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Firma SODAREN

Poznaj nas
Niewątpliwie nasz sposób pracy to: przejrzyste zasady współpracy, 
terminowa i rzetelna realizacja umów, indywidualna obsługa oraz 
partnerskie kontakty, które zapewniają najwyższy poziom zadowole-
nia i lojalności naszych Klientów. Sposobem na tworzenie przewagi 
konkurencyjnej jest zapewnienie kompleksowego wsparcia naszych 
Klientów.

SodaRen to firma, która stale poszukuje nowych rozwiązań. Inwe-
stujemy w rozwój naszych produktów i naszą firmę, wprowadzone 
systemy obsługi Klientów i przyjęta polityka jakości są gwarancją 
rzetelnej realizacji umów oraz ciągłego wzbogacania oferty w inno-
wacyjne produkty.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantuje-
my szybką realizację zlecenia i dbałości o zachowanie najwyższej ja-
kości świadczonych przez nas usług. Dobór najlepszych dostępnych 
materiałów gwarantuje skuteczność i trwałość zabiegu.

Dlaczego SodaRen?

SodaRen zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych roz-
wiązań czyszczenia elewacji i innego rodzaju powierzchni.

Naszą misją jest zapewnienie klientom indywidualnym, 
handlowym i przemysłowym najlepszych usług w Naszej 
branży poprzez wysoką jakość wykonywanych realizacji, 
terminowość oraz rzetelność.

Świadczone przez nas usługi spełniają międzynarodowe 
standardy jakości, normy i dyrektywy, uwzględniając indy-
widualne potrzeby naszych Klientów oraz wymogi dyna-
micznie rozwijającego się rynku. Zawsze jesteśmy o krok 
naprzód!
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Sodowanie

Metodę sodowania zalecamy 
jako w 100% ekologiczną i nie-
szkodliwą dla środowiska. Naj-
lepsza alternatywa dla szko-
dliwego piaskowania! Bądź 
powodującego grzyby szorowa-
nia czy mycia gąbką! Sodowa-
nie wykonujemy na najnowo-
cześniejszym sprzęcie znanym 
w Europie i w USA.

 Dlaczego Sodowanie ? 
Sodowanie jest dużo lepszą metodą przygotowania drew-
na pod impregnację/malowanie niż inne metody takie jak 
szorowanie czy mycie gąbką (powodującą grzyby), które 
trzeba powtarzać do 2 razy w roku. W tym przypadku 
drewno narażone jest na ciągłe spłukiwanie wodą a im-
pregnacja odbywa się na źle wysuszonym drewnie. Sodo-
wanie jest metodą suchą, higroskopijna soda zbiera wodę. 
Drewno jest białe, tak przygotowana powierzchnia jest 
gotowa do impregnacji i malowania.

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ JEST SODOWA-
NIE DREWNIANYCH DOMÓW, KARCZM,  
KOŚCIOŁÓW, CEGŁY I WIELE INNYCH.

Sodowanie domków letniskowych i kościołów
Budownictwo drewniane staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularne. Budynki z drewna są stałym 
elementem Polskiego krajobrazu, zwłaszcza w rejonie gór. Podobnie, jak w budynkach murowanych i tyn-
kowanych należy co kilka lat umyć elewacje i co kilkanaście warto ją pomalować. W przypadku budynków 
drewnianych należy przeprowadzać sodowanie.
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Czyszczenie  
i piaskowanie 
dachów

Oprócz czyszczenia elewacji warto pamiętać o bardzo 
ważnym elemencie każdego domu - mowa tu o dachu. W 
naszej ofercie nie mogło zabraknąć czyszczenia i piasko-
wania dachów. 
Czyścimy dachy wykonane z różnych materiałów takich 
jak blacha czy dachówki. Usuwamy zanieczyszczenia: 
• miejskie - takie jak sadza, pył, kurz; zanieczyszczenia 
• organiczne - takie jak liście i ptasie odchody; 
• zanieczyszczenia biologiczne - takie jak porosty, mchy 

i grzyby. 
Po oczyszczeniu dachu z zanieczyszczeń przygotowujemy 
powierzchnię do malowania lub impregnacji.

Czyścimy dachy czyściwem naj-
wyższej jakości, dzięki nam Twój 
dach odzyska dawny kolor i zy-
ska zabezpieczenie na kolejne 
lata.

Nasza praca odbywa się głównie na wysokościach, dlatego nasi pracownicy to prawdziwi profesjonaliści, 
którzy posiadają przeszkolenia i umiejętności pracy w takich warunkach. 
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Lofty

Fabryki, które zostają przerabiane na lofty bardzo często 
przez wiele lat są opuszczone i niestety prawie zawsze 
tworzą miejsca schadzek, co niesie za sobą zniszczenia  
w postaci powybijanych szyb, amatorskich graffiti i innych. 

Wtedy SodaRen wkracza do akcji! Jesteśmy specjalistami 
i profesjonalistami w czyszczeniu loftów. Cegła i metal to 
powierzchnie, które doskonale znamy! Dzięki nam dawna 
opuszczona fabryka odzyska swoje lata świetności. Czyści-
my wszystkie powierzchnie dobierając odpowiednią meto-
dę i czyściwo, zaufaj profesjonalistom.
Zapraszamy do współpracy Deweloperów i Architektów!

Od wielu lat ogromną popularno-
ścią cieszą się mieszkania czy biura 
usytuowane w starych opuszczonych 
fabrykach. Zainteresowanie takimi 
miejscami tylko rośnie i rośnie, ponie-
waż ich ciekawa architektura zaczęła 
ujmować coraz więcej osób, szukają-
cych niebanalnych budynków. 
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Sodowanie -  
piaskowanie

Sodowanie - piaskowanie to idealna metoda do czyszczenia między innymi obiektów sakralnych, fontann czy 
rzeźb z piaskowca. Metoda ta polega na czyszczeniu ceglanej elewacji strumieniem sprężonego powietrza  
z drobinkami różnego rodzaju twardych, drobnych i sypkich materiałów takich jak piasek czy też soda. Dzięki 
takiej technice łatwo można usunąć nawet głębokie zabrudzenia, osady, porastające mchy czy też zacieki. 
Dzięki tej metodzie można bardzo mocno wygładzić powierzchnię, a także dotrzeć nawet do tych miejsc, 
które wydają się trudno dostępne.
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Sodowanie jachtów
Nie da się ukryć, że utrzymanie jachtu lub łodzi w czystości nie jest rzeczą łatwą. Każdy posiadacz 
jachtu zdaje sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie czyszczenie i konserwacja. Odpowiednia pie-
lęgnacja jachtu gwarantuje jego długie użytkowanie i wydłuża jego życie.
Podczas użytkowania jachtu na jego dnie osadzają się różnego rodzaju mikroorganizmy, które wy-
dzielają substancje powodujące korozję i mikrouszkodzenia jego powierzchni. Jak sobie z tym pora-
dzić i zachować trwałość materiałów na dłużej?

Nowoczesną i skuteczną metodą oczyszczania jachtów jest sodowanie. Pozwala na szybkie usunięcie 
z dna wszystkich mikroorganizmów, które z czasem osadziły się na jachcie. Co więcej, sodowanie po-
zwala również na usunięcie starych powłok farby, bez uszkadzania pierwotnego materiału, z którego 
został wykonany jacht. Soda jest bezpieczna dla drewna, stali oraz laminatu. Sodowanie jachtów jest 
w pełni bezpiecznym sposobem oczyszczania.

Oczyszczanie jachtu, a jego wydajność
Warto również wspomnieć o tym, że jacht, który nie został odpowiednio oczyszczony z porostów  
i innych zabrudzeń, spala więcej paliwa i osiąga mniejsze prędkości. Można powiedzieć, że nieoczysz-
czony odpowiednio jacht staje się mniej wydajny i nie gwarantuje już dobrej jakości użytkowania.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku całkowitej renowacji jachtu, jego sodowanie jest wyłącznie 
etapem wstępnym.
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Wykonujemy renowację wszelkiego rodzaju budowli. Przed 
rozpoczęciem prac dokonujemy bezpłatnej wstępnej wy-
ceny potencjalnego remontu. Dzięki temu Klient od razu 
wie, z jakimi kosztami musi się liczyć. Ponadto uzgadnia-
my z nim zakres prac oraz rodzaj użytych materiałów.

Renowacja

ODGRZYBIANIE DREWNA

USUWANIE MCHU Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH

USUWANIE FARB I ICH POZOSTAŁOŚCI

CZYSZCZENIE DREWNA Z ZACIEKÓW 

IMPREGNACJA ŚRODKAMI BIOBÓJCZYMI

POWLEKANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH POWŁOKĄ OGNIOOCHRONNĄ 

RENOWACJA KAMIENIC CEGLANYCH

ELEWACJE OBIEKTÓW

TARASY

KOŚCIOŁY DREWNIANE

OBIEKTY ZABYTKOWE

POMNIKI

BUDYNKI MIESZKALNE

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

OFERUJEMY RENOWACJE NASTĘPUJĄCYCH  

ELEMENTÓW BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNYCH



18 19

Wykonujemy kompleksową reno-
wację i impregancję. Dobieramy 
metody, techniki i środki w zależ-
ności od rangi obiektu i zakłada-
nych walorów architektonicznych.

Renowacja domów tchnie nowe życie w stare budynki mieszkalne, czyniąc je ponadto 
ozdobą krajobrazu. W budynkach warto również zadbać o przydomowy chodnik i ogro-
dzenie, które ze względu na oddziaływanie wielu czynników mechanicznych i atmosfe-
rycznych, są szczególnie narażone na zniszczenie. Impregnacja tych powierzchni uchroni 
je przed dalszą degradacją. 
Piaskowanie ogrodzenia, to nic innego jak zdzieranie wszystkiego z metalu strumieniem 
wody z piaskiem natryskiwanym pod bardzo wysokim ciśnieniem. Istnieją dwa sposoby 
przeprowadzenia piaskowania. Pierwszym sposobem jest demontaż parkanu i zawiezie-
nie go w częściach do specjalistycznego warsztatu. Drugi sposób to bezpośrednie czysz-
czenie u klienta, należy wtedy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu otoczenia i nieme-
talowych częściach ogrodzenia przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Po wyżej opisanych 
zabiegach, metal jest gotowy do malowania.
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Piaskowanie

Co mamy do zaoferowania?
Oferujemy Państwu piaskowanie drewna, elementów budowla-
nych, antyków oraz czyszczenie licznych graffiti, które często szpe-
cą miejski krajobraz. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem o du-
żej wydajności, dobieramy odpowiedni rodzaj ścierniwa, jesteśmy  
w stanie wyczyścić każdy rodzaj materiału. Możemy doradzić  
w zakresie obróbki strumieniowo – ściernej, gwarantujemy wyso-
ką jakość oferowanych usług oraz konkurencyjne ceny. Na swoje 
usługi udzielamy gwarancji. Czas realizacji jest ustalany przez 
nas indywidualnie. Podejmujemy współpracę zarówno z firmami, 
jak i osobami prywatnymi. Zapraszamy do kontaktu telefoniczne-
go lub e-mailowego.

Rozwój technologii sprawił, że zo-
stały stworzone specjalistyczne 
urządzenia do hydro-piaskowania. 
Jest to prawdziwa innowacja, a ta-
kie usługi oferują wyłącznie wykwa-
lifikowane przedsiębiorstwa. 
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Sodowanie - renowacja w motoryzacji
Wiemy, że samochody zabytkowe cieszą się szczególnym sentymentem wielu miłośników. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak 
przykry jest widok karoserii czy innych elementów samochodów zabytkowych dotkniętych rdzą. SodaRen podejmuje się także 
sowowania samochodów zabytkowych. Metoda sodowania pozwala usunąć wszelkie zaatakowane korozją powierzchnie, nawet 
te trudno dostępne. Dzięki sodowaniu samochodów zabytkowych dłużej możemy cieszyć oko ich obecnością na naszych drogach. 
Mamy wykwalifikowany personel, dla którego sodowanie zabytkowych karoserii nie stanowi problemu pomimo jej delikatności  
i podatności na uszkodzenia. Jaki jest zakres prac przy sodowaniu  

samochodów zabytkowych?
SodaRen oferuje kompleksowe sodowanie samochodów zabytkowych lub wybranych elementów np. podwozia, drzwi, błotników. 
Zachęcamy do wysłania zapytań ofertowych bądź kontaktu telefonicznego, celem złożenia korzystnej dla Państwa oferty. Na-
sza wieloletnia obecność na rynku sodowania pozwala nam być bardzo konkurencyjnymi.
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W przypadku stali, proces ten pozwala nie tylko na pozby-
cie się różnorodnych zanieczyszczeń, ale także na ukształ-
towanie powierzchni metalicznej zgodnie z późniejszym 
zastosowaniem. Dzięki piaskowaniu możliwe jest pozbycie 
się m.in. osadów i rdzy gromadzących się na powierzchni. 
W tym procesie, materiał zyskuje szorstkość i równość, 
przez co jest odpowiednio przygotowany np. do malowa-
nia czy lakierowania.
Piaskowanie daje możliwość pozbycia się osadów nawet 
z trudno dostępnych miejsc i zakamarków. Dzięki temu, 
poddawane temu procesowi technologicznemu elementy 
kolejnictwa w całości mogą zostać odnowione i pokryte 
daną substancją zabezpieczającą przed działaniem szko-
dliwych czynników zewnętrznych. 

Piaskowanie 
w kolejnictwie
i przemyśle

Technologia ta pozwala także na niwelo-
wanie uszczerbków, powstających na wago-
nach. Dodatkowo, wzmacnia materiał, a tym 
samym przedłuża jego żywotność. Tego typu 
metoda jest mniej czasochłonna niż oczysz-
czenie ręczne, a jednocześnie znacznie bar-
dziej precyzyjna.
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IMPREGNACJA POWIERZCHNI TO ETAP KOŃCOWY  
RENOWACJI I OCZYSZCZANIA PO PROCESIE SODOWANIA 
LUB PIASKOWANIA.

Oferujemy impregnację oraz zabezpieczanie drewna – 
powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zalecamy 
regularne stosowanie preparatów impregnacyjnych, warto 
chronić drewno profilaktycznie, nawet gdy nie jest nara-
żone na bezpośrednie działanie niekorzystnych czynników 
atmosferycznych. Ważne jest również zastosowanie środ-
ków ognioochronnych ograniczających rozprzestrzenianie 
się ognia. Gwarantujemy przystępne ceny oraz wysoką ja-
kość usług. Oferujemy również fachowe doradztwo w za-
kresie metody impregnacji, dobieramy odpowiednie środki 
– stosujemy najlepsze na rynku produkty, które posiadają 
wszystkie wymagane atesty, są przez nas sprawdzone pod 
względem skuteczności. Zapewniamy indywidualne podej-
ście do klienta, jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie. 
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, jak i osoby 
prywatne.

Zapewniamy impregnację drewna przed zagrożeniami zewnętrz-
nymi, impregnację ognioochronną, biobójczą, grzybobójczą, de-
koracyjną. Stosujemy najlepsze od lat preparaty do impregnacji, 
znane na rynkach europejskich.

Zmieniając warunki ciśnienia w otoczeniu drewna powodujemy, 
że impregnat sam wciska się w przestrzenie międzykomórkowe  
w całej podatnej na uszkodzenia objętości drewna.
Trwałość tak zabezpieczonego surowca, np. sosnowego, w warun-
kach narażenia na deszcze, mrozy, wysychanie itd. (wyroby ogro-
dowe) to 20 lat. Metoda skuteczna w budownictwie np. dla więźb 
dachowych. W warunkach stabilnych, zbliżonych do suchych drew-
no jest praktycznie odporne na zniszczenia.
Utrzymuje swoją strukturę początkową i zakładaną wytrzymałość 
elementów konstrukcyjnych oraz dekoracyjność elementów wypo-
sażenia architektonicznego.

Impregnacja
MALOWANIE

IMPREGNACJA NATRYSKOWA

METODY OCHRONY POWIERZCHNI
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SZKIEŁKOWANIE JEST PROCESEM BEZINWAZYJNYM, NA-
DAJE BŁYSZCZĄCY WYGLĄD I PRZYWRACA POWIERZCHNI 
NATURALNY KOLOR.

W wielu przypadkach obróbka poprzez piaskowanie jest 
niemożliwa. Szkiełkowanie będzie idealną alternatywą, 
która doskonale sprawdzi się np. w przypadku bardzo de-
likatnych materiałów takich jak aluminium lub stal nie-
rdzewna. Należy podkreślić, że ścierniwo dobierane jest 
indywidualnie, w zależności od rodzaju oczyszczanego 
materiału. Na uwagę zasługuje również fakt, że szkieł-
kowanie pozwala na dokładne usuniecie zabrudzeń ole-
istych.
Podczas procesu szkiełkowania wszelkie zanieczyszczania 
są precyzyjnie usuwane z obrabianej powierzchni. Najczę-
ściej wykorzystywanym ścierniwem są kulki szklane. Umoż-
liwiają one usunięcie nalotów, osadów, czy też przebarwień 
powstałych np. podczas wcześniejszej obróbki. Otrzymana 
powierzchnia jest perfekcyjnie gładka oraz satynowa. Ma-
teriał jest przyjemny w dotyku, a także jednolity. Tak przy-
gotowany materiał można poddać dalszej obróbce, czyli 
m.in. klejeniu lub malowaniu.

Powierzchnia otrzymana po szkiełkowaniu 
jest optycznie poprawiona. Oczywiście wa-
lory estetyczne to nie są jedyne zalety tej 
metody. Ciekawostką jest to, że oczyszczony 
materiał można łatwiej utrzymać w czysto-
ści. W przypadku piaskowania powierzchnia 
posiada charakterystyczne wyszczerbienia, 
na których osadzają się zanieczyszczenia. 
Szkiełkowana powierzchnia nie przyciąga 
brudu, ani piasku, przez co znacznie dłużej 
utrzymuje się w pożądanym stanie. Atutem 
jest także to, że materiały kruche i wrażli-
we stają się wyraźnie wzmocnione. Ich na-
wierzchnia zyskuje na wytrzymałości oraz 
odporności na uszkodzenia.

Ekonomiczność szkiełkowania sprawiła, że co-
raz więcej osób decyduje się na wykorzystanie 
tej usługi. Cena uzależniona jest głównie od 
stanu danej powierzchni, a także jej wielkości.
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W sam raz na lato, idealne zimą! - Izolacja z piany PUR 
to materiał, który przykleja się do podłoża, dzięki czemu 
doskonale wypełnia wszelkie zakamarki nie pozwalając 
na utworzenie się żadnych szczelin i niedokładności, co 
w praktyce oznacza zdolność do zatrzymania ogrzanego 
powietrza na dłuższy czas a latem ogranicza nagrzewanie 
się pomieszczeń. 
Ciszej, czyli lepiej - Pianka nie została zaprojektowana 
jako izolacja akustyczna, ale sprawdza się w tej roli naj-
lepiej ze wszystkich stosowanych technologii. Struktura 
maleńkich komórek doskonale rozprasza fale dźwiękowe,  
a dokładne wypełnienie uszczelnia wnętrze akustycznie 
tak samo, jak cieplnie. 
Ocieplenie dla alergików - Pianka PUR jest także materia-
łem hipoalergicznym, nietoksycznym, który nie przepusz-
cza drobin kurzu. Nie uczula i nie powoduje podrażnień. 
Wybór tej metody ocieplenia gwarantuje bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie domowników.

Izolacja na długie lata - Ciepło, redukcja rachunków  
brak konieczności remontów przynoszą korzyści przez całe 
dekady. Niezmienność działania po upływie czasu - to na-
stępna decydująca zaleta pianki.
Zabezpieczenie przed wilgocią, grzybami i bakteriami
Dzięki nieprzepuszczalności wilgoci, pianka poliuretanowa 
stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed rozwojem grzy-
bów i bakterii. Zastosowanie jej pozwala uniknąć naraża-
nia użytkowników pomieszczeń na niebezpieczne działanie 
produkowanych przez te organizmy toksyn, które stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia.

Pianowanie
natryskowe

Pianowanie natryskowe to bar-
dzo korzystna metoda izolacji, po-
zwalająca zaoszczędzić czas, pie-
niądze (redukcja wydatków może  
sięgnąć aż 50%) i ciepło.
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