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ARTYKUŁ 

Firma TRANS-ROL An-
drzej Remisiewicz  z siedzibą 
w Kruszewie Wypychach k. So-
kół – jeden z największych 
w naszym regionie dystrybu-
torów nawozów mineralnych, 
melasowanych wysłodek Tofi 
oraz materiałów budowla-
nych, wspólnie z firmą Silika-
ty Białystok – producentem 
bloczków silikatowych oraz 
firmą Recticel – belgijskim 
producentem termoizolacji 
z płyt poliuretanowych typu 
QUATTRO, chciałaby zapre-
zentować sprawdzone roz-
wiązanie, które wykorzystać 
może każdy mądry inwestor 
planujący budowę obory.

Naszym rozmówcą jest 
pan Bogdan Zakrzewski 
z miejscowości Liza Nowa 
gm. Poświętne. Pan Bogdan 
już w 2004 roku wybudował 
nowatorską, w tamtym okre-
sie, oborę dla 150 sztuk bydła 
mlecznego. Inwestycję ob-
sługiwała firma TRANS-ROL, 
która swoim klientom oferu-
je produkty sprawdzonych 
producentów, które odpo-
wiadają aktualnym wymaga-
niom obowiązującym w kra-
jach Unii Europejskiej oraz 
spełniają warunki określone 
w  polskich przepisach praw-
nych. Obiekt wymurowany 
został tradycyjnie z bloczków 
silikatowych 3NFD, zaś dach 
o powierzchni ponad tysiąca 
metrów kwadratowych zaizo-
lowany został podkrokwiowo 
nowoczesną płytą Eurothane 
Al. Quattro gr. 40 mm firmy 
Recticel.

Zapytajmy co dzięki swoim 
doświadczeniom może pora-
dzić pan Zakrzewski nowym 
inwestorom, w sytuacji kiedy 
sam rozpoczyna budowę ko-
lejnej obory.

GR: Czy jest pan zadowo-
lony z użytkowania obo-
ry, którą wybudował pan 
w  2004 roku?
Pan Zakrzewski: Tak, je-

stem zadowolony, gdyż słu-
chając rad znajomych oraz 
doradców z firmy TRANS-
ROL postawiłem oborę, któ-
ra służy bardzo dobrze bez 
zarzutu nie tylko mnie lecz 
przede wszystkim zwierzę-
tom. Ściany są mocne, trwałe 
i nie pękają, zaś zastosowa-
nia termoizolacja zapobie-
ga skraplaniu się na dachu, 
wspomaga wentylację oraz 
zabezpiecza konstrukcję 
przed wilgocią i korozją. Do-
świadczenie i rzetelna obsłu-
ga zagwarantowana przez 
właściciela firmy TRANS-ROL 
Pana Andrzeja Remisiewicza 
była bardzo pomocna w po-
dejmowaniu ostatecznych 
i  dobrych decyzji.

GR: Jakie bloczki wyko-
rzystał pan do budowy 
ścian?
Pan Zakrzewski: Bloczki 

silikatowe 3NFD o wymia-
rach 250x120x220 mm, we-
wnątrz styropian 8 cm. Myślę, 
że podstawa każdej budowy 
jest solidna ściana oraz pewny 
dach. 

GR: Przejdźmy do dachu, 
jakie zalety miało zasto-
sowanie płyt poliuretano-

wych Eurothane Al. Quat-
tro firmy Recticel?
Pan Zakrzewski: Przede 

wszystkim nie kapie mi woda 
z dachu, która w przypadku 
braku docieplenia dachu mo-
że być zmorą w oborze. Poza 
tym mam bardzo ładne podbi-
cie, które się nie brudzi, a jak 
nastąpi potrzeba to można te 
płyty umyć. Zamontowanie 
pod krokwiami sprawiło, że 
mam nie zakłóconą wentyla-
cję i powietrze bez przeszkód 
po płycie podąża do świetlika 
kalenicowego. Dzięki czemu 
mam czysto w oborze i bardzo 
estetycznie.

GR: Planuje pan nową in-
westycję, czy zmieni pan 
coś w doborze materia-
łów?
Pan Zakrzewski: Nie będzie 

wiele zmian, gdyż pierwszy 
obiekt mi się sprawdził, ale i tu 
zauważyłem kilka rzeczy, które 
na nowej oborze chcę zrobić 
nieco inaczej. Na pewno chcę 
budować metodą tradycyjną, 
bo jest sprawdzona i trwała. 
Obora nie jest magazynem, 
żeby budować ją z płyt war-
stwowych, które na pewno 
nie będą tak trwałe jak ma-
teriały tradycyjne. Poza tym 
w oborze jest zbyt dużo wil-
goci i związków chemicznych, 
które przyśpieszają korozję nie 
tylko odkrytej konstrukcji, lecz 
również odkrytej blachy lub 
płyty warstwowej.

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy aby pana decyzje 
były zawsze dobre.

GR

Sprawdzone rozwiązania przy budowie 

Twojej obory
Aby Polak był mądry przed, a nie po szkodzie warto podejmować decyzje o 
wyborze materiałów budowlanych bazując na sprawdzonych rozwiązaniach. 
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