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TRENDY 2019
Nowości w kolorach i strukturach

KONKURS FASADA ROKU
Wystartowały zgłoszenia 
do kolejnej edycji

Zadbaj o zdrowy klimat w swoim 
otoczeniu

OCIEPLENIE
PRZEDE WSZYSTKIM!



Drodzy Czytelnicy,

Spis treści

Pierwsza połowa roku to powiew świeżości, nowe cele  
i inspiracje. Czerpiąc z wiedzy specjalistów, w tym wydaniu po-
święciliśmy więc uwagę trendom w kolorystyce.
Według ekspertów, średnia żywotność elewacji wynosi 30 lat, dla-
tego dobierając kolory należy kierować się zarówno estetyką jak 
i ich właściwościami. Krzykliwe kolory szybko bledną a jasne się 
brudzą – jakie więc kolory wybrać by były jednocześnie mod-
ne i praktyczne? O tym mogą Państwo przeczytać w publikacji 

„Trendy – dziś i jutro”. Z kolei o trendach naturalistycznych i renesansie ekologii, która obec-
nie jest standardem, a nie kwestią wyboru, opowie Samuel Delmas. Architekt w wywiadzie  
z Baumit Magazynem przedstawi swoją wizję współczesnej architektury i pomysły prosto 
z paryskiej pracowni. Jeszcze więcej ciekawych rozwiązań będzie można zobaczyć  
w artykułach poświęconych laureatom konkursu Fasada Roku.
W wyniku wieloletnich badań, prowadzonych przez Park Badawczy Baumit Viva, został wy-
ciągnięty przełomowy dla budownictwa i architektury wniosek. Izolacja budynku jest jednym  
z najważniejszych elementów podczas budowy domów czy mieszkań. Dzięki odpowied-
niej izolacji można między innymi zaoszczędzić wiele pieniędzy zarówno w trakcie prac jak  
i późniejszym utrzymaniu budynku – jak i dlaczego tak się dzieje, mogą Państwo przeczytać  
w ważnym artykule „Ocieplenie przede wszystkim”.
„Naszym nadrzędnym celem jest, by ludzie żyli w przyjaznych dla zdrowia, energooszczędnych  
i pięknych domach”. Tym zdaniem (i jednocześnie misją Baumit) z artykułu o statuetkach Top Builder 
i nagrodzonych produktach można by podsumować tematykę 10-go już Baumit Magazynu, do 
którego przeczytania serdecznie Państwa zapraszam. Ciekawe tematy wnoszą dodatkową war-
tość, jaką jest omawianie aspektów ważnych aktualnie dla branży architektury i budownictwa.

Z życzeniami wartościowej lektury 
i serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.

03 Ocieplenie przede wszystkim Izolacja jednym z najważniejszych elementów budowy
08 Trendy dziś i jutro Jak łączyć estetykę z funkcjonalnością?
12 Fasada Roku buduje emocje 13 edycja prestiżowego konkursu
14 Harmonia inspirowana naturą Laureat Fasady Roku / kat. budynek jednorodzinny nowy

16 Architektura pełna barw Laureat Fasady Roku / kat. budynek wielorodzinny nowy

18 Szkoła na 5 z plusem Nowa energia dzięki niebywałej metamorfozie
20 Pałac Jankowice Renowacja z klasą
24 Odrodzenie pałacu Odbudowa sławnego zabytku
26 Kombinowane projekty Inside-Outside Samuel Delmas o nowoczesnej architekturze
29 Baumit Liga 6 edycja emocjonującego konkursu
30 Baumit Klub Program lojalnościowy dla firm wykonawczych
33 Top Builder Statuetki dla Baumitu
34 Baumit World Budowlane aktualności z Europy
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Firma Baumit już od ponad 25 lat zajmuje się tematem zdrowego 
mieszkania i zagadnieniem skutecznej termoizolacji. Owocem 

tych działań są innowacyjne produkty. Ale Baumit nie byłby sobą, 
gdyby zadowolił się dotychczasowymi efektami. I tak w 2015 roku 

zainicjowano największy w Europie porównawczy projekt badawczy 
dotyczący materiałów budowlanych. Wyniki prac są ekscytujące.

Ocieplenie
Kolejna zima z pewnością nadejdzie

przede wszystkim

K
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Park badawczy VIVA: 13 eksperymentalnych domów wybudo-
wanych w różnych technologiach — od domów wykonanych 
z materiałów masywnych: domy z betonu, cegły pełnej, pusta-

ków ceramicznych — po domy wykonane na bazie lekkiej konstrukcji 
drewnianej, wykończonych najróżniejszymi materiałami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. W domach przeprowadza się symulację codziennych 
warunków użytkowania. Zastosowane materiały budowlane poddaje 
się badaniom pod kątem ich oddziaływania na zdrowie człowieka w tym 
m.in. interakcji toksykologicznych, komfortu użytkowania i samopoczu-
cia domowników. Dane pomiarowe są rejestrowane przez kompute-
ry. Są one zapisywane na własnej stacji pomiarowej. Po 3 latach kilka 
milionów danych, stanowiących podstawę analiz prowadzonych przez 
zewnętrzne instytucje badawcze, daje miarodajną z punktu widzenia 
naukowego wiedzę.

Najważniejsze na początek
Jednym z najważniejszych wniosków projektu badawczego zrealizo-
wanego przez firmę Baumit było uznanie termoizolacji za priorytet. Do-
bra izolacja cieplna nie tylko znacząco przyczynia się do efektywności 
energetycznej budynków, lecz zapewnia zimą odpowiednio wysoką 
temperaturę ścian, podczas gdy latem temperatura ta jest utrzymy-
wana na niskim poziomie. Przestrzeń mieszkalna staje się miejscem 
służącym wygodzie i wypoczynkowi bez zjawiska konwekcji. System 
zewnętrznej izolacji termicznej (system ociepleń) stabilizuje wilgotność 
powietrza, tak by mieszkanie było nie tylko komfortowe, lecz przede 
wszystkim zdrowe.

Wszystko w systemie
Najbardziej skutecznym działaniem zapewniającym zdrowy klimat 
w mieszkaniu jest zatem optymalna termoizolacja. Ale w jaki sposób osią-
gnąć kompleksową ochronę termiczną? Ocieplenie może być perfekcyj-
ne jedynie w ramach systemu. Firma Baumit oferuje wysokiej jakości 
systemy ociepleniowe obejmujące skuteczne materiały termoizolacyjne, 
sprawdzone kleje i innowacyjne materiały wykończeniowe (tynki struktu-
ralne oraz farby elewacyjne).

Odpowiednia temperatura
Wszystko jest względne, także odczuwalna temperatura pomiesz-
czenia. Ale od czego zależy sposób, w jaki odczuwamy temperatu-
rę wnętrza? Na tak zwaną temperaturę operacyjną wpływają dwa 
czynniki: temperatura powietrza oraz temperatura powierzchni. Ta 
pierwsza otacza nas w pomieszczeniu, druga zaś tyczy się przed-
miotów, np. ścian, sufitów, podóg czy mebli. W miarę możliwości 
obydwa parametry powinny być do siebie zbliżone. I tutaj do głosu 
dochodzi termoizolacja. W momencie, gdy jej brakuje, temperatura 

powierzchni zimą, nawet po długotrwałym ogrzewaniu, jest dużo 
niższa niż temperatura powietrza. Taki stan odczuwamy natych-
miast, ponieważ nie ma możliwości uzyskania poczucia komfor-
tu. Jedyne wyjście: Należy zwiększyć temperaturę pomieszczenia, 
niezależnie od kosztów. Wniosek: Bez izolacji koszty ogrzewania 
idą w górę.

Uwaga, przeciąg!
Zimne ściany oznaczają zatem dyskomfort. Ale dlaczego tak się 
dzieje? Jeśli różnica między temperaturą powietrza a temperaturą 
powierzchni ścian wynosi więcej niż 3°C, wówczas generowane są 
nieprzyjemne ruchy strumienia powietrza, ponieważ ciepłe powietrze 
unosi się w górę, a zimne tworzy przeciąg. Zimne stopy i nieprzy-
jemny przeciąg: terminem technicznym związanym z tym zjawiskiem 
jest konwekcja. Do poczucia komfortu potrzebujemy zatem ciepłych 
ścian. Izolacja termiczna ogranicza przeciąg, powodując tym samym 
wzrost temperatury ścian, co zwiększa komfort bez konieczności ko-
rzystania z dodatkowej energii cieplnej. 

KONWEKCJA

Mieszkajzdrowo

W wyniku różnicy między 
temperaturą powietrza  

a temperaturą powierzchni 
powstają nieprzyjemne 

ruchy powietrza.

z Baumit
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Ocieplenie  
przede wszystkim 
 – lepsze  
zabezpieczenie  
i więcej komfortu

Zbyt sucho
Aby w pomieszczeniach wewnętrznych można było się poczuć kom-
fortowo, poza prawidłową temperaturą pomieszczenia konieczna jest 
również odpowiednia wilgotność powietrza. Aby uzyskać zdrowy mi-
kroklimat, w pomieszczeniu powinna panować wilgotność względna 
powietrza na poziomie od 40% do 60%. Zbyt suche powietrze przy-
czynia się do wysuszania śluzówki nosa i gardła, a także do poczu-
cia suchości w spojówkach. Wirusy i bakterie mogą się dłużej unosić  
w powietrzu, czego skutkiem są częste infekcje. W przesuszonym 
drewnie posadzek lub mebli powstaje większa ilość kurzu, stanowią-
cego zagrożenie dla alergików.

Zbyt wilgotno
W przypadku zbyt dużej wilgotności powietrza dochodzi do sytuacji,  
w której nie ma możliwości jej pochłaniania. Wilgoć osadza się na ścia-
nach i w chłodnych narożnikach pomieszczeń w postaci kondensa-
tu, przyczyniając się do szybkiego rozwoju zjawisk grzybotwórczych.  
Warunki sprzyjające takim zjawiskom występują w każdym pomiesz-
czeniu wewnętrznym. Ich intensywność wzmaga się jednak tylko i wy-
łącznie wtedy, gdy zarodniki trafią na wilgotną powierzchnię. Ale kto 
generuje wilgoć w pomieszczeniach? Większość wilgoci w strefach 
mieszkalnych produkuje sam człowiek. I tak na przykład w 4-osobo-
wym gospodarstwie domowym emituje się ok. 3,651 l wody do powie-
trza poprzez gotowanie, kąpiele pod prysznicem, oddychanie, suszenie 
prania lub uprawę roślin doniczkowych. Fakt, że zbyt duża wilgotność 
powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie jest bezsporny. Zagrożenie 
dla zdrowia może pochodzić od zjawisk grzybotwórczych, jeśli będzie-
my wdychać dużą ilość zarodników. Osoby żyjące w wilgotnych, za-
grzybionych mieszkaniach są narażone na zwiększone ryzyko schorzeń 
i infekcji układu oddechowego, a także na jeszcze bardziej zwiększone 
ryzyko zachorowania na astmę. Obecność grzybów zwiększa ryzyko 
zachorowania na astmę o 50%, a ryzyko alergii — o 30%.

Gotowanie, kąpiele  
pod prysznicem czy  

suszenie prania 
przyczyniają się  
do zwiększenia  

wilgotności powietrza  
w pomieszczeniach.
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System ocieplenia przeciw procesom grzybotwórczym
W przypadku prawidłowo docieplonych ścian nie występują mostki ciepl-
ne, a temperatura powierzchni ścian wewnętrznych jest jednolita i wynosi 
od 17 do 19 stopni. W przedziale tych temperatur, w normalnej sytuacji, 
nie występuje kondensat. Dopiero w przypadku temperatury ściany po-
niżej 14 stopni w połączeniu z wilgotnością powietrza na poziomie prze-
kraczającym 50% sytuacja staje się krytyczna. 
Dobra wiadomość — termoizolacja ścian może się przyczynić do utrzy-
mania zrównoważonego mikroklimatu. Pomiary przeprowadzane przez 
naukowców w parku badawczym Viva pokazały, że docieplony dom  
z cegieł zapewnia wilgotność powietrza na zdrowym poziomie także  
w okresie grzewczym, podczas gdy w niedocieplonym budynku poziom 
ten spada poniżej 40%, co jest już poziomem ryzykownym. Jak to się 
dzieje? W przypadku niedocieplonego domu ściany wewnętrzne wy-
chładzają się szybciej. Szybciej spada również temperatura powierzchni. 
Aby więc uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, należy 
mocniej dogrzewać dom, tak by powierzchnie również wykazywały wyż-
szą temperaturę. Bardziej intensywne cykle grzewcze przyczyniają się 
znów do ograniczenia wilgotności powietrza. A zatem: Ocieplenie przede 
wszystkim — jeśli o nie zadbamy — wilgotność powietrza zostanie utrzy-
mana na pożądanym poziomie od 40% do 60%.

Baumit Nanopor
Specjalnie opracowana gładka po-
wierzchnia i technologia Baumit Photokat 
sprawiają, że produkt Baumit Nanopor 
odznacza się podwójną skutecznością 
jeśli chodzi o samooczyszczanie  
- dzięki czemu elewacja przez długi  
czas emanuje swoim pięknem.

Baumit Star
Ten nowej generacji tynk zewnętrzny  
o konsystencji pasty ze spoiwem silikonowym 
- Baumit StarTop , wyposażony został  
w innowacyjny wypełniacz, który niczym  
koralowiec, mający wiele malutkich zagłębień, 
dysponuje ekstremalnie dużą powierzchnią             
o drobnej mikrostrukturze. Powoduje to 
szybkie wysychanie dzięki sperlaniu się 
wody deszczowej na powierzchni, absorbcję 
wilgoci w przypadku rosy i szybkie schnięcie 
namoczonej powierzchni (Drypor Effect).

Baumit Pura
Ten produkt perfekcyjnie podkreśli charak-
ter elewacji. Zoptymalizowane właściwości 
wiążące pigmentu przyczyniają się do 
wyjątkowej stabilności koloru, umożliwiając 
stosowanie intensywnych i połyskujących od-
cieni. W połączeniu z technologią Cool-Pig-
ment, opracowaną przez firmę Baumit, Pura-
Top i PuraColor umożliwiają również aplikację 
ciemnych kolorów na całej powierzchni 
systemu zewnętrznej izolacji termicznej.

Zdrowy budżet
Dobra termoizolacja jest dobra również dla portfela. Z niedocieplonych 
lub niewystarczająco docieplonych budynków kosztowna energia ciepl-
na ucieka przez elewację i dach. Montując profesjonalny system termo-
izolacji zewnętrznej, uzdrawiamy również nasz budżet. Ale uwaga! Samo 
docieplenie elewacji nie wystarczy. Należy również odpowiednio zaizo-
lować dach i strop piwnicy. Docieplając budynek, możemy ograniczyć 
koszty energii grzewczej w zimie oraz koszty związane z chłodzeniem  
w sezonie letnim nawet o 50%. W ramach budowy nowego domu pa-
sywnego, koszty eksploatacyjne można ograniczyć do minimum.

Oszczędność od samego początku
Jeśli w swoich kalkulacjach, w ramach procesu projektowania domu, 
uwzględnimy system ociepleniowy, możemy później liczyć nie tylko na 
oszczędności w postaci czasu i pieniędzy, lecz także od samego po-
czątku ograniczyć koszty budowy. System zewnętrznej izolacji termicz-
nej pozwala na przykład zredukować grubość muru, jaki się będzie pod 
nim znajdował. I tak zamiast cegieł o grubości 50 cm można zastosować 
korzystniejszy wariant, czyli cegły o grubości 25 cm. Należy również pa-
miętać o długofalowych oszczędnościach: system ociepleniowy zabez-
piecza mury, co powoduje że spadają koszty jego utrzymania. W przy-

padku niedocieplonych ścian powstają ekstremalne różnice 
temperatur, co na dłuższą metę jest niekorzystne dla murów.
Warstwa zewnętrzna w postaci tynków strukturalnych Baumit 
zapewnia ochronę przed sezonowymi wahaniami tempera-
tur, intensywnymi opadami deszczu i innymi czynnikami 
atmosferycznymi. Kto planuje długofalowo, ten będzie czer-
pał korzyści.

System zewnętrznej izolacji  
termicznej przyczynia się  

do stabilizacji temperatury 
wewnętrznej. Zimą panuje ciepło, 

a latem chłód.
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Funkcjonalnie i indywidualnie
Systemy zewnętrznej izolacji termicznej Baumit dają niemal nieogra-
niczone możliwości, jeśli chodzi o wygląd elewacji. Nie ma znaczenia, 
czy życzymy sobie oryginalnej koncepcji kolorystycznej, czy też kre-
atywnych struktur — Baumit jest w stanie spełnić każde wymaganie. 
Zewnętrzne powłoki malarskie Baumit to produkty sprawdzone od 
wielu dekad, które stale podlegają rozwojowi. Elewacja jest nie tylko 
zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi, termicznymi i me-
chanicznymi, lecz zachowuje również przez długie lata swój blask, czy-
stość i piękno.

Wyprawy wierzchnie
Tynki i farby elewacyjne — tutaj można wybierać spośród 888 kolorów, 
w wersjach z dodatkiem brokatu lub w wariancie Metallic oraz w spe-
cjalnych strukturach. Tynki i farby klasy Premium, dzięki dodatkom za-
pewniającym właściwości samozmywalne, gwarantują ochronę przed 
zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego elewacji, zachowując na 
długi czas jej blask i piękno. Dzięki wyjątkowej konsystencji są proste 
w obróbce, umożliwiając równomierne rozprowadzanie. W końcu dzięki 
technologii Cool Pigments możliwe jest również uzyskiwanie ciemnych  
i modnych kolorów na fasadzie, bez narażania jej na przegrzanie.

Podsumowanie
Profesjonalny system zewnętrznej izolacji termicznej Baumit przyczynia 
się nie tylko do oszczędności energii i kosztów związanych z budową, 
lecz pomaga w zakresie regulacji temperatury i wilgotności, tworząc 
komfortowy mikroklimat. System pozytywnie wpływa na samopoczucie  
i zdrowie, zapobiegając również rozwojowi prosesów grzybotwórczych. 
Tynki i faby elewacyjne Baumit są piękne i funk-
cjonalne, zapewniając trwałość całej fasady na 
długi czas. Poznaj siłę argu-
mentów systemów 
ociepleń Baumit 
i zapytaj swojego 
doradcę Baumit 
o najlepsze rozwią-
zania dopasowane 
do Twoich indywi-
dualnych potrzeb.

Systemu
Zalety
Ociepleniowego

1 2
3

4
5

6
7

1. TEMPERATURA POMIESZCZENIA

Zimą ciepło, latem chłodno. Dzięki 
prawidłowej temperaturze pomieszczenie 
mieszkalne staje się komfortową, wygodną  
i zdrowszą przestrzenią do życia.

2. BRAK KONWEKCJI

Termoizolacja zapewnia ciepłe 
ściany. Zapobiega to powstawaniu 
nieprzyjemnych ciągów strumienia  
powietrza (konwekcja).

3. WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Dobra termoizolacja ścian wpływa 
pozytywnie na wilgotność powietrza, 
zapewniając tym samym zrównoważony 
mikroklimat w pomieszczeniu.

4. WYELIMINOWANE PROCESY 

GRZYBOTWÓRCZE

Dobre docieplenie wyklucza możliwość 
rozwoju procesów grzybotwórczych. 
Nie tworzą się kondensacja wilgoci  
oraz grzyby.

5. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Dobry system ociepleń przyczynia 
się do oszczędności nawet 50% kosztów 
związanych z ogrzewaniem — i to do końca 
życia.

6. OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW  

BUDOWY

Zastosowanie systemów zewnętrznej 
izolacji termicznej przyczynia się, obok 
ograniczenia kosztów ogrzewania, także do 
oszczędności związanych z zastosowaniem 
cieńszych materiałów budowlanych. Poza 
tym systemy zewnętrznej izolacji termicznej 
są niemal bezobsługowe.

7. DESIGN

Systemy ociepleń Baumit dają niemal 
nieograniczone możliwości w zakresie  
designu, struktury i koloru.
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Farba
Musi być odporna na czynni-
ki atmosferyczne, przepiękna 
i trendy, do tego wytrzymała 
i uniwersalna. Musi też 
podkreślać indywidualność 
mieszkańców domu: czy ele-
wacja może spełniać wszel-
kie oczekiwania i zachcianki? 
Dlaczego koncepcja związana 
z farbą i kolorem elewacji musi 
być zaplanowana długofalowo, 
pytamy eksperta, który dyspo-
nuje odpowiednią wiedzą  
w tym zakresie.
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ybór tynku elewacyjnego oraz farby w dużym stopniu decyduje 
o odporności budynku na warunki atmosferyczne, kosztach 
utrzymania, a także o komforcie mieszkańców przez długie 

lata. Ogólnie należy przyjąć, że żywotność elewacji wynosi co najmniej 
30 lat. W związku z tym koncepcję związaną z doborem farby należy 
planować, uwzględniając jak najdłuższą perspektywę. Także w tym 
względzie należy brać pod uwagę, że coraz częściej mamy do czynienia 
z ekstremalnymi zjawiskami — od intensywnych upałów, po grad i obfite 
opady deszczu.

Bardzo dobrze uziemiony
Wilfried Spanring, kierownik zespołu Baumit zajmują-
cego się kolorami i „Mr. Baumit Life” wyjaśnia aktual-
nie panujące trendy w zakresie kolorów w następu-
jący sposób: „Ważne, aby wybierać farby i pigmenty 
o szczególnie dużej odporności na działanie światła 
i warunków atmosferycznych. Dużą popularnością 
cieszą się takie farby, które zawierają wiele pigmentów ziemistych, ta-
kich jak np. umbra lub błoto. Krzykliwe, czyste kolory szybko się brudzą. 
Odchodzi się również od popularnych wcześniej kombinacji szarości 
z czerwienią. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kolor czerwony 
na elewacji bardzo szybko blaknie. Podobnie jest z kolorem niebieskim. 
Szarość znów jest bardzo podatna na zabrudzenia. W ogólnym rozra-
chunku błotne odcienie dają poczucie większego ciepła i przytulności. 
Odpowiednie akcenty tworzy się poprzez wprowadzanie kontrastów, 
np. w postaci cieni z dodatkiem bieli.” Przyjrzyjmy się teraz poszcze-
gólnym średnio- i długoterminowym trendom w zakresie kolorystyki. 
Ogólnie mówiąc: dzisiejsze trendy nie 
przeminą wraz ze zmieniającą się modą. 
W przypadku kolorów elewacji ważne 
jest, aby przy wyborze kierować się nie 
tylko walorami estetycznymi, lecz prak-
tycznymi - dlatego ziemiste tony są ideal-
nym rozwiązaniem łączącym obydwie ce-
chy. Piękno i wytrzymałość na długie lata. 
Natomiast osoby lubiące eksperymentować, zachęcamy do skorzystania 
z ośrodków doradztwa Baumit w zakresie powłok malarskich.

Dziś i jutro
Trendy 

Powierzchnie przywołujące na myśl swoim wyglądem przemy-
słową przeszłość, idealnie wpisują się we współczesne trendy 
industrialne. Fronty, które już teraz wyglądają nieco zwietrzale, 
mogą wraz z upływem czasu jedynie zyskać na wartości. Niech 
żyje patyna! 

Wybierz kolor
dla swojej elewacji

pod adresem
baumitlife.com/ 
colordesigner

kolorystyczne

Trend — struktura

Rdza

w szczegółach...
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Beton
We współczesnych budowlach co-
raz częściej łączy się nieosłonięte po-
wierzchnie betonowe lub takie, które je 
imitują, ze szlachetną bielą. Także wnę-
trza pomieszczeń mogą czerpać ko-
rzyści z przytulnego połączenia drewna 
i betonu.

Nie trzeba być fanem heavy metalu, by lubić metalik. Migo-
tanie i skrzenie — owszem, proszę bardzo, ale powierzch-
nie muszą być ciepłe i szlachetne. Wtedy ożywają. I nie ma 
znaczenia, czy chodzi o metaliczne szminki, torebki, czy ta-
pety. Równie dobrze wyglądają domy z poszyciem z metali 
szlachetnych, poddając się zgrabnej grze świateł w zależ-
ności od pory dnia.

Drewno
Nie zawsze tylko naturalne drewno dzia-
ła kojąco na duszę. Także płyty Baumit 
HardTop lub struktury CreativTop imitujące 
drewno mogą uwypuklać elementy elewa-
cji niewymagających zabiegów konser-
wacyjnych. Nigdy dotąd montaż poszycia 
elewacji nie był tak prosty, jak teraz.

Trend — struktura

Trend — struktura

Trend — struktura

Metalik
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Ziemiste tonacje kolorystyczne przywołują 
skojarzenia beztroskich chwil z dzieciństwa.  
Ciepły i przytulny kolor występuje często 
w połączeniu z licznymi materiałami, np. skó-
rą, drewnem lub delikatnie mazerowanym 
kamieniem. Możliwości kombinacji jest wiele. 
Z aktualnie modnymi odcieniami ziemi można 
łączyć również srebrzysty metal. Nowoczesna 
architektura kocha ciepłe, błotniste odcienie. 
I tak np. można nadawać większym obiektom 
mieszkaniowym indywidualnego charakteru 
poprzez gradację odcieni poszczególnych pól 
elewacji, co sprawia, że od razu mamy po-
czucie bezpieczeństwa i domowego ciepła.

Mokka
Poranek przy filiżance kawy mokka w rusty-
kalnym domku wiejskim lub na tarasie nowo-
czesnej willi. Także ten ciepły, brązowy, „kofe-
inowy” kolor podąża za trendem „powrót do 
natury”. Juta, wełna, skóra i ciemne barwy 
drewna z harmonijną perfekcją komponują się 
z barwą Mokka ze wszystkimi jej niuansami.

Taupe
Nazwa tego koloru wywodzi się z języka francuskiego. Sło-
wo taupe oznacza w nim kret, a określenie koloru nawią-
zuje do brązowo-szarej barwy tego zwierzęcia. Stonowa-
na barwa doskonale nadaje się do połączeń z masywnym 
drewnem, kamieniem i klinkierem oraz ciepłymi metalami, 
takimi jak mosiądz lub złoto. Taupe sprawdza się zarówno 
w przypadku klasycznych obiektów starego budownictwa, jak 
i w przypadku nowoczesnych fasad. Współczesna architek-
tura przestrzenna jest doskonałym gruntem dla wyjątkowych 
odcieni taupe.

Odcienie ziemiste
Trend — struktura

Trend — struktura

Trend — struktura

 Baumit 11BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ       1/2019 (10)    



12 BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ       1/2019 (10)  

1 kwietnia w tym roku to nie tylko okazja do żartów, przynajmniej nie dla wszystkich. Powód?  

Początek rywalizacji o prestiżowy tytuł Fasada Roku 2019, premię w wysokości 10 000 zł i przepustkę 

do rozgrywki na poziomie międzynarodowym – Baumit Life Challenge. 13. edycja, nad którą patro-

nat honorowy objęła Fundacja Twórców Architektury, z pewnością nie będzie dla nikogo pechowa,  

a zwyciężą jak zwykle najlepsi. Czas start!

- dla kogo okaże się szczęśliwa?

Ruszyła XIII edycja 
Fasady Roku
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F asada Roku – tego projektu nie trzeba specjalnie przedstawiać. 
Na polskiej scenie architektonicznej gości od 2007 r. Jego ideą 
jest promowanie ciekawej architektury oraz wysokich stan-

dardów budowlanych, jak również podkreślenie znaczenia elewacji 
w procesie kształtowania otaczającego nas krajobrazu. Za sprawą 
tegorocznej edycji, jury już po raz 13-ty wyłoni najlepsze realizacje 
budowlane z fasadą wykończoną w technologii Baumit, przez którą 
rozumie się system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub 
program produktów renowacyjnych z wykończeniem. 

5 kategorii, 5 zwycięskich obiektów
Rywalizacja o miano Fasady Roku 2019 rozpoczęła się 1.04.2019 r. 
W tegorocznej odsłonie konkursu zgłoszone projekty klasyfikowane 
są w kategoriach budynek jednorodzinny nowy, budynek wieloro-
dzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny 
i budynek zabytkowy po renowacji. W początkowej fazie współza-
wodnictwa wszystkie karty w rękach trzymają Architekci, Wykonawcy 
i Inwestorzy, którzy do 30 września 2019 r. mają czas, by wejść do 
gry o prestiżowy tytuł, nagrodę w postaci 10 000 zł i prawo startu 
w międzynarodowej odsłonie konkursu – Baumit Life Challenge. Tam 
czekać ich będzie jeszcze wyższa pula nagród. O tym, kto wygra zde-
cyduje profesjonalne jury, komisja, w której skład wchodzą cenione 
autorytety z branży architektonicznej i budowlanej. Przy ocenie po-
szczególnych kandydatur będą kierować się takimi kryteriami jak dba-
łość o detale, kolorystyka i struktura elewacji oraz jej relacja z otocze-
niem, a w przypadku obiektów po renowacji – także poszanowanie 
ich historycznej tradycji.

Formularz – pierwszy krok do wygranej
Architekci, Inwestorzy oraz Wykonawcy, którzy chcieliby spróbo-
wać swoich sił w konkursie, mogą wypełnić formularz elektroniczny 
na stronie www.fasadaroku.pl. Ważne, by do zgłoszenia dołączyć 
co najmniej 5 zdjęć (min. 2400x1600 px), na których widoczny będzie 
obiekt w swojej najbliższej okolicy, wszystkie jego strony oraz detale 
wykonania zasadniczych partii wykończenia. W przypadku kategorii 
budynek zabytkowy po renowacji i budynek po termomodernizacji  
pamiętajmy o dołączeniu fotografii prezentujących zgłaszany obiekt 
przed i po metamorfozie.

Internauci, zagłosujcie!
Wzorem ubiegłych lat swój niezależny ranking stworzą także Inter-
nauci. Entuzjaści architektury będą mogli wskazać swoich faworytów 
poprzez głosowanie online, które zostanie uruchomione 1.05.2019 r. 
na oficjalnej stronie konkursu. Każdy będzie miał do rozdysponowa-
nia 5 głosów – po jednym w każdej kategorii. Plebiscyt potrwa do 
31.10.2019. Obiekty, które spotkają się z największym uznaniem spo-
łeczności internetowej zostaną uhonorowane specjalnym „Wyróżnie-
niem Internautów”.

Patronat honorowy nad 13-tą edycją konkursu objęła Fundacja Twór-
ców Architektury, a wśród mediów patronujących tegorocznej edycji 
konkursu znalazły się takie redakcje jak „ekspertbudowlany”, „Izo-
lacje”, „Property Journal” „Renowacje i Zabytki”, architektura.info, 
chemiabudowlana.info, infoarchitekta.pl, sztuka-architektury.pl czy 
 w- a. pl.



NaturąINSPIROWANA
Harmonia

Współczesna architektura jednorodzinna coraz częściej 
zachwyca odważną wizją, lepiej odpowiada na aktualne 
potrzeby mieszkańców i środowiska, a przy tym dobrze 
koresponduje ze swoim otoczeniem, tworząc z nim  
spójną całość. Co więcej, wokół nas przybywa realizacji, 
które udowadniają, że tego typu zabudowa nie musi być 
schematyczna, powtarzalna i nudna. By się o tym  
przekonać wystarczy spojrzeć na dom w Kuźnicy  
Kiedrzyńskiej – zwycięzcę konkursu Fasada Roku 2018.
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Inwestorzy wychodzą dziś z założenia, że dom to na tyle prywat-
na przestrzeń, że powinna być ona w 100% „uszyta na miarę” jego 
mieszkańców. Dlatego w ostatnich latach obserwujemy trend odcho-
dzenia od zakupu gotowego projektu na rzecz realizowania własnych 
wizji we współpracy z architektem. Tak też było w tym przypadku.

Leśna oaza
Budynek, który przedstawiamy położony jest w malowniczej scenerii 
sosnowego lasu, w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska pod Często-
chową. Jego projekt to dzieło Grupy Verso Deltoid.
– Tak urokliwa lokalizacja stała się motywem wyjściowym dla 
stworzenia spokojnej enklawy dla nowoczesnej i aktywnej rodzi-
ny, jednocześnie spełniając jej wszelkie wymagania i potrzeby – 
podkreślają autorzy tej wyjątkowej kreacji, Architekci Jakub Cieślik 
i Kamil Cierpioł.

Bryła budynku została oparta na prostym kształcie urozmaiconym 
o spadziste dachy, które stanowią element charakterystyczny obiektu. 
W ten sposób uzyskano wrażenie lekkości, a umiejscowienie skosów 
podkreśla rozróżnienie funkcji obiektów. Znajduje to również odniesie-
nie w przyjętym układzie funkcjonalno-przestrzennym. Jak wyjaśnia 
arch. Jakub Cieślik, układ kompozycyjny opiera się na zasadzie czy-
telnej komunikacji. Centralnym miejscem domu, „kręgosłupem” spina-
jącym strefę dzienną i nocną, jest korytarz. Duże przeszklenia od stro-
ny południowej zacierają granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, 
pozwalając na przenikanie lasu do środka domu.
Dom jest parterowy. Jedynie jeden ze skosów w części frontowej za-
adaptowano jako poddasze, które pełni funkcję bawialni dla dzieci. 
Poprzez odpowiednią geometrię dachu wnętrze zyskało przestronny 
charakter.

Jak wspomina arch. Kamil Cierpioł, w części frontowej, w pier-
wotnym założeniu, miał znajdować się garaż dwustanowi-
skowy, jednak w trakcie budowy Inwestorzy zdecydowali, że 
ta powierzchnia zostanie przeznaczona na funkcjonalne po-
mieszczenie biurowe. W efekcie, zamiast bramy garażowej 
jest przeszklenie, zamaskowane zlicowanymi z elewacją, po-
dzielonymi na dwie części, okiennicami. Pozwoliło to na uzy-
skanie minimalistycznej i naturalnej w swoim wyrazie fasady.

Synergia doskonała
Elewacje domu obłożone zostały deskami z modrzewia syberyjskiego, 
dzięki czemu całość perfekcyjnie komponuje się z zalesionym otocze-
niem. Drewno pełni tu szczególną rolę – zapewnia harmonię z naturą, 
tworząc przy tym jednocześnie przytulną, ciepłą aurę wokół domu. 
– Teren inwestycji znajduje się na skraju lasu sosnowego wśród 
domków letniskowych, co w sposób naturalny stało się inspira-
cją do wyboru okładziny elewacyjnej. W połączeniu z prostą, lecz 
niebanalną bryłą, poza spełnieniem oczekiwań Inwestora, całość 

idealnie wpisuje się w wyjąt-
kową lokalizację – wyjaśnia 
arch. Kamil Cierpioł.

Drewno występuje tu w dyskret-
nym towarzystwie tynku struktu-
ralnego, ale w przeciwieństwie 
do większości sytuacji w jakich może-
my spotkać się z takim połączeniem, w tym 
przypadku wyjątkowo to ten drugi pełni rolę asysty 
w postaci dekoracyjnych wstawek. Ich wykończenie stanowi silikono-
wy tynk elewacyjny Baumit SilikonTop. 
– Postawiliśmy na sprawdzony produkt z wyższej półki, kierując 
się głównie położeniem budynku i czynnikami zewnętrznymi jakie 
w związku z tym będą na niego oddziaływać w trakcie jego eks-
ploatacji. Pamiętajmy, że dom stoi pośród zieleni, przez co jego 
elewacja w większym stopniu narażona jest na korozję biologicz-
ną. Wybór wysokiej jakości tynku silikonowego o bardzo dobrych 
właściwościach hydrofobowych to decyzja podyktowana głosem 
rozsądku, mająca na celu zapewnienie trwałego efektu dekora-
cyjnego na długie lata – argumentuje wybór arch. Jakub Cieślik.

Sukces wieńczy dzieło!
Efekt końcowy jaki udało się uzyskać w Kuźnicy Kiedrzyńskiej za-
chwyca Inwestora, jego rodzinę, znajomych, a także niezależnych 
Ekspertów. Budynek ma już na swoim koncie pierwszą prestiżową 
nagrodę – tytuł Fasady Roku 2018. Konkursowe jury doceniło kon-
trast pomiędzy zastosowanymi materiałami naturalnymi a produktami 
Baumit. Wrażenie na oceniających zrobiły także oszczędna kolorysty-
ka i ciekawa bryła budynku oraz jego harmonijna relacja z otoczeniem. 
Zwyciężając na poziomie krajowym budynek otrzymał automatyczną 
kwalifikację do międzynarodowej odsłony konkursu – Baumit Life 
Challenge, co oznacza, że w roku 2020 r. architekci z Grupy Verso 
Deltoid będą mieli szansę zawalczyć o tytuł Europejskiej Fasady Roku. 

Więcej informacji o konkursie na stronie: 
www.fasadaroku.pl

Dom jednorodzinny w Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej – Fasada Roku 2018     
w kategorii budynek jednorodzinny 
nowy | Fot. Baumit & Grupa Verso 
Deltoid
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Wydawać by się mogło, że budynki 
wielorodzinne nie mają czym 
zaskakiwać. Przecież ich funkcja 
jest z góry jasno określona, a my 
trochę przyzwyczailiśmy się już 
do charakterystycznych bloków 
z wielkiej płyty, które raczej szpecą 
miasta niż są ich ozdobą. Na szczęście 
już od kilku lat biura architektoniczne 
stawiają na nowoczesne budynki, 
które są nie tylko funkcjonalne, lecz 
także atrakcyjne wizualnie. Idealnym 
przykładem jest nowopowstały zespół 
budynków wielorodzinnych z Krakowa.

pełna 
Architektura 
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Budynki powstały pod kierownictwem biura architektonicznego B2 
Studio. Jak wyjaśnia Witold Bolek współwłaściciel biura, główny-
mi założeniami projektu była realizacja zabudowy mieszkaniowo-

-usługowej o wysokiej jakości architektury i standardzie funkcjonalnym,  
a równocześnie przekształcenie zdegradowanej przestrzeni śródmiej-
skiej o niskich walorach estetycznych, zniszczonej przez wieloletnie 
przemysłowo-magazynowe użytkowanie. Całość miała stać się istot-
nym elementem pierzei ulicy Tytusa Czyżewskiego z wykorzystaniem 
współczesnych środków wyrazu.

Realizacja osiedla Czyżewskiego, od koncepcji projektu do oddania 
budynku, trwała około trzy lata. Projekty budynków zawierały między 
innymi detale i rysunki wykończenia wnętrz stref wejściowych, a tak-
że System Informacji Wizualnej, koncepcję zagospodarowania terenu 
wraz z małą architekturą oraz projekt zieleni. W projektach takich jak 
ten, poza spełnieniem wytycznych inwestora w zakresie programu 
funkcjonalnego i struktury mieszkań, ważnym aspektem było stworze-
nie komfortowej przestrzeni do zamieszkania, zarazem atrakcyjnej wi-
zualnie z użyciem współczesnego designu.

Największą trudnością było zapewnienie odpowiedniego komfortu aku-
stycznego oraz dostosowanie planowanej zabudowy do układu komu-
nikacyjnego. Powodem było umiejscowienie terenu inwestycji niedaleko 
torów kolejowych oraz w rejonie węzła komunikacyjnego. Ten typ tere-
nu jest mocno dominujący w okolicy. 

Tym co najbardziej przyciąga uwagę jest kolorystyka. Na samym początku 
widzimy białą bryłę budynku. Jednak idąc dalej, naszym oczom ukazuje 
się wnętrze kwartału z kolorowymi balkonami. Zastosowana paleta barw 
nawiązuje do szeroko pojętych sztuk plastycznych w tym nowoczesnego 
malarstwa. Źródłem inspiracji były również niektóre realizacje krajów skan-
dynawskich. Zastosowanie kolorów w kontraście do bieli elewacji podkre-
śliło ciepłe wnętrza mieszkań. Doskonale dobrana stolarka okienna jest 
swoistą wisienką na torcie, dzięki której całość prezentuje się elegancko.

Tak trafne rozwiązania zachwyciły jury konkursu Fasada Roku 2018, które 
przyznało krakowskiemu zespołowi budynków główną nagrodę w kate-
gorii budynek wielorodzinny nowy. Jurorzy docenili również odwagę i do-
brą grę światła na balkonach. Jako zwycięzca obiekt dołączył do między-
narodowej obsady Baumit Life Challenge Awards 2020 i wkrótce będzie 
walczył o tytuł Europejskiej Fasady Roku.

Warto pamiętać, że dobra inwestycja nie bierze się z niczego. Jak 
mówi Witold Bolek: Receptą na udaną inwestycję jest dobry projekt 
wykonany z dbałością o detale i szczegóły oraz optymalna współ-
praca pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego: 
inwestorem, projektantami poszczególnych branż, jak również z Ge-
neralnym Wykonawcą. Równie ważne są dobrej jakości materiały.  
W tej inwestycji użyto materiałów firmy Baumit, które były z sukcesem sto-
sowane na wielu wcześniejszych realizacjach B2 Studio. Jak dodał Witold 
Bolek: Doceniamy tego producenta za dobrą współpracę z ich przedsta-
wicielami oraz za wsparcie podczas całego procesu projektowego.

Zespół budynków wielorodzinnych Kraków, ul. Czyżewskiego

Architekt: B2 STUDIO sp. z o.o. sp. k.

Inwestor: Convector Development sp. z o.o.

Wykonawca: P.B.H.T. Edmund Leś



Czasami zdarza się jednak, że w tego typu placówkach zaczyna 
brakować miejsca. Szkoły zwykle rozwiązują ten problem wynajmu-
jąc inne budynki pod cele dydaktyczne. Taka sytuacja miała miejsce 
w przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Na szczęście 
pojawiła się możliwość rozbudowy wynikiem czego szkoła na inau-
gurację roku szkolnego 2018/2019 przywitała swoich uczniów nową 
odsłoną.

Plany na rozbudowę placówki powstały w 2014 roku. W 2017 roku 
Urząd Miejski w Gostyniu nawiązał kontakt z biurem architektonicz-
nym PL + sp. z o.o. z pytaniem o gotowość do pełnienia Nadzoru 
Autorskiego. I tym sposobem, prace rozpoczęły się w drugiej połowie 
2017 roku, a zakończyły w sierpniu 2018 roku. 

Kubatura szkoły została zwiększona ponad dwukrotnie. Budynek 
zyskał tym samym 6 nowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski 
z zapleczem socjalnym, świetlicę, szatnie, a także hol wejściowy oraz 

pomieszczenia magazynowe i techniczne. Dodatkowo zamontowano 
windę, dzięki której można dostać się na każdą kondygnację. Przed 
wejściem powstała dodatkowo wielofunkcyjna przestrzeń integracyj-
na dla użytkowników obiektu.

Pracując nad tą inwestycją, architekci stanęli przed kilkoma wyzwa-
niami. Wszystko przez dość problematyczne położenie budynku. 
Szkoła znajduje się w centrum miasta. Z jednej strony sąsiaduje z za-
bytkowym kościołem, z drugiej – z blokami z lat 90-tych i dyskontami 
spożywczymi. Jednak tak zróżnicowane otoczenie to nie wszystko. 
Dodatkowo budżet na cały projekt był ograniczony, a przebudowa 
musiała przebiegać zgodnie z wymaganiami Konserwatora Zabytków 
- budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Pracy nie 
ułatwiały również grunty organiczne na terenie budowy.
Jak podsumował Paweł Litwinowicz, architekt z PL + sp. z o.o.: Ten pro-
jekt był dosyć ciekawy. Budynki oświaty to zawsze wyzwanie, w którym 
musimy brać pod uwagę nie tylko wymagania bieżących użytkowni-

Szkoła
z plusem

NA PIATKĘ

Czas spędzony w szkole podstawowej jest ważnym okresem w życiu człowieka. To 
tam rozpoczynamy swoją wieloletnią przygodę z edukacją, często odkrywając swoje 
życiowe pasje. To czas, w którym łączy się naukę z zabawą, zbierając niesamowite 
wspomnienia. Wielu zyskuje tam przyjaciół na całe życie. 
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ków, ale także „elastyczność” rozwiązań projektowych pozwalającą 
na dostosowanie funkcji do zmieniających się realiów – zarówno de-
mograficznych, jak i tych wprowadzanych przez ustawodawcę. 

Dziś szkoła podstawowa nr 1 w Gostyniu może pochwalić się dobrze 
wyposażonym budynkiem. Czyją zasługą jest powodzenie projektu? 
Jak podpowiada Paweł Litwinowicz: o sukcesie inwestycji nie decy-
duje jeden podmiot czy jednostka. To połączenie dobrego pomysłu 
oraz równie dobrego Projektanta, Inwestora, Wykonawcy i nadzoru 
inwestorskiego jest najlepszą recepturą na sukces.

Do renowacji użyto materiałów firmy Baumit. Firma znana jest archi-
tektom z PL + sp. z o.o. od lat. Z powodu wykorzystania na elewacji 
różnych gramatur tynków konieczne było przetestowanie wielu prób 
z użyciem wszelkich materiałów. I to właśnie próbki firmy Baumit osta-
tecznie przekonały zespół. 

Nową szkołę doceniło jury konkursu Fasada Roku 2018. Obiekt zwy-
ciężył w kategorii budynek niemieszkalny nowy. O wygranej przesądzi-
ło między innymi przyjazne użycie kolorów i struktur, a także propago-
wanie tego typu obiektów w mniejszej miejscowości. Jest to wzorzec 
szkoły na 100-lecie odzyskania niepodległości. Zwycięstwo umożli-
wiło budynkowi dołączenie do międzynarodowej obsady Baumit Life 
Challenge Awards 2020, gdzie będzie walczył o tytuł Europejskiej Fa-
sady Roku.

Zadanie zostało wykonane wzorowo. Powstała budowla 
spójna z trendami szkolnictwa XXI wieku, przy jednocze-
snym nawiązaniu do klasyki lat 20-tych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu | Fot. Baumit
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Pałace i inne obiekty rezydencjonalne to od wieków integralna część 
polskiego krajobrazu.Odrestaurowane zachwycają wytwornością 
oraz różnorodnością stylów, stanowiąc doskonałą przeciwwagę dla 

współczesnej architektury, a przede wszystkim przypominając o tym, co było. 
Jedną z takich niezwykłych pamiątek przeszłości jest Pałac w Jankowicach 
pod Tarnowem Podgórnym (woj. wielkopolskie), który dzięki zabiegom 
renowacyjnym niedawno powrócił do czasów swojej największej świetności, 
zdobywając przy tym tytuł Fasady Roku 2018.

  Przywrócone 
dziedzictwo
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Kilka wieków temu Polska była jedną z największych europejskich 
potęg. O bogatym dziedzictwie kulturowym przypominają nam dziś 
zabytkowe zamki, pałace i dwory. Część z nich dzięki renowacji 
odzyskała swój dawny blask, inne wciąż czekają na swoją szansę. 
Te, które udało się odrestaurować pełnią dziś rozmaite funkcje, głów-
nie muzealne, ale coraz częściej ich wnętrza adaptowane są na hote-
le, restauracje, sale konferencyjne czy ośrodki spa. Jedno jest pewne, 
każda próba ratowania tych reliktów przeszłości to ważny krok w stro-
nę zachowania tej schedy, szczególnie dla przyszłych pokoleń.

Wczoraj i dziś
Pałac w Jankowicach to budynek wzniesiony ok. 1803 r. dla Waw-
rzyńca Engestroma i jego żony Rozalii z Chłapowskich. Jego obecny 
kształt to wynik rozbudowy przeprowadzonej w 1912 r. przez Rogera 
Sławskiego na zlecenie nowych właścicieli – hrabiego Stefana Kwi-
leckiego i jego żony Jadwigi Zamoyskiej. Dodano wówczas skrzydła 
boczne, połączone kolumnowymi, parterowymi gankami oraz zada-
szonymi tarasami na piętrze. W okresie międzywojennym w pałacu 
podejmowano młodego oficera, później generała i prezydenta Francji 
Charles’a de Gaulle’a.  

Współczesny pałac to zatem obiekt złożony z trzykondygnacyjne-
go korpusu centralnego i dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. 
Część centralna, najstarsza, wzniesiona jest na planie prostokąta, 
w układzie trzytraktowym. Obejmuje trzy kondygnacje, częściowe 
podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe. Kryta jest ona czterospa-
dowym dachem. Centralnie przebiegające ryzality elewacji frontowej  

(północno-zachodniej)  
i ogrodowej (południowo-wschodniej) zawierają 

główne wejścia usytuowane na osi budynku oraz poprzedzo-
ne są przestronnymi tarasami przebiegającymi przez całą szerokość 
korpusu, pomiędzy skrzydłami. Tarasy parteru zadaszone zostały 
znajdującymi się ponad nimi tarasami piętra, wspartymi na rzędzie 
charakterystycznej kolumnady. Boczne skrzydła budynku, wzniesione 
na planie wydłużonego prostokąta, są dwukondygnacyjne, całkowicie 
podpiwniczone oraz kryte płaskimi stropodachami. Budynek jest sy-
metryczny, ma jednakowe elewacje – frontową i ogrodową oraz takie 
same elewacje boczne. Bryła budynku wyróżnia się uporządkowa-
nym rozkładem okien. Charakterystyczna jest także attyka i częścio-
wo ażurowe balustrady oraz przebiegające dookoła budynku gzymsy. 
Całość objęta jest solidnym cokołem. Na ścianach parteru budynku 
poziome żłobienia tworzą boniowanie.

Perła znów błyszczy
Budynek Pałacu wpisanego w 1952 r. do rejestru zabytków to pięk-
ny przykład architektury klasycystycznej. Efekt, który dziś cieszy 
nasze oczy to wynik kompleksowej odnowy ukończonej w sierpniu 

Pałac Jankowice

Fasada Roku 2018 w kategorii budynek historyczny po renowacji 

Fot. Baumit & Joanna Adamczak/Vowie Studio Plus
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2018 r., zleconej przez Urząd Miasta i Gminy Tarnowo Podgórne. Przy-
gotowaniem projektu zajęła się Autorska Pracownia Architektoniczna 
Vowie Studio Plus, a wykonaniem prac renowacyjnych – Przedsię-
biorstwo Budowlane DOTA. Dzięki zaangażowaniu tych podmiotów 

pałac, który do niedawna niszczał – przeżywa 
swoją drugą młodość, służąc mieszkańcom 
Gminy Tarnowo Podgórne. To tu mieści się 
obecnie siedziba Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej, Tarnowskie Centrum Senioralne oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
– Zakres prac przewidywał dostosowanie ukła-
du funkcjonalno-przestrzennego budynku do 
potrzeb obiektu oświatowego, przy jednocze-
snym odtworzeniu oraz wyeksponowaniu jego 
wysokich walorów architektonicznych i boga-
tych detali sztukatorskich, a także zachowaniu 
bryły budynku – opowiada arch. Wiesław Vo-
wie z Pracowni Architektonicznej Vowie Stu-
dio Plus. Odrestaurowano elewacje budynku, 
a także dostosowano do istniejących wejść 
obiekty małej architektury, schody, pochylnie 
dla osób niepełnosprawnych czy tarasy.  
Jak wspomina autor projektu, największe wy-
zwanie stanowiła dbałość o walor historyczny 
i estetyczny budynku przy jednoczesnym uwzględnieniu współcze-
snych warunków technicznych i funkcjonalności. Odnowa obiektów 
zabytkowych to zawsze złożone procesy, podlegające nadzorowi 
konserwatorskiemu i wymagające kompleksowych prac przeprowa-
dzonych przez wykwalifikowanych wykonawców, z wykorzystaniem 
specjalistycznych materiałów. W przypadku Pałacu w Jankowicach 
naturalne piękno w zgodzie ze sztuką konserwatorską udało się przy-
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Pałac Jankowice

Fasada Roku 2018 w kategorii 
budynek historyczny po renowacji

Fot. Baumit & Joanna Adamczak/ 
Vowie Studio Plus

wrócić przy użyciu systemu renowacyjnego Baumit, obejmującego 
szeroką paletę szpachli, tynków i farb. – To produkty z najwyższej 
półki, które zwycięsko wychodzą z konfrontacji z zasolonymi i zawilgo-
conymi murami i wzorowo zdają egzamin przy renowacji detalu archi-
tektonicznego (sztukateria). Do tego są wysoce odporne na działanie 
szkodliwych warunków atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie 
walorów estetycznych przez długie lata – mówi arch. Wiesław Vowie.

Pałac w Jankowicach to realizacja niezwykle udana nie tylko pod 
względem przywrócenia mu dawnego, historycznego wyglądu, ale 
również pod względem nadania mu trwałości uzyskanej dzięki wy-
sokiej jakości materiałom i rzetelnego ich doboru oraz precyzji wy-
konania. Pałac w Jankowicach powrócił i to w wielkim stylu, o czym 
niech świadczy choćby fakt, że jego nowy wizerunek został docenio-
ny przez jury ogólnopolskiego konkursu architektonicznego Fasada 
Roku 2018. Zajmując pierwsze miejsce w kategorii budynek zabytko-
wy po renowacji, wpisał się on automatycznie na listę obiektów, które 
wkrótce rozpoczną rywalizację w ramach międzynarodowej odsłony 
zmagań – Baumit Life Challenge, gdzie stawką jest tytuł Europejskiej 
Fasady Roku.



Mało która inwestycja 

wzbudza tyle sensacji, 

co odbudowa Pałacu 

Berlińskiego. 

Pałac ze starą elewacją 

i nową koncepcją 

użytkową jako 

Forum Humboldta 

powstanie na jesień 2019 

roku w centrum Berlina. 

Firma Baumit ma swój 

istotny wkład w budowę 

tego obiektu.

pałacu
Odrodzenie

Pałac Miejski, wybudowany w 1451 

roku, od samego początku był sie-

dzibą książąt elektorów i władz. 

W kolejnych stuleciach pałac był wielo-

krotnie rozbudowywany i modyfikowa-

ny. Po zakończeniu Wojny Trzydziesto-

letniej został odbudowany ponownie. 

Fryderyk III, król Prus, polecił architektowi 

Schlüter przebudowę Pałacu Berlińskiego  

w barokową budowlę na wzór pałaców wło-

skich. Podczas nalotu bombowego podczas 

II Wojny Światowej w 1945 roku pałac został 

niemal doszczętnie zniszczony. Prawdziwy 

koniec pałacu nastał w 1950 roku: Pomi-

mo licznych protestów ludności 7 września 

1950 roku na rozkaz Waltera Ulbrichta zbu-

rzono wspaniały obiekt w centrum Berlina.

Foto: Stefan Falk
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Odbudowa Pałacu Miejskiego jako Forum Humboldta

Po długich dyskusjach publicznych podjęto decyzję o odbudowie Pa-

łacu Miejskiego jako Forum Humboldta. Kamień węgielny pod budowę 

obiektu położono w dniu 12 czerwca 2013 roku. Odbudowuje się trzy 

elewacje barokowe starego Pałacu Miejskiego w Berlinie. Od strony 

Sprewy zostanie wdrożona w życie nowa idea architekta Franco Stella.

Autentyczność jako ideał

Historyczne poszycie Pałacu Berlińskiego narodziło się od nowa. 

Abstrahując od wszelkich krytycznych głosów, czy rekonstrukcja 

w ogóle została przeprowadzania w dobrym okresie, projektantom  

i wykonawcom należy się szacunek za ostateczny rezultat. Pojawiały 

się bowiem wątpliwości, czy odbudowa zafałszowanej budowli histo-

rycznej w ogóle jest czymś dopuszczalnym. Jednak znajdująca się 

w fazie końcowej budowa pozwala już na formułowanie pierwszych 

ocen projektu. Wschodnia elewacja od strony rzeki Sprewy, swego 

czasu malownicza część zamku, mieszanka budowli z różnych epok, 

nie została zrekonstruowana z konsekwentną dokładnością, lecz 

tchnięto w nią ducha „nowoczesności”. Nowy front w stylu włoskiego 

modernizmu z lat 70-tych ubiegłego wieku zderza się tutaj z figlarnymi 

elewacjami Schlütera w stylu barokowym. Zachodnia część wschod-

niego "dziedzińca Schlütera" czyli tak zwane "pałacowe forum",  

z uwagi na obecność nowoczesnych form również sprawia wrażenie 

hybrydowego budynku.

Niedosłowna rekonstrukcja

Historyczne partie budowli zostały zrekonstruowane ze stosowną po-

wagą. Choć współczesne standardy i przepisy bezpieczeństwa często 

wymuszają zastosowanie kompromisowych rozwiązań, to głównym 

celem było odwzorowanie historycznego obiektu. Bardzo pomocny 

okazał się fakt, że Pałac Berliński był udokumentowany, jak mało któ-

ra historyczna budowla. Podjęto decyzję o zachowaniu pierwotnych 

niedokładności takich jak asymetria lub niedokładność kątów w rzucie 

poziomym, tak by nie było konieczności korygowania lub adaptowania 

systemów w wielu miejscach. Elewacja o długości 53 m została wyko-

nana w całości w wariancie bezfugowym.

Solidność ma znaczenie

Nie są to prefabrykowane, cienkie fasady, lecz masywne mury. 

Wewnętrzna konstrukcja nośna z żelbetu o grubości od 30 cm do 

50 cm, z wełną mineralną o grubości 12 cm, szczeliną tolerancyjną 3 cm,  

a także mur zewnętrzny wykonany z masywnych cegieł o grubości 

64 cm, na których naniesiono tynk zewnętrzny, odwzorowuje solidną  

i masywną konstrukcję ścian historycznych (o grubości 1,15 m do 

1,25 m). Gzymsy, narożnikowe licówki, architektoniczne elementy 

ozdobne na portalach oraz ryzality, postumenty i kolumny wykonano 

tak jak w przypadku oryginału, jako elementy nośne, z masywnych 

śląskich piaskowców. Opracowana specjalnie z myślą o renowacji za-

bytków zaprawa do fugowania Baumit FuegenMörtel doskonale łączy 

poszczególne kamienie. Ostateczny szlif cegłom nadano w ramach 

prac wykonywanych ręcznie.

Tynk i kolorystyka

Duże powierzchnie zabytkowych fasad zostały otynkowane. Baro-

kowa wersja Schlütera była w stosunkowo jaskrawych odcieniach. 

Ponieważ o wyglądzie pałacu decydują głównie wybudowane  

w późniejszym okresie jego większe części, w ramach rekonstrukcji 

do głosu doszła delikatniejsza kolorystyka, dominująca we wcze-

snych latach 19 wieku. Otwarcie zaplanowano na jesień 2019 roku.
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Samuel Delmas, ceniony i wraz ze swoimi pracownikami  
wielokrotnie nagradzany architekt. Starający się zawsze nadawać 
projektom ekspresji a masywnym budowlom sensu pomiędzy  
kamuflażem a realizmem. Niezmiennie stosuje zasadę uwzględnia-
nia kolejnych aspektów eksperymentu i przypadku. Domy Samuela 
Delmasa powstają także jako gra aranżacji niedokładnych  
przyporządkowań elementów lub magnetycznych konstruktów.

Kombinowane
projekty Inside-

Outside
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Idźmy dalej. Najpiękniejsze ulice w Paryżu, najpiękniejszy bul-
war? Może jeszcze najpiękniejszy park?
W latach młodości nie lubiłem kamieni. Później nauczyłem się je ko-
chać. Najbardziej lubię bulwary Hausmanna. Najpiękniejszy ogród? 
Jardin André Citroën. 14 hektarów, w 15 dzielnicy, tuż obok wieży Eif-
fela: dobry zarys, dobry projekt. Łąki i rzeczki, biały, czarny, czerwony 
i niebieski ogród, fontanny, palmiarnie.

Co jest typowo francuskie we współczesnej architekturze?
Wiele tendencji, ale zasadniczych wizji nie dostrzegam. My, dziesię-
ciu architektów młodszego pokolenia,  próbujemy utwo-
rzyć wspólną grupę. Jednak bardziej marzymy o tym, niż rzeczy-
wiście przejawiamy wolę, żeby się zorganizować. Nasze szanse są 
spore, ale z samymi indywidualistami, miejmy nadzieję, marzenie nie 
zostanie tylko marzeniem.

Żłobek w Asnières Sur Seine, Francja

Samuel Delmas
a+ samueldelmas 
architekt

Axel Venn: Czarna księga z projektami prezentuje około 50 
przykładów Pańskiej imponującej twórczości. Na co głównie 
kładzie Pan nacisk?
Samuel Delmas: Nie interesuje mnie wielkość domów, lecz ich spój-
ność i koherencja. Powinny posiadać zrozumiałą substancję, składa-
jącą się z możliwie jak najbardziej inteligentnej kombinacji geometrii, 
materiałów, zarysu, przestrzeni i otoczenia. Mój ostatni dom jedno-
rodzinny, powstały niedaleko Paryża, jest wykonany z ciemnej stali 
z powierzchniami korozyjnymi i dużej ilości szkła. Ma formę prze-
strzenną. Po prostu piękny i purystyczny. Najbliższa okolica pozo-
staje niezagospodarowana. Żadnych domów, jak sięgnąć wzrokiem. 
Piękne libańskie cedry w ogrodzie. Przyroda aż po horyzont. Całość 
złożona z nieba, domu, szkła, metalu, przestrzeni i drzew wyraża się 
w pewnego rodzaju kolażu pięknych proporcji.

Gdzie chciałby Pan najchętniej mieszkać, jeśli nie w Paryżu?
Lubię życie w Paryżu. Kilka lat spędziłem w Montpellier – to również 
były udane lata. Moim drugim ulubionym miejscem byłby dom na po-
łudnie od Paryża w Fontainebleau.

Jak wyraża się „savoir-vivre” w Pańskich budowlach? Jak naj-
lepiej jest mieszkać, żyć i ewentualnie pracować? Na ile otwar-
ty jest Pański dom? Mała rodzina, duża rodzina, przyjaciele?
Pana pytania dotyczą istotnej filozofii, która jest zawsze obecna 
w moich rozważaniach. To dotyczy idei identyfikacji i intensywności 
korzystania z domu. Nie rysuję przestrzennych monolitów. Moje domy 
to obiekty łączące przestrzeń wewnętrzną z otoczeniem, które po-
wstały także w ramach zabawnie inscenizowanych, niesymetrycznych 
lub „biologicznie” zaszeregowanych elementów albo też magnetycz-
nych konstruktów. Moi pracownicy i ja próbujemy również formuło-
wać cele zaprzeczające logice. Niejednokrotnie w naszej pracy chodzi 
o rozwiązania wzbudzające sensację. W centrum kreatywnej dyskusji 
znajduje się nie obiekt, lecz idea. Dużo rysujemy, znajdując na naszych 
rysunkach miejsce dla człowieka. Już w pierwszej fazie planowania 
wyobrażonego przez siebie projektu, próbujemy dać mu ludzką twarz, 
ponieważ tylko człowiek definiuje skalę całości.

Co muszą odzwierciedlać Pańskie budowle użytkowe? 
Kompetencje, zrównoważenie czy też zaskoczenie i zdumienie?
Nigdy nie stawiamy na pierwszym planie manifestacji ich funkcji. Naj-
chętniej je ukrywamy. Zawsze podkreślamy kontakt obiektu z krajo-
brazem. Odkrywając elewację, próbujemy ukryć formę. W żadnym 
wypadku nie chcę na pierwszy rzut oka ujawniać, co to za dom. Waż-
niejsze jest dla mnie osadzenie go w naturze. 

Inside-
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Pańskie ulubione materiały budowlane?  
Nie mam ulubionych produktów. Zmieniamy je codziennie i zasadni-
czo możemy używać (prawie) wszystkiego. Jeśli mogę, używam tylko 
jednego materiału. Staramy się na nowo określać materiał dla każde-
go przedsięwzięcia budowlanego. Zdarza się, że w jednym projekcie, 
składającego się na przykład z czterech kompleksów, do każdej czę-
ści używamy różnych materiałów. To oznacza dużo więcej pracy, ale 
w ten sposób dbamy o indywidualny charakter i intymność poszcze-
gólnych segmentów.

Pana prognozy na przyszłość architektury? Będzie bardziej 
zdigitalizowana, technoidalna czy ludzka?
Chyba najczęściej wykorzystywanym materiałem we Francji jest drew-
no. Zrównoważone miejsca są z drewna - jawny sprzeciw wobec 
betonu i równocześnie nowy, ludzki wymóg. Zaprojektowałem wieżę 
mieszkalną o wysokości 50 m jako konstrukcję z samego drewna.
Jeszcze „stoi” samotnie w ogłoszonym konkursie. Mam nadzieję na 
wygraną, wówczas będzie to najwyższy budynek tego rodzaju we 
Francji. Przy okazji - ten model pokazuje czerwień, czerń, żółć jako 
naturalny, konkretny materiał.

Jakie jest nastawienie Pana i Pańskich młodych kolegów 
architektów do troskliwego obchodzenia się z naturą?
Dzisiaj obchodzimy się z nią ostrożniej niż przed dziesięcioma laty. 
W międzyczasie straciliśmy z oczu jej ochronę. Od pięciu, sześciu lat 
postawa aktywnej ochrony przyrody świętuje swój renesans. Właśnie 
moi młodzi koledzy wspierają tę niezbędną przemianę, ponieważ jest 
ona życiowo ważna dla pokoleń, które przyjdą po nas.

Jakiej rady udziela Pan młodym studentkom i studentom 
architektury?
Mówię im: „Jeśli macie przesłanie, i chcecie je przeforsować, pozo-
stańcie uparci. Zbijajcie obiekcje nieobeznanych administratorów 
i dyletanckich laików.”

Czy architektura może łagodzić lub usuwać podziały: etniczne, 
kulturowe, społeczne, polityczne?
Nazywam to potrzebami a+: Akurat w tym odwiedzonym przez nas 

U góry: Żłobek w Asnières Sur Seine, Francja. 
Na dole: Mieszkania socjalne w Gentilly, Francja.

wcześniej projekcie związanym z kompleksem budynków wielofunk-
cyjnych, obejmującym mieszkania, przedszkole, lokale usługowe, biura 
i sklepy itp. obowiązuje zasada: Więcej miejsca do mieszkania, więcej 
uczucia, lepsze i prostsze funkcje, więcej przyjaznej i przytulnej atmos-
fery. Wniosek: Poprawa życia dla jednostki i wspólnoty.

Jaki kraj, jakie miejsce chciałby Pan poznać?
Chciałbym jeszcze lepiej poznać Japonię – z jej wspaniałą, przykładną 
architekturą. A potem Peru, Machu Picchu – jedno z moich marzeń 
z czasów dzieciństwa, następnie chciałbym znów zobaczyć Nowy 
Jork i oczywiście Vorarlberg w Austrii.

Pana ulubiony kolor albo odcień?
Nie kolory jako substrat, ale kolory materiałów są moimi ulubionymi.

Co oznaczają, według Pana, elewacje w miejskim krajobrazie?
Kompozycja krajobrazu jest niezbędna, aby znaleźć się w harmonii 
z nią, bądź w opozycji do niej.
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EMOCJE NIE GASNĄ 
póki wyścig trwa!

P
orywająca rozgrywka, tygodnie zaciętej rywalizacji o najwyższe 

miejsce, gwarantowana dobra zabawa, a na koniec wspaniałe 

nagrody! Sport jest piękny, a ten konkurs stał się już niemal 

tradycją Baumit. Sportowa rywalizacja towarzyszyła nam po raz szósty. 

Zaprosiliśmy Partnerów Handlowych do zabawy wywołującej ogromną 

adrenalinę, przenosząc sportowe emocje na grunt akcji promocyjnej Bau-

mit Liga Mistrzów. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Partnerzy 

Handlowi Baumit, którzy zgłoszą chęć udziału u przedstawiciela handlo-

wego. Od tego roku wprowadzona została jednak nowość - możliwość 

zgłoszenia on-line, poprzez dedykowany formularz kontaktowy.

Do tej pory wygrani uczestnicy z poprzednich edycji odwiedzili takie 

kraje jak: Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Tym razem również było 

o co walczyć – nagrodą była bowiem obecność na wyjątkowych 

wydarzeniach sportowych w różnych krajach. Zwycięzcy szóstej edycji  

Baumit Ligii Mistrzów mają niepowtarzalną szansę na udział  

w wyścigu Formuły 1, na jednym z najnowocześniejszych obiektów na 

świecie – torze Marina Bay w Singapurze oraz meczach eliminacyj-

nych do ME 2020: Izrael-Polska i Polska-Austria. Na półmetku rywa-

lizacji, aby jeszcze mocniej podkręcić emocje i nastroić uczestników 

do wyścigu po zwycięstwo, każdy Partner Handlowy otrzymał nowo-

czesne, bezprzewodowe słuchawki JBL. 

W każdej edycji uczestnicy, dzięki dedykowanej stronie internetowej, 

przez cały czas trwania konkursu mają dostęp do swojej aktualnej 

punktacji. Mogą na bieżąco kontrolować, które miejsce zajmują w ran-

kingu i jak zmienia się to na przestrzeni całego konkursu. Sprzyja to at-

mosferze sportowej rywalizacji, przez wszystkie tygodnie trwania akcji. 

Walka zawsze trwa do ostatnich chwil konkursu.

O szczegółach promocji Baumit Liga Mistrzów można przeczytać na stro-

nie www.baumitliga.pl

Sport jest piękny, dzięki temu,  
że nie możesz oszukiwać,  
aby zajść wysoko. 
Adelio Pistelli

Baumit Liga 
VI edycja



Profesjonaliści zasługują na więcej – z takim przekonaniem 1 lutego 2019 r., tuż przed 
rozpoczęciem nowego sezonu budowlanego, Baumit wystartował z nowym programem 
lojalnościowym dedykowanym firmom wykonawczym – Baumit Klub. Wystarczy 
zarejestrować fakturę na stronie www.baumitklub.pl lub poprzez intuicyjną aplikację 
mobilną, by zacząć zbierać punkty i wymieniać je na klubowe korzyści.

zasługują na więcej!
Profesjonaliści 
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Jak zostać członkiem Klubu? 
Wystarczy wejść na www.baumitklub.pl i dokonać zapisu 
za pomocą dostępnego tam formularza. Punkty można otrzymać 
za każdy zakupiony produkt premiowany. By punkty zasiliły konto 
wystarczy po zalogowaniu na stronie internetowej lub do aplikacji 
mobilnej zarejestrować fakturę zawierającą produkty premiowane 
Baumit. Jest na to czas do końca miesiąca następującego 
po tym, w którym dokonano zakupu. Obrazując, fakturę 
z 10.07.2019 r. można zarejestrować do 31.08.2019 r.

W puli premiowanych produktów objętych programem są materiały 
budowlane, które ułatwią i przyspieszą pracę fachowcom 
zajmującym się ocieplaniem budynków, posadzkarzom, tynkarzom 
czy płytkarzom. Wśród nich m.in. zaprawy klejowo-szpachlowe, farby 
i tynki elewacyjne, tynki maszynowe, gładzie, masy samopoziomujące, 
a także zaprawy klejowe do płytek.

Na intuicyjnej stronie internetowej, po zalogowaniu na swoje kon-
to, można z łatwością rejestrować faktury i zarządzać całym panelem. 
Znajdą tam Państwo również wyszukiwarkę produktów i informacje 
o premiowanych produktach. 

Firma Baumit, doceniając swoich Wykonawców, od lutego 
2019 r. wprowadziła system lojalnościowy, dzięki któremu 
uczestnicy mogą znaleźć atrakcyjny pakiet klubowych 
korzyści. Formuła programu Baumit Klub opiera się 
o zasadę nagród gwarantowanych, które każdy uczestnik może 
wybrać w dowolnym momencie – w zamian za zgromadzone 
na swoim koncie punkty. Nagrody zostały wyselekcjonowane 
pod kątem ich przydatności w pracy oraz czasie wolnym. 
Na członków Baumit Klubu czeka więc nie tylko odzież robocza 
czy narzędzia. Po osiągnięciu wyższych poziomów aktywności 
(ściśle związanych z ilością zdobytych punktów) otrzymuje 
się dostęp do kolejnych koszyków, których zawartość tworzą 
sprzęt elektroniczny oraz bony czy przelewy na kartę.

Ponadto idąc z duchem czasu, oraz przede wszystkim mając 
na uwadze intensywny tryb pracy fachowców, Baumit jako pierwszy 
w Polsce udostępnił aplikację mobilną dedykowaną programowi 
lojalnościowemu – dzięki temu Baumit Klub zawsze znajduje się 
pod ręką na smartfonie! Szanując czas Wykonawców chcemy, by 
członkostwo w Baumit Klub było proste i przyjemne. 

Żeby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji 
Klubu, za pomocą smartfona w każdej chwili można zarejestrować 
faktury, znaleźć niezbędne informacje na temat działania Baumit 
Klub, mieć wgląd do aktualności, zyskać możliwość bieżącego 
kontrolowania swojego konta, sprawdzania statusów oraz 
zdobytej liczby punktów. Aplikacja mobilna Baumit Klub 
dostępna jest na platformach Android i IOS. Więcej informacji oraz 
szczegółowe korzyści wynikające z członkostwa można znaleźć 
na stronie www.baumitklub.pl.
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Karolina Skórska
Baumit

Karolina Skórska o nowym rozwiązaniu premiowym i o korzy-
ściach, jakie przynosi członkostwo w Baumit Klubie.

- Skąd wziął się pomysł Baumit Klubu? 

Chcemy nagrodzić wykonawców za wysiłek, jaki każdego dnia
wkładają w swoją pracę. Dlatego oprócz gwarancji wysokiej jakości
produktów proponujemy im uczestnictwo w Baumit Klubie, a wraz 
z nim szereg przywilejów, w tym nagrody i promocje dostępne tylko 
dla klubowiczów.

– Co oprócz nagród jest wyjątkowego w Baumit Klubie?
Katalog nagród, dostęp do pełnej historii transakcji, rozbudowany
pakiet zniżek od Partnerów VISA to tylko niektóre z licznych korzyści.
Na najbardziej aktywnych członków czeka najwyższe wyróżnienie –
status VIP. Po jego otrzymaniu zyskujemy najkorzystniejszy przelicznik
punktowy, dzięki czemu ich ilość będzie wzrastać jeszcze szybciej!

- Baumit, jako pierwszy w Polsce, uruchomił aplikację mobilną 
dedykowaną tego typu programowi. Jakie są jej zalety?
Wiemy, że wykonawcy mają codziennie wiele pracy. Szanujemy ich
czas, dlatego chcemy, by członkostwo w Baumit Klub było proste 
i przyjemne. Żeby ułatwić korzystanie ze wielu funkcji Klubu, urucho-
miliśmy aplikację mobilną. Dzięki niej można szybko zarejestrować
faktury, sprawdzać swój status, kontrolować liczbę zgromadzonych
punktów i być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami dotyczącymi
działania programu.
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TopBuilder to jedna z najbardziej cenionych nagród na polskim rynku 
budowlanym, przyznawana corocznie wysokiej jakości materiałom 
i technologiom, istotnie wspierającym rozwój branży. W 2019 roku ka-
pituła pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza 
ponownie uhonorowała najlepsze rozwiązania rynkowe, w tym dwa 
systemy sygnowane charakterystycznym logo z czerwonym kwadra-
tem: tynkowe – Baumit Klima i ociepleniowe – Baumit ProSystem.

 
System Baumit Klima to zestaw produktów do wykończenia ścian 
wewnętrznych, będący naturalną odpowiedzią na potrzeby współ-
czesnego budownictwa w zakresie zdrowego mieszkania. Bazę 
stanowi w nim naturalnie biały tynk wapienny Baumit KlimaWhite, 
który pozwala szybko pobierać i oddawać wilgoć z powietrza, opty-
malnie regulując jej ilość w pomieszczeniu. Stosowana opcjonalnie 
szpachlowa gładź wapienna Baumit KlimaFinish zapewnia efekt ide-
alnie gładkiej powierzchni, a jednoskładnikowa farba krzemianowa 

Produkty i rozwiązania zmieniające oblicze polskiej sceny budowlanej – to właśnie one grały główną 
rolę podczas Gali TopBuilder Awards 2019. Już kolejny rok z rzędu wśród laureatów znalazła się 
marka Baumit. Po ubiegłorocznym hattricku, do pokaźnej kolekcji prestiżowych nagród producent 
z Wrocławia dorzucił dwie statuetki. 

TopBuilder dla Baumitu!

Baumit KlimaColor nadaje ścianom zgodną z oczekiwaniami kolory-
stykę. Wszystko przy zachowaniu parametrów pozwalających ścia-
nie „oddychać”. 
Jak wyjaśnia Tomasz Dzierwa – Product Manager z firmy Baumit, 
system Baumit Klima został opracowany z myślą o wymagających 
Inwestorach, którzy pragną otrzymać produkt zaawansowany tech-
nologicznie, o parametrach pozwalających oddychać zdrowszym 
powietrzem we własnych czterech ścianach. Ponadto, zastosowanie 
produktów z tego systemu jest łatwe i daje trwałe oraz estetyczne 
efekty, dzięki czemu nie ma konieczności dokonywania wyboru po-
między „naturalnym i zdrowym” a „trwałym i wytrzymałym”. 

Drugi z tegorocznych laureatów z ramienia Baumit to sprawdzony 
i ceniony przez fachowców zestaw materiałów o europejskim standar-
dzie jakości, stworzony do ocieplania ścian budynków zewnętrznych.  

– Budynki wysokie i obiekty, w których występuje duże natężenie 
ruchu, podlegają szczególnym wymaganiom technicznym. Baumit 
ProSystem to pewne i sprawdzone rozwiązanie, spełniające w opcji 
z wełną mineralną i tynkiem silikatowym wysokie wymagania przeciw-
pożarowe. Ten znakomitej jakości system ociepleń cieszy się bardzo 
dużą popularnością w zastosowaniu, szczególnie na nowych pro-
jektach oraz w obszarze termomodernizacji domów z wielkiej płyty. 
Zapewnia lepszą jakość mieszkań, bezpieczeństwo stosowania nie-
zależnie od wysokości budynku, oraz niekwestionowaną trwałość 
potwierdzoną długoletnim doświadczeniem na rynku polskim i euro-
pejskim – mówi Tomasz Jarzyna – Product Manager z firmy Baumit.

Nagrody wręczono podczas uroczystej Gali TopBuilder 2019 zor-
ganizowanej 21 marca br. w siedzibie SARP, w Pałacu Zamoyskich 
w Warszawie.  

– Naszym nadrzędnym celem jest, by ludzie żyli 
w przyjaznych dla zdrowia, energooszczędnych 
i pięknych domach. Każde tak prestiżowe wyróż-
nienie jak tytuł i statuetka TopBuilder utwierdza 
nas w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej dro-
dze do urzeczywistnienia tej wizji. Tegoroczne wy-
różnienia cieszą nas tym bardziej, że ocieplenie 
ścian zewnętrznych oraz regulujące mikroklimat 
wykończenie ścian wewnętrznych w połączeniu 
z solidną i masywną konstrukcją zapewniającą stabil-
ność warunków w pomieszczeniach, to sztandarowe 
zasady zdrowego mieszkania, a to idea, której czujemy 
się najwierniejszym ambasadorem – mówi Aleksandra 
Gilewska, Marketing Manager Baumit sp. z o.o.
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Niemcy

BAU19@spitze.
Na powierzchni 200 000 metrów kwadratowych swoje 

produkty i rozwiązania z branży budowlanej zaprezentowało 

2250 wystawców z 45 krajów. 250 000 gości, z czego 8500          

z zagranicy z ponad 150 krajów potwierdziło rangę targów BAU 

w Monachium oraz ich wiodącą pozycję wśród światowych 

targów branży architektury, materiałów i systemów.

Odwiedzających przyciągała magia koncepcji stoiska 

Baumit: Otwarte, atrakcyjne stoisko targowe, zamknięte 

w abstrakcyjnej bryle wielkiego wiadra, cieszyło się przez 

cały czas trwania targów dużą popularnością wśród gości. 

Punktem centralnym był interaktywny ekran LED wielkości 

36 m². Dzięki niemu można było w interesujący sposób 

przekazać gościom informacje na temat firmy. Pracujący 

z zaangażowaniem zespół doradców firmy Baumit udzielił 

porad około 1500 osobom. Godny uwagi sukces na początek 

nowego sezonu budowlanego.

Austria

Sezon zimowy
Baumit tworzy zdrową przestrzeń mieszkalną – przekonało się 
o tym 215 000 gości targów. Firma Baumit zaprezentowała się 
na różnych austriackich targach budowlanych pod znakiem 
„Zdrowego budowania”. Ponadto zaprezentowała kreatywne 
struktury Baumit CreativTop oraz największą w Europie paletę 
kolorów Baumit Life.

Rumunia

performance@niveau
Firma Baumit wyraża swoją dumę związaną ze sponsorowaniem 
mistrza kraju, jakim jest Dinamo Bukareszt. Drużyna zdobyła nie-
dawno ponownie superpuchar w piłce ręcznej, wygrywając mecz 
z drużyną Konstancji. Pierwsze, oficjalne rozgrywki tego sezo-
nu drużyna Dinama Bukareszt rozstrzygnęła na swoją korzyść, 
pozostawiając w pokonanym polu zespół z Konstancji. Dinamo 
wygrało mecz 31:26. Ale to dopiero początek, bo Dinamo rywalizuje 
w jednej lidze z mistrzami Hiszpanii, Norwegii, Finlandii i Szwajcarii. 
Po raz pierwszy w historii rumuńska ekipa zakwalifikowała się do 
ćwierćfinału Ligi Mistrzów EHF.

Baumit World
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Niemcy

Architect@work
ARCHITECT@WORK to targi, które po-
dobnie jak Roadshow przemieszczają się 
z jednej metropolii do drugiej, prezentując 
tam innowacje związane z produktami. 
Grupą docelową są architekci, biura 
inżynierów, budowlańców i inni zleceni-
odawcy zainteresowani najnowszymi rozwiązaniami pojawiającymi 
się w branży budownictwa. Prezentowane produkty i usługi są 
przed udziałem w targach wybierane i oceniane przez jury, złożone              
z architektów i architektów wnętrz. Poza innowacjami, nacisk kładzie 
się na ofertę zrównoważoną i odpowiednią prezentację poszczegól-
nych grup produktów. Podczas targów ARCHITECT@WORK orga-
nizowane są krótkie seminaria, podczas których przekazywana jest 
wiedza techniczna i nowości. Dla uczestników targów stanowią one 
dobrą okazję do intensywnej wymiany doświadczeń. IMPONUJĄCE 
BEZFUGOWE ELEWACJE w kwietniu 2018 roku w Luksemburgu 
oraz w listopadzie 2018 roku w Berlinie firma Baumit zaprezentowała 
atrakcyjną bezfugową elewację imitującą metal. 6 i 7 listopada 2019 
roku Baumit zaprezentuje w Monachium swoją najnowszą odsłonę 
tynkowej elewacji bezfugowej.

Słowacja

Fundacja Baumit

Fundusz Fundacji Baumit został założony przez organizację 
charytatywną „Centrum pre filantropiu” 12 grudnia 2016 roku. 
Owocna współpraca trwa jednak już od 14 lat. Baumit i fund-
acja decydują wspólnie, które projekty warto promować. Firmę 
Baumit interesuje przede wszystkim wspieranie projektów 
przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa, nauki i kultury. Do 
tej pory złożono ponad 1500 wniosków o wsparcie. Spośród nich 
wybrano 257 projektów użyteczności publicznej, które wsparto 
łączną kwotą przekraczającą 261 000 euro.

Słowacja

Superbrands Award 2018
Firma Baumit po raz czwarty została nagrodzona wyróżnieniem 
Superbrands Award, potwierdzając silną pozycję na rynku oraz 
popularność swojej marki nie tylko wśród klientów, lecz także 
wśród ekspertów w zakresie komunikacji i brandingu. Nagro-
da Superbrands jest przyznawana najlepszym markom zgod-
nie z preferencjami klientów oraz oceną jury złożonego z fach-
owców. Marki podlegają ocenie pod kątem prestiżu, innowacji 
i świadomości rozwoju rynku. Aby dana marka mogła dołączyć 
do elitarnego klubu Superbrands, musi mieć ona niebagatelną 
wartość i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. W tegorocznej edy-
cji znak jakości Superbrand otrzymało łącznie 44 firm. Rastislav 
Plášek, reprezentujący słowacki oddział firmy Baumit, odebrał 
wyróżnienie podczas uroczystej gali wieczornej 3 października 
2018 roku w Hotelu Carlton w Bratysławie.

Wiadomości ze 
świata Baumit
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Pomysł y  z  przyszłością.

Kompletny system ociepleń Baumit StarSystem to nowa jakość życia. 
Reguluje wilgotność powietrza oraz wpływa na redukcję kosztów 
ogrzewania. Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact White 
dzięki specjalnie dobranemu uziarnieniu zapewnia odpowiednią 
grubość warstwy zbrojącej, co skutkuje trwałością i wyższą udarnością 
całego systemu ociepleń. Dodatkowo nie wymaga gruntowania przed 
aplikacją tynku strukturalnego. Silikonowy tynk Baumit StarTop jest 
szybkoschnący oraz odporny na zabrudzenia.

Ocieplenie przede wszystkim:
	Przyjemna temperatura w mieszkaniu 
	Optymalna wilgotność powietrza
	Ochrona przed pleśnią 

Ocieplenie przede wszystkim

Zdrowe życie zaczyna się 
od zdrowego mieszkania 
System ociepleń wspiera zdrowie i poprawia  
komfort życia


