteresowania. Jednak to 
samo posłanie umieszczone 
wyżej, w miejscu, z którego 
można obserwować otoczenie 
może już być dużą atrakcją.
Nie łudź się, że kot spędzi w 
swoim nowym domku każ-
dą wolną chwilę i przestanie 
sypiać na twardych ławkach 

gadżety dla 
czworonogów

czy stole. Ale jeśli tym spo-
sobem uzyskasz dodatkową 
przestrzeń w łóżku lub kilka 
wolnych poduszek to może 
warto zastanowić się nad tym 
zakupem? Posłania dostęp-
ne są w dwóch rozmiarach, 

a większe może też z powo-
dzeniem pełnić rolę legowiska 
dla psa średniej wielkości. Dla 
psa takie legowisko jest dużo 
bardziej naturalnym miejscem 
spania, więc będzie z niego 
korzystał chętniej niż kot.
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test produktu

CoyoteVest
Dwa lata temu pewna para z Kalifornii 
straciła swojego psa w wyniku ataku 
przez kojota. Właściciele przeżyli spory 
szok i zdecydowali, że chcą zrobić coś by 
ochronić inne małe psiaki przed losem, 
który spotkał ich pupila.

W ten sposób powstało CoyoteVest – 
kamizelka naszpikowana kolcami i innymi 
udogodnieniami, które powinny skutecznie 
ochronić Twojego psa przed atakiem 
większych zwierząt. Kolczasta kamizelka 
działa jednocześnie na kilka sposobów.

Po pierwsze, połączona z nią kolczasta 
obroża chroni kark i gardło psa, które są 
najczęstszym miejscem ataków u tych 
zwierząt. Obroża jest wykonana z kevlaru 
(pochodna polimeru), który stosowany 
jest m.in. w kamizelkach kuloodpornych 
i stanowi świetną ochronę nawet przed 
ostrymi zębami.

Dodatkowo kamizelka wyposażona jest w 
jeden rząd długich kolców na grzbiecie, 
które przypominają pokrycie jeżozwierza 
oraz dwa rzędy krótszych metalowych 
kolców, które można porównać do ozdób, 
jakie noszą fani heavy metalu.

Ostatnie, i chyba najbardziej odstraszające 
udogodnienie to paski rażące prądem. Po 
ich podłączeniu do specjalnego modułu, 
właściciel psa może po prostu wcisnąć 
guzik, który porazi napastnika prądem. 
Napięcie jest na tyle niskie, by nie zrobić 
poważniejszej krzywdy atakującemu, 
ale na tyle wysokie, by skutecznie go 
odstraszyć.

Kolczasta kamizelka CoyoteVest nie jest 
może szczytem elegancji i wytworności, 
ale bez wątpienia pomoże chronić Twojego 
pieska przed atakiem większych zwierząt. 
Podstawowa cena urządzenia to 109$ za 
kamizelkę, obrożę i kolce. Za dodatkowe 
60$ można dokupić moduł rażący prądem.

Torby do 
transportu

Nawet koty, które lubią podró-
żować, ciężko jest wyciągnąć z 
domu. Jeśli Twój kot nie lubi być 
zamykany w plastikowym trans-
porterze, być może wygodniej 
będzie go przenosić w materiało-
wej torbie?

Torba do transportu, pozwala 
kotu na swobodne wyciąganie 
głowy i obserwację całego oto-
czenia, a jednocześnie daje mu 
poczucie bezpieczeństwa. Tor-
by są wyposażone w zapięcia 
do obroży lub szelek, co ma za 
zadanie uniemożliwić im ewentu-
alną ucieczkę. Torba jest wypo-
sażona w dwa rodzaje pasków 
– krótkie do trzymania torby w 

ręku i długie do zakładania torby 
na ramię.

Jeśli Twój kot wytrzyma w torbie 
dłużej, niż trwa droga z miesz-
kania do samochodu to możesz 
uważać się za prawdziwego 
szczęściarza. Większość kotów i 
tak za wszelką cenę będzie pró-
bowała wydostać się z torby, gdy 
tylko poczuje grunt pod nogami.

Dla nas torba jest bardzo do-
brym rozwiązaniem. Nasz kot, 
nie lubi podróży w klasycznym 
transporterze, a próby ucieczki 
z niego kończyły się połamanymi 
pazurami. Torba służy nam do 
przeniesienia go do samochodu, 
dzięki czemu i on, i my jesteśmy 
zabezpieczeni przed uszkodze-
niami.
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właściciele dużych firm już dawno docenili 
zalety płynące z dbania o pracowników. rynek 
obfituje w firmy, zajmujące się organizowaniem 
wyjazdów i imprez integracyjnych, których 
głównym zadaniem jest oderwanie pracownika 
od jego codziennych obowiązków i zapewnienie 
mu spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Jeżeli poszukujesz pomysłu na swój 
własny biznes, może warto zastanowić 
się nad działaniem w branży eventowej.

Każdy z nas rywalizację ma niejako w 
genach. Ludzi zawsze ze sobą konku-
rowali, często w myśl zasady „przetrwa 
najsilniejszy”. Tę ludzką cechę widać na 
co dzień w całym przemyśle rozrywko-
wym czy w ogóle w idei sportu. Grunt, by 
tym, którzy mają ochotę na odrobinę ry-
walizacji, móc ją zapewnić w bezpiecz-
nych warunkach.

Dmuchane zamki do skakania i zjeż-
dżalnie pojawiły się w Polsce już w la-
tach 90-tych, ale można było je spotkać 
w wesołych miasteczkach czy even-
tach, gdzie stanowiły atrakcje dla dzieci. 
Z czasem dmuchańce ewoluowały i za-
częły przybierać dużo bardziej skompli-
kowane formy, przeznaczone także dla 
dorosłych.

Gdzie tutaj pomysł na Twój biznes? 
Dmuchane tory do przeszkód są już na 
tyle popularne, że organizatorzy even-
tów sami chcą z nich korzystać, ale jesz-
cze na tyle „świeże”, że konkurencja jest 
stosunkowo mała. Podpowiadamy, jak 
przygotować się do otwarcia swojego 
biznesu – wypożyczalni dmuchanych to-
rów przeszkód!

Od czego zacząć?
Ustal, czy chcesz samodzielnie wypro-
dukować czy kupić gotowy tor. Pamiętaj 
przy tym, że musi on spełniać wymaga-
ne normy dotyczące samego produktu, 
materiału z jakiego jest wykonany, farby, 
jaką jest pokryty itd.

Pomysł na biznes
Dmuchany tor przeszkód       

biznes z Tetexem
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Gdzie szukać klientów?

Największą grupą docelową są duże 
firmy i korporacje, organizujące firmo-
we imprezy dla pracowników, natomiast 
tego rodzaju klienci zwykle zlecają po-
dobne projekty zewnętrznym firmom 
eventowym. Dobrze skontaktować się 
bezpośrednio z wykonawcą, rozesłać 
oferty, pojechać z wizytą  czy przygo-
tować rabaty dla nowych klientów. Fir-
ma organizująca eventy woli pracować 
regularnie z jednym dostawcą, niż za 
każdym razem ich zmieniać, więc kiedy 
dostaniesz swoją szansę, zrób wszyst-
ko, by wypaść jak najlepiej.

Koszty
Zakup jednego toru złożonego z 4 – 5 
atrakcji to koszt ok. 20 tysięcy złotych. 
Ustalając ceny wynajmu sprzętu, warto 
zerknąć na to, co oferuje konkurencja - 
średni koszt wynajęcia waha się w okoli-
cach 2000 - 4000 zł.
Do kosztów po Twojej stronie należy do-
liczyć także transportu konstrukcji i opła-
cenie osób do jej rozstawienia. Na jed-
nej całodniowej realizacji możesz więc 
zarobić ok. 2000 zł.

biznes z Tetexem
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relacja z targów

Targi „Wiatr i Woda” 2016
Nadchodzi sezon żeglarski!

W marcu tego roku odbyła się 

28. edycja Targów Sportów Wod-

nych i Rekreacji „Wiatr i Woda” – 

największa tego typu impreza w 

Europie Wschodniej. Coroczne 

targi to znak, że sezon żeglarski 

już tuż-tuż. Są one okazją do zo-

baczenia nowości oferowanych 

przez polski i zagraniczny prze-

mysł jachtowy.

W tej edycji targów wzięło udział 

ponad 400 wystawców, którzy 

razem zaprezentowali blisko 

150 jednostek pływających, od 

luksusowych jachtów morskich, 

przez żaglówki i motorówki, aż 

po kajaki, pontony i proste łodzie 

wiosłowe.

Targi to także okazja do oficjal-

nego wręczenia nagród Jacht 

Roku w Polsce 2016 oraz licz-

nych spotkań z ciekawymi ludź-

mi, związanymi ze sportami wod-

nymi. W tym roku gośćmi targów 

byli m.in. Aleksander Doba, któ-

ry samotnie przepłynął Atlantyk 

kajakiem czy Szymon Kuczyński, 

który odbył (również samotnie) 

rejs dookoła świata.

Targi „Wiatr i Woda” są skiero-

wane zarówno do firm z branży, 

które mają możliwość nawiąza-

nia nowych kontaktów bizneso-

wych i zobaczenia produktów 

konkurencji, jak i osób prywat-

nych zainteresowanych kupnem 

profesjonalnego sprzętu. Dużą 

część zwiedzających stanowią 

Ci, którzy przychodzą po prostu 

zobaczyć najnowsze propozycje 

jednostek pływających. Jest to 

„Mało jest imprez targowych w Polsce, 
na których możemy z taką dumą prezen-
tować ofertę polskich firm – znakomi-

tych producentów zaawansowanych 
technologicznie wyrobów, które 

podbijają nie tylko europej-
skie, ale i światowe rynki.”
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relacja z targów

Od blisko 10 lat Targi „Wiatr i Woda” 
są członkiem International Federa-
tion of  Boat Show Organisers (IFBSO) 
uzyskując tym samym certyfikat jako-
ści, którym może poszczycić się jedy-
nie elita tego typu imprez na świecie.

bowiem często niepowtarzalna 

okazja, by z bliska móc przyjrzeć 

się luksusowym pojazdom wod-

nym.

Poza sprzętem pływającym, 

zwiedzający mogą zobaczyć 

także najbardziej innowacyj-

ne akcesoria do uprawiania 

sportów wodnych. Hitem tego-

rocznej edycji stała się kurtka 

Henri’ego Lloyda Flex 3D, która 

już wcześniej zdobyła nagrodę 

za najlepszy produkt na targach 

osprzętowych METS. Kurtka jest 

bardzo elastyczna, dzięki cze-

mu zapewnia swobodę ruchów i 

dopasowanie bez utraty izolacji 

termicznej. Poza tym, żeglarze 

mogli podziwiać kolekcję specja-

listycznych butów żeglarskich 

renomowanej firmy TBS, czy za-

projektowane specjalnie z myślą 

o fanach sportów wodnych ze-

garki Quatix3 firmy Garmin.

Targi są także pokazem świet-

nych umiejętności logistycznych 

organizatorów. Stoiska były 

ustawione tak, że łatwo było 

obrać trasę, która pozwalała na 

obejrzenie każdego wystawcy.

Jesteśmy pod ogromnym wraże-

niem wystaw (szczególnie, że nie 

mamy na co dzień do czynienia z 

tego typu sprzętem) i polecamy 

wszystkim spóźnialskim wizytę 

w przyszłym roku. My będziemy 

na pewno!
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Panorama+Kamizelka 
kuloodporna

Tekstylne łańcuchy 
na koła

Zasilacz 
z perowskitu

Firma specjalizująca się w do-
starczaniu rozwiązań z zakre-
su hal namiotowych, namiotów 
oraz plandek. Panorama+ zaj-
muje się nie tylko wynajmowa-
niem i sprzedażą konstrukcji, 
ale też produkcją i naprawą 
plandek. Firma gwarantuje naj-
wyższą jakość usług.

Wynaleziona w Polsce kamizel-
ka kuloodporna wypełniona cie-
czą nienewtonowską to produkt, 
po który już ustawiają się kolej-
ki. Ciecz pod wpływem uderze-
nia błyskawicznie zmienia się w 
ciało stałe. Kamizelka jest bar-
dzo lekka i daje dużą swobodę 
ruchów.

Hit sprzedażowy minionej zimy. 
Zajmują bardzo mało miejsca 
i zakłada się je w kilka minut. 
Wykonane z materiału (poliole-
finu) o wysokiej przyczepności 
do śniegu i lodu, zwiększają 
bezpieczeństwo i pewność jaz-
dy. Dobra alternatywa dla trady-
cyjnych łańcuchów.

Prototyp zasilacza do smart-
fonów to cienka płytka pokry-
ta perowskitem podłączona 
za pomocą kabla do telefonu. 
Perowskit, który jest świetnym 
pochłaniaczem światła, zasi-
la urządzenie, wykorzystując 
energię ze zwykłej biurkowej 
lampki.

PODSUMOWANIE KWARTAŁU
Pod koniec każdego kwartału pre-
zentujemy to, co najbardziej inno-
wacyjne, najchętniej kupowane 
i najchętniej czytane. Każda firma, 
która znajdzie się w naszym zestawie-
niu otrzymuje możliwość bezpłatnej 
publikacji jednego artykułu w kolej-
nym wydaniu Tetex Magazine.

Firma POL-PLAN jest najdłużej działającym i wiodącym w Polsce 
producentem plandek samochodowych, namiotów i lekkich hal 
namiotowych. Dwa równorzędne kierunki rozwoju firmy – produk-
cja plandek i namiotów uzupełniają się, odpowiadając na wyma-
gania nawet najbardziej wymagających klientów.

PODSUMOWANIE

Najpopularniejszy 
artykuł Bestseller Nowość 

na rynku
Najbogatsza

oferta

najlepsza firma
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NAJCIEKAWSZE TARGi 
bRANżOWE NA WIOSNę

kalendarium targów

07-08
maj

Festiwal Ogrodów - Warszawa
Inspiracje, porady i rozwiązania
techniczne do Twojego ogrodu.

31-02
maj / czerwiec

MTEX+ - Chemnitz
Międzynarodowe Targi 
Tekstyliów Technicznych

31-02
maj / czerwiec

ROTRA - Kielce
Międzynarodowe Targi 
Transportu Drogowego

12-13
październik

iii TTWW - Łódź
Targi Technicznych
Wyrobów Włókienniczych
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