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Mo Museum
Sztuka ukryta
za białą kurtyną

ZDROWY SPOSÓB
NA ŻYCIE

OSIEDLE CZTERECH
WYMIARÓW

z systemem Baumit Ionit

E4 Kampinoska pod Warszawą

Drodzy Czytelnicy!
To zadziwiające jak szybko przechodzimy nad pewnymi faktami do porządku dziennego… Doprawdy trudno uwierzyć,
że wkrótce miną 2 lata walki z globalną pandemią Covid-19…
Chciałbym jednak trochę uciec od tego tematu, a przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe. Okres końca jednego roku
i początku następnego skłania do przemyśleń i podsumowań. Ja jednak zamiast rozmyślać o tym, co pandemia zabrała, wolę wypunktowywać to, co udało się osiągnąć mimo trudnych okoliczności.
Zgodnie z trafną myślą Marka Aureliusza: „Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je
nasze myśli”.
Ostatnio zastanawiałem się nad nazwą naszej firmy. Być może nie każdy pamięta,
że jej podstawowe znaczenie to „buduj z”… Otwarta forma tego wezwania pozwala
niezwykle szeroko je odczytywać. Budowanie nie oznacza przecież tylko wykorzystywania materiałów budowlanych! Budujemy także firmową wspólnotę, nasze relacje ze współpracownikami, budujemy wreszcie poczucie jak żyć zdrowiej i bardziej
świadomie. O naszych produktach, które pomagają tworzyć lepsze środowisko życia
– czyli systemie Ionit i ociepleniach – przeczytacie na kolejnych stronach bieżącego
numeru. Osobiście napawa mnie dumą, że te produkty wnoszą do naszego świata
coś więcej niż tylko cechy typowo praktyczne. Zwracam też Waszą uwagę na obszerniejszy niż zwykle blok tekstów prezentujących realizacje zgłoszone do tegorocznej
Fasady Roku. Nie sposób jednak było go ograniczyć, bo konkurs co roku przyciąga
mnóstwo ciekawych realizacji. My natomiast zawsze cieszymy się, mogąc być częścią
wartościowych i mądrych przestrzeni do życia, dlatego chcemy je pokazywać. Zapraszam od odkrywania nowego Baumit Magazynu!
Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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Zdrowy sposób na życie
Ryzyko zarażenia w zamkniętych pomieszczeniach jest o wiele większe niż na świeżym powietrzu, jednak nie zawsze, z różnych powodów, mamy możliwość dokładnego
wywietrzenia. Na szczęście to nie jedyna alternatywa, ponieważ o jakość powietrza
wewnętrznego można zadbać, stosując system Baumit Ionit. Produkty wchodzące
w jego skład wytwarzają aktywne jony, regulują wilgotność powietrza, a także przyczyniają się do zmniejszenia aż o 60% stężenia aerozoli mogących przenosić wirusy.

W

raz z nadejściem chłodniejszych

większą niż 1,5-2 metry, dlatego tak istotne

dni częściej przebywamy w po-

są podjęte w porę środki zaradcze.

mieszczeniach. To przecież wte-

dy szkoły i uczelnie zaczynają pracować

Aerozole groźniejsze od dotyku

pełną parą, ponownie zapełniają się też

Instytut im. Roberta Kocha określa „wdy-

biura. Dlaczego jednak w przestrzeniach

chanie płynnych cząsteczek zawierających

zamkniętych zarażamy się łatwiej niż na

wirusa” jako główne źródło przenoszenia

wolnym powietrzu?

SARS-CoV-2. Zatem wdychanie aerozoli

Po pierwsze zakażenie drogą kropelkową,

jest o wiele częstszą przyczyną zakażenia

na które najczęściej wpływają kaszel i ka-

niż np. podawanie dłoni. W celach zapobie-

tar, nie stanowi głównego źródła zagroże-

gawczych należy zatem rozważyć wymianę

nia. Dzieje się tak, ponieważ duże kropelki

wyposażenia wentylacyjnego, jak również

opadają na podłoże w odległości jednego

ograniczać liczbę kontaktów i czas przeby-

do dwóch metrów od mówiącego. Inna

wania w pomieszczeniach.

sytuacja ma miejsce w przypadku aerozoli
wydostających się w trakcie mówienia i oddychania. Z uwagi na niewielkie rozmiary
potrafią utrzymywać się w powietrzu godzinami i stanowić potencjalne zagrożenie.
Można je porównać do papierosowego
dymu, który szybko rozprzestrzenia się po
całym pomieszczeniu. W podobny sposób
aerozole przenoszą wirusy na odległość

Czym dokładnie są aerozole?
■ Aerozole to najdrobniejsze płynne cząsteczki,
które potrafią unosić się w powietrzu przez dłuższy czas
■ Ich średnica wynosi od około 1 nanometra (nm)
do kilkuset mikrometrów (µm)
■ Aerozole mogą zawierać bakterie i wirusy
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Jak długo wirusy nam zagrażają?

odpornościowy jest wspomagany, wzra-

To jak długo wirusy utrzymują się w powie-

sta koncentracja i zdolność regeneracji,

trzu zależy to od różnych czynników. Jak

a zmniejsza się podatność na alergie. Wyniki

już wspomniano wcześniej – im mniejsze

najnowszych badań wskazują ponadto, że

są aerozole, tym dłużej unoszą się w po-

znacząco zmniejsza się potencjalne ryzyko

wietrzu. Mogą to robić nawet przez dwa-

zakażenia chorobą wirusową.

naście godzin! Z badań wynika jednak,
że w normalnej temperaturze pokojowej

Rewolucja na ścianie

wirusy potrafią przeżyć jedynie godzinę lub

W jaki sposób możemy przyciągnąć siłę

maksymalnie dwie godziny. Co istotne dłu-

natury do naszych wnętrz? Mineralna i po-

żej zachowują zdolność do infekowania,

zbawiona

gdy jest zimno. Wyjaśnia to np. zwiększoną

wewnętrzna Baumit lonitColor przyczynia

falę zakażeń, z którymi mamy do czynienia

się do podwojenia liczby naturalnych jonów,

w sezonie zimowym. Jednak na ryzyko

wydatnie poprawiając jakość powietrza

zakażenia wpływ ma również wilgotność

w pomieszczeniach. Jak to działa?

powietrza. Zbyt niska podrażnia śluzów-

W powietrzu znajdują się cząsteczki wody.

kę, prowadząc do mniejszej odporności

W momencie, gdy zetkną się one z minera-

systemu immunologicznego i powodując

łami zawartymi w farbie Baumit IonitColor,

większą podatność na wirusy, np. grypy

następuje ich naładowanie i przekształce-

czy SARS-CoV-2.

nie w jony. Im większa gęstość jonów, tym

substancji

szkodliwych

farba

więcej substancji szkodliwych mogą one

4

Baumit

Magnes w powietrzu

wiązać. Dzięki takiej „ściennej rewolucji”

W naturalnym środowisku, w lesie, przy

ulgę znajdą nie tylko alergicy i osoby poszu-

wodospadach lub na plaży morskiej mamy

kujące wypoczynku. Z badań niemieckiego

do czynienia ze szczególnie dużym stęże-

Instytutu Fizyki Budowlanej Fraunhofera

niem w powietrzu cząsteczek obdarzonych

wynika, że powietrze wzbogacone jonami

ładunkiem elektrycznym, czyli jonów. Bada-

z farby ściennej wpływa również na czas

nia dowiodły, że działają one na cząsteczki

unoszenia się w powietrzu wirusów. W ra-

zawarte w powietrzu jak naturalny magnes.

mach pomiarów porównawczych stwier-

Dzięki temu wiążą drobny kurz, pyłki, a na-

dzono, że w pomieszczeniu pomalowanym

wet aerozole, powodując ich opadanie

farbą lonitColor stężenie aerozoli liposomów

na podłoże. Rezultat? Wdychamy czyste

zmalało aż o 60%. Bazę porównawczą sta-

powietrze, co w istotny sposób wpływa

nowiło identyczne pomieszczenie ze ściana-

na nasze samopoczucie, ponieważ układ

mi pomalowanymi zwykłą farbą.
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*

0602-078-0104

0808-078-1305

* Baumit Color & Finish

ROZMIAR AEROZOLI I CZAS ICH OBECNOŚCI W POWIETRZU
Aerozolami nazywamy mieszaniny cząstek stałych lub ciekłych (cząstek zawieszonych) rozproszonych w gazie
lub mieszaninie gazów (np. powietrzu). Cząsteczki aerozolu są rozprowadzane w pomieszczeniu podczas mówienia i oddychania. Cechują je bardzo różne rozmiary (od 0,18 do 20 mikrometrów) i niezwykle zróżnicowany
czas obecności w powietrzu – od kilku minut do wielu godzin.

Aerozole		

Farba plus gładzie
Warunkiem wytwarzania zdrowych jonów
jest występowanie odpowiedniej ilości cząsteczek wody w powietrzu wypełniającym

Czas w powietrzu

1 mikrometr	

12 godzin

3 mikrometry	

1,5 godziny

10 mikrometrów	

8,2 minut

Aerozole		

Czas w powietrzu

100 mikrometrów

6 sekund

pomieszczenie. Aby farba IonitColor mogła
zadziałać w najbardziej optymalny sposób,
niebagatelne znaczenie ma odpowiednia

wody w powietrzu i regulują wilgotność

Wilgotność powietrza

Stężenie jonów

wilgotność w pomieszczeniu (ta idealna

w pomieszczeniach. Zapewniają zatem

kształtuje się na poziomie 40-60%). Dlatego

idealny klimat, magazynując nadmiar wil-

30%		
70%		

1400 jonów/cm³
4200 jonów/cm³

firma Baumit opracowała masy szpachlujące

goci i uwalniając ją, gdy powietrze robi się

IonitFinish i IonitFino przeznaczone do ścian

zbyt suche.

otynkowanych, betonowych i kartonowo-gipsowych. Produkty

60%

te

oli
aeroz
mniej ynie
jed
minut
w 90

podstawę dla zdrowego życia. System
Baumit lonit, dzięki swoim właściwościom,

Codzienna pomoc

przyczyniają

Nasze samopoczucie zależy w dużym stop-

się do zwięk-

niu od środowiska, w którym mieszkamy

szenia ilości

i pracujemy. Zatem projektując swoją prze-

cząsteczek

strzeń, tworzymy jednocześnie naturalną

pomaga nam w tym codziennie.

60% MNIEJ CZĄSTECZEK WIRUSÓW WE WNĘTRZU
Ze zwykłą farbą ścienną: Aerozole i krople są
rozprowadzane w pomieszczeniu podczas mówienia
czy oddychania. W powietrzu mogą być wykrywane
do 12 godzin!

Z farbą Baumit Ionit po 90 min.: Stężenie aerozoli
we wnętrzu z IonitColor jest do 60% niższe niż
w pomieszczeniu pomalowanym zwykłą farbą ścienną.

Duże krople spadają na
ziemię na odległość
1-2 m od mówiącego
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Foto: Ptasi Raj Warszawa

Zdrowe życie zaczyna się
od zdrowego mieszkania.

Ocieplenie

robi różnicę

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje,
że średnio 90% czasu spędzamy w zamkniętych
pomieszczeniach, z czego ponad połowę we własnych
domach. W dobie pandemii ten czas jeszcze się
wydłużył. To wystarczający powód, by zadbać
o właściwy mikroklimat wnętrz. Ocieplenie
to podstawa, jeśli chcemy mieszkać zdrowo,
a przy tym również oszczędnie.

S

ystemy ociepleń oparte na styropianie i wykończone cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym to prawdziwy bestseller ostatnich lat. Moda? Nie, raczej głos rozsądku. Jest

90%

y
pędzam
czasu s iętych
n
w zamk niach
zcze
pomies

to bowiem rozwiązanie niosące konkretne korzyści – zarówno ekonomiczne, jak i użytkowe, które są poparte badaniami przeprowadzonymi w parku badawczym Baumit Viva (więcej można się o nich
dowiedzieć na stronie viva.baumit.com).
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Komfort cieplny
Dobry

jakościowo

system

ocieplenia

to solidny fundament pod zdrową przestrzeń życiową. Zapewnia on najbardziej
stabilny klimat w pomieszczeniach. Termoizolacja przyjmuje bowiem rolę osłony termicznej – zimą pomaga ścianom zatrzymać
ciepło wewnątrz budynku, natomiast latem
zapobiega ich nadmiernemu nagrzewaniu
się, działając jak naturalna klimatyzacja.
To ważne, bo jak wiadomo, temperatura
ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie – może zarówno wspomagać, jak
i utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Zimą
oszczędzasz na ogrzewaniu…

...a latem
na klimatyzacji!

Idealny mikroklimat w pomieszczeniu
90

Wysokie ryzyko rozwoju grzybów – pleśni

80

Pozostając przy kwestii mikroklimatu wnętrz, warto wspomnieć,
że termoizolacja w połączeniu ze sprawną wentylacją wpływa korzystnie także na wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Zapobiega
tworzeniu się mostków termicznych i przeciwdziała kondensacji pary
wodnej, utrzymując wilgotność na zdrowym, zrównoważonym poziomie (40-60%), nawet w sezonie grzewczym. Zminimalizowane zostaje
w ten sposób ryzyko zagrzybienia, któremu mogą towarzyszyć nieestetyczne wykwity na ścianach, a przede wszystkim problemy zdrowotne – wdychanie zarodników może powodować rozwój poważnych
chorób i nasilać objawy chorób przewlekłych, np. astmy.

70
Relatywna wilgotność w pomieszczeniu w %

Wilgoć pod kontrolą

Problem: Zagrożenie
powstawaniem grzybów – pleśni
z powodu niskich temperatur
i związanej z nimi podwyższonej
wilgotności względnej

60

Wilgotność
w pomieszczeniu

50
40

Niskie ryzyko
rozwoju
grzybów – pleśni

30
20

Bez systemu ocieplenia –
– wysokie ryzyko

10
0

Z systemem
ocieplenia –
brak ryzyka
rozwoju
grzybów – pleśni!

10

15

18

20

25

Temperatura powierzchni ściany w °C
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Realne oszczędności
Koszty ogrzewania stanowią 75% wartości przeciętnych rachunków za energię
w gospodarstwach domowych. Ocieplając
ściany, wydatki możemy znacząco obniżyć. Przez zaizolowane przegrody ucieka
mniej ciepła, co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie budynku na prąd. Ponadto,
im cieplejsze ściany, tym łatwiej i szybciej
ogrzewa się powietrze wewnątrz pomieszczeń. Efekt? Nawet o połowę niższe rachunki za ogrzewanie, choć warto również
wspomnieć o niższych kosztach chłodzenia
budynku w okresie upałów.

nia
ogrzewa
y
t
z
s
o
K
ią
stanow

75%

Dach:
Straty ciepła
ok. 25%

ich
wszystk
w
wydatkó

Elewacja:
Straty ciepła
ok. 40%

Okna:
Straty ciepła
ok. 20%

ła
a:
nic ciep
Piw traty 5%
S k. 1
o

Mniej smogu
Termoizolacja to również ważne narzędzie
w walce z niską emisją. Wraz z mniejszym zaograniczona ilość zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery i zminimalizowany zostaje nasz
negatywny wpływ na środowisko naturalne.
W praktyce oznacza to czystsze powietrze, którym wszyscy oddychamy.
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Foto: Centrum Willa w Balicach

potrzebowaniem budynku na energię, zostaje
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Im lepsza
termoizolacja,
tym zdrowiej
będziemy żyć.
Warto o tym
pomyśleć już
na etapie
projektowania
i budowy domu.

Estetyka w pakiecie
Na koniec warto dodać, że system ocieplenia wykończony tynkiem
dekoracyjnym zapewnia atrakcyjny wygląd budynku. Bogata oferta
wypraw wierzchnich sprawia, że współcześnie na elewacjach można
osiągać najrozmaitsze, nawet najbardziej kreatywne efekty wizualne
na miarę każdego stylu architektonicznego.
Co do tego, że warto ocieplać ściany, nie powinniśmy mieć wątpliwości. Im lepsza termoizolacja, tym zdrowiej będziemy żyć. Warto o tym
pomyśleć już na etapie projektowania i budowy domu, choć także

viva.baumit.com

remont może być ku temu świetną okazją. Wybierając odpowiednie
rozwiązania oraz technologie budowlane, możemy tworzyć domy,
które będą piękne, energooszczędne i przede wszystkim przyjazne
ich mieszkańcom.
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Zdrowe życie zaczyna się
od zdrowego mieszkania.

Kreatywna

elewacja

Nowoczesne wyprawy wierzchnie stwarzają
coraz to nowe możliwości w zakresie kreowania wyglądu ocieplonych fasad, pozwalając
na osiągnięcie niesamowitych efektów.
Kolor nie jest już jedynym środkiem
wyrazu artystycznego, definiującym
styl i charakter budynku – dołączają
do niego także zróżnicowane
struktury powierzchni, wprowadzając projektowanie wyglądu
budynków na zupełnie
nowy poziom.

P

iękna i trwała elewacja to zasługa odpowiednio dobranej barwy oraz wysokiej jakości wyprawy wierzchniej.

System kolorów Baumit to już blisko 1000
różnych odcieni dostępnych w tynkach

Foto: Pawia 18, Wrocław
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strukturalnych, mozaikowych czy farbach
elewacyjnych, ale to nie wszystko. Współczesne

technologie

pozwalają

tworzyć

produkty, dzięki którym ściany zewnętrzne
mogą indywidualnie oddziaływać nie tylko
barwą, lecz także strukturami powierzchni.
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Top of the top

i w ysoce odporną na zabrudzenia posyste-

wierzchnię o zwiększonej ochronie przed

mów ociepleń stanowią cienkowarstwowe

grzybami, glonami i pleśnią. Gdy nato-

tynki strukturalne o fakturze „baranka”,

miast planujemy ozdobić budynek zdecy-

choć i „kornik” ma swoich zwolenników.

dowanym i głęboko nasyconym kolorem,

Jeśli zależy nam na najwyższej jakości

wybierzmy tynk akrylowy Baumit PuraTop,

wykończenia, zapewni ją tynk silikonowy

dzięki któremu elewacja na długo zachowa

Baumit StarTop, tworzący szybkoschnącą

intensywny odcień.

Najpopularniejsze

wykończenie

Foto: Centrum Sportów Wodnych, Żnin

Foto: Centrum Sportów Wodnych, Żnin

Uwolnij kreatywność!
Miłośników bardziej oryginalnych rozwiązań
z pewnością zainteresuje tynk modelowany Baumit CreativTop, który w zależności
od wariantu uziarnienia oraz zastosowanej techniki nakładania pozwala tworzyć
dowolne struktury na elewacji i osiągać
niezwykłe efekty dekoracyjne. Wałkowanie,
Foto: Centrum Sportów Wodnych, Żnin

zacieranie, szlamowanie, szpachlowanie,

Baumit

CreativTop
Silikonowy tynk modelowany
z efektem Drypor
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grube ziarno lub gładź – to tylko niektóre
faktury, jakie można uzyskać przy pomocy tego uniwersalnego rozwiązania. Jego
największą zaletą jest jednak umiejętność
imitowania innych, powszechnie znanych
materiałów, np. drewna, cegły klinkierowej,
betonu architektonicznego, kamienia czy
nawet metalu.

Baumit 11

Elewacje mogą być cool
Co ważne nie trzeba już unikać ciemnych

Dzięki temu tynki i farby fasadowe Baumit

barw na ocieplonych elewacjach, bo nawet

pozostają chłodne, a ocieplenie jest skutecz-

takie kolory tynków Baumit Top i farb Baumit

nie chronione przed uszkodzeniem.

Color można bezpiecznie stosować na dużych
W zależności od rozwiązania, które wybie-

czy odbarwienie. Wymagające tego odcienie

rzemy, możemy z elewacji uczynić prawdziwe

(o współczynniku jasności niższym niż 20)

dzieło sztuki, obok którego nie sposób będzie

wyposażone są fabrycznie w specjalne cool-

przejść obojętnie. Jaki efekt osiągniemy?

pigmenty, które odbijają promienie słoneczne.

To zależy wyłącznie od naszej wyobraźni.

Foto: Dom Kopcówki, Wola Kopcowa

powierzchniach, bez obaw o ich przegrzanie

Foto: Dom Kopcówki, Wola Kopcowa

Foto: Dom Kopcówki, Wola Kopcowa
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Tynki Mozaikowe
Nie zapominajmy o tynkach mozaikowych,
które w ostatnich latach przechodzą swego
rodzaju transformację. Choć do niedawna
gościły głównie w obrębie cokołów, gzymsów i innych stref narażonych na uszkodzenia, dziś wykańczane są nimi nawet całe
elewacje. Okładzina o ciekawej fakturze
kusi bowiem coraz ciekawszą kolorystyką.
Oprócz klasycznych wzorów mamy do dyspozycji również takie, dla których inspiracją
była sama natura. I tak Baumit MosaikSuperfine na bazie drobnych piasków kwarcowych może z powodzeniem imitować barwę
i strukturę m.in. granitu, piaskowca, bazaltu,
gnejsu czy trawertynu, a Baumit MosaikTop
odwzorowywać wygląd skalnych bloków
z różnych zakątków świata.
Foto: Tetmajera Residence, Kraków

Foto: Wille Marysieńki, Poznań

Foto: Osiedle Słoneczne, Częstochowa

Baumit

Baumit

MosaikSuperfine

MosaikTop

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty

Tynk mozaikowy
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Zdrowe życie zaczyna się
od zdrowego mieszkania.

Ważny

element
systemu

Właściwe ocieplenie budynku
to inwestycja, która niesie ze sobą
szereg korzyści – zmniejsza koszty
ogrzewania, poprawia komfort cieplny i stanowi ważne narzędzie w walce
o niską emisję. Bez niego trudno
mówić o zdrowym domu. I choć przy
systemach ocieplenia zwykle najbardziej
zwracającymi uwagę inwestorów elementami są materiał termoizolacyjny i warstwa
dekoracyjna, podkreślić należy, że bardzo
ważną częścią udanej izolacji jest również
zaprawa klejowo-szpachlowa.

T

14

o właśnie na jej „barkach” spoczywa

Jakie cechy posiada dobra

odpowiedzialność za trwałość moco-

zaprawa klejowo-szpachlowa?

wania oraz zbrojenia płyt termoizola-

Ze względu na rolę, jaką pełni zaprawa kle-

cyjnych. Wraz z siatką z włókna szklanego

jowo-szpachlowa w systemie ETICS, warto

nych. W tym kontekście nie można

łączy poszczególne warstwy układu w jed-

poświęcić temu produktowi więcej uwagi,

zapominać również o elastyczności, która

ną całość, chroni izolację termiczną przed

biorąc pod lupę jego właściwości, które

pozwala kompensować naprężenia powo-

uszkodzeniami,

od

w dużym stopniu wpływają na jakość całego

dowane przez słońce, mróz czy porywisty

wiatru i kompensuje naprężenia termiczne

ocieplenia. Przypomnijmy sobie, które z nich

wiatr. Bardzo ważna jest również wysoka

występujące na elewacji, zapewniając przy

są najważniejsze i dlaczego.

paroprzepuszczalność umożliwiająca ścia-

tym równe, mocne i stabilne podłoże pod

Wodo- i mrozoodporność to podstawa

nom „oddychanie”, a tym samym zapobie-

tynki elewacyjne.

– w końcu elewacja jest wystawiona na

gająca gromadzeniu się wilgoci w warstwie

Baumit

przenosi

obciążenia

działanie czynników

atmosferycz-

BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ 2/2021 (15)

ocieplenia – to cecha o szczególnym znacze-

również rozwiązania o zwiększonej wytrzy-

niu w kontekście zdrowego mieszkania.

małości, pozwalające przyspieszyć prace

Idźmy dalej, bo to wciąż jeszcze nie koniec.

termoizolacyjne. Wystarczy wspomnieć

Kolejnym bardzo ważnym atrybutem zapra-

o Baumit StarContact White (wzmocniona

wy klejowo-szpachlowej jest przyczepność,

włóknami, niewymagająca gruntowania) czy

zapewniająca stabilne połączenie poszcze-

Baumit StarContat Speed (stworzona do

gólnych warstw systemu. Zwróćmy również

zastosowania w niskich temperaturach oraz

uwagę na uziarnienie zaprawy – odpowied-

szybkoschnąca).

nio dobrana wielkość ziarna determinuje
odpowiednią grubość warstwy zbrojącej.

Zarówno zaprawa klejowo-szpachlowa, jak

Zapewnia też należyte zatopienie siatki

i siatka zbrojąca są elementami systemu

z włókna szklanego, co z kolei przekłada

ocieplenia. Ważne, by wszystkie jego skła-

się na wysoką trwałość i udarność systemu

dowe pochodziły od jednego producenta

ocieplenia. Ponadto, większa chropowatość

i posiadały systemową aprobatę techniczną.

to łatwiejsza aplikacja i lepsza przyczepność

W przeciwieństwie do izolacji zestawianej

tynku strukturalnego.

z przypadkowych podzespołów różnych
marek, kompletny system ocieplenia ETICS

Różne rodzaje zapraw

gwarantuje najwyższą wydajność i kompaty-

Warto pamiętać, że oprócz standardowych

bilność poszczególnych elementów, zapew-

zapraw klejowo-szpachlowych, dostępne są

niając spokój na długie lata.

ielkość
w
a
w
i
c
To właś użytego
je
ziarna
erminu
t
e
d
e
i
w
w zapra dnią grubość
e
j
odpowi
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z
y
w
t
s
war

Baumit

StarContact White
Mineralna, wzmocniona włóknami polipropylenowymi zaprawa klejowo-szpachlowa. Charakteryzuje ją bardzo dobra przyczepność i wytrzymałość.
Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie
zbrojonej systemu ociepleń Baumit Star, przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do mineralnych
powierzchni tynków cementowo-wapiennych lub
betonu. Nie wymaga gruntowania przed aplikacją
tynków.

■ o wysokiej przyczepności
■ zbrojona włóknami
■ naturalnie biała
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2021

Te wspaniałe
Konkurs

Fasada Roku 2021
– znamy laureatów!

fasady

Piętnasta odsłona konkursu architektonicznego Fasada Roku doczekała się
swojego wielkiego finału. By wyłonić najlepszych, jury musiało zmierzyć się
z rekordową liczbą kandydatów. Przed Wami laureaci i krótkie podsumowanie
tegorocznej edycji.

D

omy jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, biurowce, kamie-

rekordowa. Tym razem do konkursu zgłoszono łącznie 294 budynki –

nice, budynki użyteczności publicznej – to wierni towarzysze

o blisko 20 więcej niż w 2020 roku!

naszej codzienności. Ich architektura oddziałuje na otocze-

nie i współtworzy przestrzeń, z której wszyscy korzystamy. Konkurs

Spotkanie na szczycie

Fasada Roku już od 15 lat docenia architektów, inwestorów oraz wy-

Zwycięzców w każdej z kategorii wybierają wybitni architekci, działacze

konawców, którzy sięgając po odważne, nowatorskie rozwiązania

oraz przedstawiciele mediów branżowych. Pierwszy etap głosowania

i wysokojakościowe materiały elewacyjne, dbają o krajobraz polskich

online wyłonił 129 obiektów. Poddano je ponownej ocenie podczas

miast i wsi, kreując przy tym atrakcyjną scenerię naszego życia.

obrad, które odbyły się 9 listopada 2021 r. w hotelu The Bridge we
Wrocławiu. Po kilkugodzinnych rozmowach jurorzy wskazali wspólnie

Edycja 2021

zwycięskie obiekty i przyznali kilka wyróżnień. Brano pod uwagę ta-

Tegoroczna edycja wystartowała 1 kwietnia. Architekci, Inwestorzy

kie aspekty inwestycji, jak dbałość o detale, zastosowaną kolorystykę

i Wykonawcy do 30 września mogli zgłaszać obiekty zrealizowane

i strukturę elewacji, jej relację z otoczeniem, a w przypadku obiektów

między styczniem 2020 a wrześniem 2021 r., których elewacja zosta-

po renowacji również poszanowanie ich historycznej tradycji.

ła wykończona w technologii Baumit. Rozumie się przez nią system
ocieplenia, system tynkowy lub program produktów renowacyjnych.

Dodatek do zwycięstwa
Projekty, które zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii, otrzymują

16

Rekordowa liczba zgłoszeń

tytuł Fasada Roku 2021, a osoba/podmiot zgłaszający nagrodę pie-

Konkurs Fasada Roku cieszy się dużym, stale rosnącym zaintereso-

niężną w wysokości 10 000 zł. Poza tym automatycznie kwalifikują

waniem architektów, biur projektowych, inwestorów i wykonawców.

się do VI edycji międzynarodowego konkursu Baumit Life Challenge.

Od kilku lat możemy obserwować utrzymujący się trend rosnącej

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie internetowej:

liczby uczestników, a każda kolejna edycja jest pod tym względem

www.fasadaroku.baumit.com.

Baumit
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Kategoria 2

Budynek
wielorodzinny nowy

Kategoria 1

Budynek
jednorodzinny
nowy

Nagroda Główna:
Pawia 18
budynek na wrocławskich
Wojszycach autorstwa biura
Wytwórnia Pracownia
Projektowa Piotr Zarzycki


Za stworzenie harmonii pomimo różnorodności zastosowanych materiałów
oraz umiejętne połączenie zastosowanych struktur na elewacji, które przyczyniło się do uzyskania przytulnego,
romantycznego klimatu miniosiedla.

Nagroda Główna:
E4 Kampinoska w Starych Babicach k. Warszawy,
zespół domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej zaprojektowany przez pracownię Beczak/Beczak/Architekci 
Za ciekawy układ urbanistyczny uzyskany przy użyciu powtarzającego
się elementu, a także skalę dobraną odpowiednio do kontekstu –
umiejętne wpisanie osiedla domków w leśny krajobraz. Oceniającym
spodobało się także zastosowanie koloru innego niż biel i czerń. Projekt
zyskał uznanie za maksymalny efekt osiągnięty minimalnymi środkami
wyrazu – oszczędny, a wyrazisty i zaskakujący, co zostało spuentowane
jako zwycięstwo „ordnungu” nad indywidualizmem.

Wyróżnienie 1:
Ande Osiedle Wsród Natury
według projektu pracowni
Dziewoński Łukaszewicz
Architekci 

Wyróżnienie:
Willa „Ptasi Raj” w Warszawie według projektu
FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik 
Za oryginalność i współgranie bryły budynku z otaczającym gajem
sosnowym, za niezwykłe poszanowanie natury przez zastosowanie pół-

Za oryginalną i nietuzinową formę

przestrzeni, w których zostały zlokalizowane balkony, skąd podziwiać

budynku tworzącą mikroklimat osiedla.

można korony sosen. Doceniono również umiejętne połączenie materia-

Przy pomocy małej ilości elementów

łów zastosowanych na elewacji oraz nietuzinkową elegancję budynku.

i form uzyskano, wyróżniający się na tle
innych, ład urbanistyczny.

Wyróżnienie 2:
Budynek mieszkalny
Braniborska 44-52
we Wrocławiu 
zaprojektowany przez biuro
Arch_it Piotr Zybura
Za szlachetny, elegancki wygląd budynku i uzyskanie ciekawej, „zgrabnej”
tektoniki w wyniku rozróżnienia fasady
zewnętrznej od wewnętrznej poprzez
wycofanie loggii zewnętrznych i wysunięcie balkonów wewnętrznych.
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Kategoria 4

Budynek
niemieszkalny
nowy
Starostwo Powiatowe w Pile

Kategoria 3

Nagroda Główna:
Minimaxy kompleks aparthotelowy
we Wrocławiu projektu Dziewoński
Łukaszewicz Architekci 		



Za kompozycję brył, graficzne „zagranie” kolorami w celu podkreślenia tektoniki budynków,

Budynek po
termomodernizacji

które tworzą zwarty zespół idealnie wtapiający
się w okoliczny krajobraz.

Nagroda Główna:
Starostwo powiatowe w Pile 
autorstwa Filar Studio Projektu Budowlanego
Za utrzymanie historycznego charakteru budynku, umiar i podkreślenie zalet oraz wartości fasady.

Jury Konkursu

F

asada Roku jest od wielu lat barome-

o/Katowice), Józef Białasik (B2 Studio),

trem trendów i nowoczesnych rozwią-

Daniel Bielski (Pracownia Architektonicz-

zań architektonicznych. Poziom pro-

na Archi+), Jan Chwedczuk (Wiceprezes

jektów konkursowych jest wysoki, a wybór

SARP o/Warszawa, APA Wojciechowski),

niełatwy, dlatego zwycięzców w każdej ka-

Marcin Dziewoński (Dziewoński, Łuka-

tegorii wyłaniają ci, którzy na architekturze

szewicz – Architekci / Architekt IARP),

i sztuce projektowej znają się najlepiej – wy-

Wojciech Krawczuk (Front Architects –

bitni architekci, działacze oraz przedstawi-

Pracownia Architektoniczna, Prezes SARP

ciele mediów branżowych.

o/Poznań), Wojciech Targowski (Fort Targowski, Politechnika Gdańska) i Hubert

W tym roku tę odpowiedzialność na swoje

Wąsek (Pracownia Architektoniczna Hu-

barki wzięli: Piotr Buśko (Studio Arkada

bert Wąsek, Prezes SARP o/Częstocho-

S.C. Piotr Buśko Walenty Wróbel, SARP

wa), dr. hab. inż. arch. Jacek Kościuk
(Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej), dr inż.
arch. Andrzej Poniewierka (Dolnośląska

Kategoria 5
Budynek
zabytkowy
po renowacji

Okręgowa Izba Architektów), Katarzyna
Baranowska (Prezes Fundacji Twórców
Architektury),

Anna

Okołowska

(Time

S.A., Szef Działu Architektury miesięcznika
„Murator”), Edward Hardt (wydawca i re-

Wyróżnienie:
Dwór we Włościejewkach

odnowiony według projektu pracowni
Cel-Art arch. Józef Cempa

daktor naczelny kwartalnika „Renowacje

18

Baumit

i Zabytki”) oraz Jacek Czyżewicz (Prezes

Za estetykę wykonanych prac, dopracowany

Zarządu Baumit sp. z o.o.).

detal oraz podkreślenie koloru elewacji.
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Konkurs na
250 000 głosów

S

woje wyróżnienia w konkursie Fasada Roku przyznali też internauci, którzy głosować mogli do końca października. Ta
edycja była rekordowa pod względem liczby głosów – odda-

no ich blisko 250 000! Cieszy tak wielkie zainteresowanie wartościową architekturą i produktami Baumit, które pomagają w jej tworzeniu.
Oto jak rozłożyła się liczba głosów w poszczególnych kategoriach:

budynek jednorodzinny nowy – 3 132 głosy, budynek wielorodzinny
nowy – 188 773 głosy, budynek niemieszkalny nowy – 2 819 głosów,
budynek po termomodernizacji – 5 827 głosów i budynek zabytkowy po renowacji – 44 548 głosów.

Wyróżnienia
internautów:
Wyróżnienie:
Centrum Sportów Wodnych Żnin 
zaprojektowane przez pracownię architektoniczną
Maciej Organista Architekt
Za różnorodność materiałów Baumit oraz jednoczesne, logiczne

Budynek jednorodzinny nowy
Willa w Balicach 

188773
Budynek wielorodzinny nowy

i konsekwentne zastosowanie ich na elewacji.

Nagroda Główna:
Kamienica przy ul. Piłsudskiego
65-69 w Bytomiu 
według projektu Studia Projektowego
Adrian Gajda
Za kompleksowość wykonanych prac renowacyjnych i odtworzenie z wielką pieczołowitością elementów sztukatorskich budynku

3132

Nadmotławie Estate
w Gdańsku


5827
Budynek po termomodernizacji
Kamienica
przy Sienkiewicza 30
w Białymstoku 

oraz pierwotnej kolorystyki całej elewacji.

2819
Budynek niemieszkalny
nowy
Dom Parafialny
w Piasecznie


44548
Budynek zabytkowy po renowacji
Kamienica przy Łokietka
w Szczecinie 
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KAMERALNIE

wielkim
mieście
w

-

Życie w dużym mieście, blisko centrum wiąże się z licznymi korzyściami. Jednak
czy decydując się na taką lokalizację, można liczyć, że będzie to miejsce, w którym
da się odpocząć po intensywnym dniu? Czy wielkomiejski styl i kameralność
mogą iść ze sobą w parze? Oczywiście, że tak i mamy na to doskonały dowód!
Przedstawiamy W Apartments – kompleks mieszkalny zaprojektowany przez
Pracownię Architektoniczną WWAA. Obiekt uczestniczył w tegorocznej
edycji konkursu Fasada Roku 2021 w kategorii „budynek wielorodzinny nowy”.

D

20

la jednych marzeniem jest dom na wsi, z dala od miejskie-

Życie w mieście jest łatwiejsze i przyciąga możliwościami, których

go zgiełku, inni natomiast nie wyobrażają sobie życia poza

nie ma nigdzie indziej. To przede wszystkim lepsze perspektywy

miastem. Co jest lepsze? Trudno rozstrzygnąć – wszystko

rozwoju zawodowego, wygoda i łatwy dostęp do sklepów, usług,

zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji.

rozrywki, edukacji czy służby zdrowia.

Preferencje kiedyś i dziś

Kameralnie w mieście

Kilkanaście lat wstecz, najwyraźniej rysującym się trendem na

Kompleks W Apartments zlokalizowany przy ul. Siedmiogrodzkiej

rynku nieruchomości w Polsce był zakup działki i budowa własne-

w Warszawie pozwala korzystać ze wszystkich możliwości płynących

go domu. Potem popularność zaczęły zdobywać gotowe domy

z dostępu do serca miasta, oferując jednocześnie klimatyczną prze-

od dewelopera w bliskim sąsiedztwie miast lub na peryferiach.

strzeń, w której można odnaleźć wytchnienie od zgiełku i pośpiechu.

I choć wciąż wiele osób decyduje się zamieszkać na przedmie-

Najwyższy standard spotyka się tu z nowoczesną, industrialną archi-

ściach, dziś – pomimo wzrostu cen – można też zaobserwować

tekturą, odnoszącą się do przemysłowej spuścizny Woli, co daje się

duże zainteresowanie ofertą nowych mieszkań w centrach miast

zauważyć w detalach przyziemia, loggii oraz tarasów wykończonych

i na dobrze skomunikowanych miejskich osiedlach. Korki, hałas,

blachą falistą i profilami metalowymi. Całość to efekt współpracy

zgiełk – wiele osób jest w stanie zaakceptować tego rodzaju nie-

spółki Marvipol Development z Pracownią Architektoniczną WWAA

dogodności, ponieważ metropolia doskonale im je rekompensuje.

i firmą budowlaną Karmar.
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Dane projektu:

Budynek tworzą dwie części „spięte” jednopiętrowym łącznikiem,
prowadzącym do lobby. Liczą one odpowiednio 16 i 6 kondygnacji

Lokalizacja:
Architekt:
Inwestor:
			
Wykonawca:
Rok budowy:

Warszawa
WWAA Architekci
Marvipol W Apartments
Sp. z o.o.
Karmar
2021

naziemnych. Wyższa z brył wznosi się na wysokość 55 m. Inwestycja

System ociepleń:

obejmuje 210 apartamentów o powierzchni od 30 m2 do 212 m2.

■ Baumit Star

Każdy z nich ma balkon lub loggię, a te na ostatniej kondygnacji –
zarówno wyższej, jak i niższej części mieszkalnej – antresolę oraz

Produkty Baumit:

przestronny taras.

■ Baumit MosaikSuperfine

– W projekcie W Apartments poszukiwaliśmy innej, bardziej kameralnej

■ Baumit UniPrimer

skali dla intensywnej śródmiejskiej zabudowy – wyjaśnia arch. Marcin

■ Baumit MultiPrimer

Mostafa, właściciel Pracowni Architektonicznej WWAA. – Stąd decy-

■ Baumit StarTex

zja o podziale całości na trzy części, zróżnicowane w skali i materiale

■ Baumit StarContact White

elewacji. Także uskokowy sposób kształtowania rzutu ostatniej kon-

■ Baumit ProContact

dygnacji zmienia profil budynku, nadając mu mniej zwarty charakter.
„Zielone płuca”
Część wspólną kompleksu stanowi częściowo zadaszone patio
z drzewami, których korony będą „przebijać się” przez strop, a przestrzeń dla mieszkańców zamknięta została widokiem na zieleń.
– Sercem całego założenia, łączącym wszystkie trzy części budynku, jest centralnie zlokalizowany, zielony plac. Ten plac to swojego
rodzaju „płuca” – strefa odpoczynku z niskimi i wysokimi nasadzeniami, zmieniająca się wraz z porami roku – dodaje z uśmiechem
architekt. – Otwarcia w zadaszeniu umożliwiają doświetlenie placu,

Jakość w pakiecie
Najwyższy standard inwestycji wyrażony jest nie tylko na poziomie
inspirującej architektury budynku, lecz także jakości zastosowanych materiałów.
– Szukaliśmy rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby rynku oraz spełniających wymagania wynikające z przyjętych
założeń – mówi arch. Marcin Mostafa.
I tak zasadnicze części elewacji zostały wykończone tynkiem mozaikowym Baumit Mosaik SuperFine. Mika, będąca jednym z jego
składników nadaje elewacji szlachetnego wyrazu. Ponadto, tynk ten
charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, co jest szczególnie istotne w strefie parteru. W części środkowej natomiast, a także
w detalach wykończenia attyk na ostatniej kondygnacji zastosowano
Budynek
tworzą dwie
części „spięte”
jednopiętrowym
łącznikiem,
prowadzącym
do lobby.
Liczą one
odpowiednio 16
i 6 kondygnacji
naziemnych.

blachę falistą. Tym samym zadbano nie tylko o walory wizualne budynku, lecz także o to, by przez długi czas zachował swój reprezentacyjny wygląd.
Kompleks W Apartments to świetny przykład tego, że miejska wygoda
i kameralny klimat mogą iść ze sobą w parze. Co więcej, doskonała
lokalizacja inwestycji tuż przy centrum miasta zapewnia łatwy dostęp
do wszystkiego, co na co dzień niezbędne: placówek oświaty, punktów medycznych, sklepów, a także terenów rekreacyjnych czy obiektów sportowych. W pobliżu inwestycji zlokalizowane są klimatyczne

dając jednocześnie roślinności możliwość wybicia się powyżej. Wyż-

kawiarnie i doskonałe restauracje, jak również muzea oraz teatry.

sze drzewa dzięki ażurowej ścianie będą widoczne z ulicy Siedmio-

Wszystko to – w połączeniu z dobrze przemyślaną architekturą – spra-

grodzkiej. Przestrzeń holu wejściowego okazała się bardzo ciekawą

wia, że mamy do czynienia z miejscem odpowiadającym na potrzeby

przygodą projektową, podobnie jak niecodzienne skrzynki na listy

osób, które nie chcą wyprowadzać się poza miasto, by móc cieszyć

w formie rzeźby.

się życiem w zgodzie z koncepcją work-life balance.
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Minimalizm

za złotą

bramą

Rynek mieszkaniowy w Polsce stale się
rozwija, oferując rozwiązania, które coraz
lepiej realizują potrzeby nowych domowników.
Liczą się dobre skomunikowanie z centrum
miasta i dostępność usług, przy
jednoczesnym zachowaniu prywatności
oraz maksymalnego komfortu.

J

ednak atrakcyjna lokalizacja to dziś
za mało – nowoczesne miejskie
mieszkania mają również umożliwiać

efektywny wypoczynek, być przystosowane do zdalnej pracy i realizowania pasji.
Dołączając do tego wysoką jakość architektoniczną, powstaje przepis na idealny
obiekt wielorodzinny. Właśnie takimi kryteriami kierowali się twórcy budynku przy
ulicy Braniborskiej 44–52 we Wrocławiu.
Wrocławski Szczepin wydaje się atrakcyjną
lokalizacją mieszkalną – osiedle znajduje się
blisko ścisłego centrum, sąsiaduje z zabytkowym Starym Miastem, wreszcie jest

dobrze skomunikowane z innymi częściami stolicy Dolnego Śląska, co
znacznie ułatwia codzienne przemieszczanie się. Historia obdarzyła
to osiedle wyjątkową architekturą poprzemysłową, coraz częściej
adaptowaną do współczesnych celów. Współczesność zaś sprawiła,
że Szczepin dynamicznie się rozwija, oferując mieszkańcom bogate
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zaplecze handlowo-usługowe. Osoby ceniące wielkomiejski rytm

o zróżnicowanej strukturze – dopasowane do potrzeb zarówno

chętnie wybierają tę lokalizację na miejsce do życia. Niektórzy znaleźli

singli, jak i rodzin z dziećmi. Tektonikę bryły ukształtowały cha-

je przy ulicy Braniborskiej 44–52.

rakterystyczne wycięcia na górnych kondygnacjach oraz konsekwentna kompozycja okien i loggii w układzie szachownicowym,

Stworzony dla różnych potrzeb

której odpowiada podobny układ okien i balkonów na fasadach

Patrząc na zespół kwartałowej zabudowy mieszkalnej, odnosi się

patio – mówi główny projektant Piotr Zybura z biura architektonicz-

wrażenie, że każdy jego element został zaplanowany ze szczególną

nego z Arch_it. – Na etapie koncepcji opracowaliśmy wiele wer-

dbałością. Uwagę zwracają zarówno ciekawe rozwiązania archi-

sji kształtu bryły oraz sporządziliśmy liczne modele urbanistyczne.

tektoniczne z reprezentacyjną strefą wejściową, jak i użyteczność

Mogę dodać, iż robocze modele wykonane z klocków Lego najlepiej

obiektu, który spełnia różne potrzeby mieszkańców – pozwala na

sprawdziły się w roboczych dyskusjach z Inwestorem.

korzystanie z usług, zapewnia miejsca postojowe czy stanowiska
dla jednośladów.

Zieleń w centrum

– W celu odtworzenia śródmiejskiej tkanki zaprojektowaliśmy budy-

Nowoczesne budownictwo obiera sobie za cel dobre samopoczucie

nek w formie zamkniętego układu, z wewnętrznym wyniesionym

mieszkańców – stąd obecność stref wypoczynkowych czy minio-

dziedzińcem. W kondygnacji parteru znajdują się lokale usługowe,

grodów. Nie inaczej jest w przypadku budynku wielorodzinnego przy

na kondygnacji podziemnej i częściowo na parterze również par-

ulicy Braniborskiej 44–52 – architekci uwzględnili w projekcie również

kingi wbudowane. Pozostałe kondygnacje (1-7) zajmują mieszkania

zieloną strefę rekreacyjną.
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Strefa wejściowa
ze złotych przestrzennych kasetonów stanowi
charakterystyczny
i rozpoznawalny element
budynku. (...)
Złoty detal bardzo
dobrze łączy się
z minimalistyczną
paletą barw, którą
zastosowaliśmy
na fasadzie – opowiada arch. Piotr
Zybura.

– Wspólny, kameralny dziedziniec wyniesiony o kondygnację ponad

Tektonikę bryły ukształtowały charakterystyczne wycięcia
na górnych kondygnacjach oraz konsekwentna kompozycja
okien i loggii w układzie szachownicowym, której odpowiada
podobny układ okien i balkonów na fasadach patio.

poziom ulicy to pomysł na odcięcie mieszkańców od miejskiego
zgiełku – mówi architekt Piotr Zybura. – Znajduje się tam strefa
wypoczynkowa obfitująca w zieleń – porastają ją zarówno krzewy,
łąki kwietne, jak i rodzime gatunki drzew. Umieściliśmy także donice
wokół prywatnych ogródków oraz stelaże pod pnącza zielonej
ściany. Poziom patio łączą z ulicą reprezentacyjne schody oraz hall
wejściowy, których ściany wykończono przestrzennymi metalowymi
kasetonami w kolorze złota. Dodatkowe tarasy dostępne dla wszystkich mieszkańców zlokalizowano w lokalnych wycięciach bryły.
Połączenie barw, które działa
Ze względu na monolityczny charakter bryły projektanci zdecydowali się na minimalistyczną, elegancką paletę kolorów i ograniczoną
liczbę materiałów. W celu podkreślenia odrębności estetycznej zaprojektowano wykończenie strefy wejściowej.
– Strefa wejściowa ze złotych przestrzennych kasetonów stanowi
charakterystyczny i rozpoznawalny element budynku. Pomimo, iż ten
pomysł był jednym z wielu, to szybko znalazł uznanie w oczach inwestora, jak i naszych. Złoty detal bardzo dobrze łączy się z minimalistyczną paletą barw, którą zastosowaliśmy na fasadzie – opowiada
arch. Piotr Zybura. – Północna część budynku została wykończona
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Część południową oraz wszystkie elewacje
dziedzińca wykonano w niezawodnym tynku
cienkowarstwowym Baumit SilikonTop 1.5
w kolorze białym Life 0019, z którym pracowaliśmy przy innych realizacjach.

WYRÓ
W KO

ŻNIE

NKU

NIE

RSIE

Dane projektu:
Lokalizacja:
Architekt:
Inwestor:
Wykonawca:
Rok budowy:

Wrocław
Arch_it Piotr Zybura
Activ Investment Sp. z o.o.
Activ Investment Sp. z o.o.
2021

System ociepleń:
■ Baumit ProSystem

Produkty Baumit:

mineralną płytką klinkierową w odcieniach szarości. Część południową oraz wszystkie elewacje dziedzińca wykonano w niezawodnym
tynku cienkowarstwowym Baumit SilikonTop 1.5 w kolorze białym Life
0019, z którym pracowaliśmy przy innych realizacjach. Całe przyziemie budynku i wejścia do klatek odcięto ciemnym kolorem antracytowym – tynkiem strukturalnym Baumit CreativTop 0892 z fakturą czesania. Pionowe ryflowanie nadaje elewacji głębi i tworzy ciekawy efekt
przestrzenny, dopasowany do szczebli balustrad na wyższych kondygnacjach. Dla spójności kolorystycznej wszystkie loggie również
wykończono tynkiem w kolorze dobranym do płytek elewacyjnych.
Dzięki talentowi i wiedzy architektów oraz pracy wykonawcy udało się
urzeczywistnić wizję nowoczesnego budynku wielorodzinnego o wy-

■ Baumit SilikonTop

sokim walorze estetycznym i funkcjach użytkowych. Wyjątkowość

■ Baumit MosaikSuperfine

projektu została także dostrzeżona przez środowisko branżowe –

■ Baumit UniPrimer

obiekt otrzymał wyróżnienie w konkursie architektonicznym „Fasada

■ Baumit ProTherm

Roku 2021” w kategorii „budynek wielorodzinny nowy”.

■ Baumit StarTex

– Cały projekt wymagał wiele pracy, ale właśnie strefie wejściowej

■ Baumit ProContact

poświęciliśmy najprawdopodobniej najwięcej energii i uwagi, aby uzy-

■ Baumit NivoFix

skać efekt identyczny z wizualizacjami – podsumowuje architekt. –

■ Baumit CreativTop

Poszukiwania materiału i technologii, niezliczona liczba próbek w biurze, mock-upy elewacji i długie dyskusje z wykonawcami pozwoliły
zrealizować projekt wykraczający ponad standardowe rozwiązania.
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Budynek

opleciony
wstęgami
balkonów

Rynek mieszkaniowy
w Polsce rozwija się bardzo
dynamicznie, a konkurencja
na nim jest duża, dlatego
deweloperzy na wiele różnych sposobów starają się
wyróżnić swoje inwestycje.
Jednym z nich jest przyciągająca oko, przełamująca
schematy architektura.
Znakomity przykład takiej
nieszablonowej, wizjonerskiej bryły znajdziemy
w Bydgoszczy. Przed nami
kolejny uczestnik konkursu
Fasada Roku 2021 – budynek wielorodzinny
Perłowa Dolina.

I

nwestycja z portfolio NK Polska Develop-

generalnego wykonawstwa, spółka budow-

ment jest zlokalizowana między ulicami

lana PW Lech.

Orlą, Piękną i Kossaka, tuż przy Parku Doli-
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na Pięciu Stawów, który słynie z połączonych

Perłowa Dolina to przykład architektury

ze sobą kaskadowo niewielkich zbiorników

wychodzącej poza ogólnie utarte schema-

wodnych. Budynek zaprojektował zespół Li-

ty, a nawet można by powiedzieć – prze-

nes Architekci, a urzeczywistniła, w systemie

cierającej nowe szlaki w projektowaniu

BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ 2/2021 (15)

Perłowa Dolina
to jeden z przykładów na to,
że wymagania inwestora wcale nie muszą
ograniczać wyobraźni architekta.

optymalne doświetlenie wnętrz, wpływając
na lepszy komfort mieszkania.
Organiczna forma
Punktem wyjścia do pomysłu na architekturę
tego obiektu była przede wszystkim lokalizacja, czyli tzw. Dolina Pięciu Stawów.
– Uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie
wprowadzenie na tym terenie brył, które
będą się wyraźnie odcinać od sztampowej zabudowy osiedla i poprzez swoje

mierze zasługą właśnie samego inwesto-

organiczne kształty nawiązywać do loka-

ra, który miał dość jasno sprecyzowane

lizacji – relacjonuje arch. Bartosz Kamiński

oczekiwania w tym względzie. Godne

budynków mieszkalnych. Liczne obłości

z Lines Architekci. – Inwestorowi ze wzglę-

podkreślenia jest również to, że mimo

nadają bryle 6-piętrowego budynku nowo-

du na to, że była to jego pierwsza inwe-

tego, iż miejscowy plan zagospodarowa-

czesny charakter, a kaskadowa konstrukcja

stycja zależało, aby powstała architektura

nia przestrzennego pozwalał na znacznie

zapewnia mieszkańcom komfort korzystania

wyjątkowa, absolutnie nieszablonowa

wyższą i większą zabudowę, bardziej

z przestronnych tarasów i balkonów. Pano-

i w łatwy sposób odróżniająca się od po-

istotna była ostateczna forma budynku,

ramiczne, energooszczędne okna nie tylko

zostałych projektów deweloperskich. To,

a tylko przy odpowiednio wyważonej ku-

świetnie wyglądają, lecz także zapewniają

jak budynek dzisiaj wygląda, jest w dużej

baturze mogło się to udać.
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Teatr dwóch aktorów
Architekci w ciekawy sposób podeszli
również do elewacji, która jest w zasadzie
grą dwóch aktorów: systemu ocieplenia
wykończonego grafitowym tynkiem dekoracyjnym oraz białych i grafitowych balustrad,
tworzących wstęgi „zamykające” cały budynek. Z racji pomysłu architektonicznego
oraz skali obiektu poprowadzenie ich tak,
by początek spotkał się z końcem, nie było
łatwym zadaniem. To rzadko spotykana sytuacja, by tylko te dwa elementy budowały
wizerunek całego budynku.

Dane projektu:
Lokalizacja: 		

Bydgoszcz

Inwestor: 		NK Polska Development Sp. z o.o.
Architekt: 		Lines Architekci Bartosz Kamiński
Firma budowlana: 	PW Lech Sp. z o.o.

System ociepleń:
Baumit Star

Wykorzystane materiały Baumit:
Baumit MosaikTop		

Baumit ProContact

Baumit Classico Special		

Baumit NivoFix

Baumit SilikonColor 		

Baumit StarColor

Baumit StarTex
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Osobliwością tego projektu jest, że
charakter elewacji to praktycznie tynk
i balustrady. W budynku jest mnóstwo
balkonów i tarasów, dzięki czemu mieszkańcy mają bezpośredni kontakt właściwie z każdym fragmentem wykończenia
zewnętrznej części obiektu. Dlatego
chcieliśmy, aby było ono jak najwyższej
jakości, stąd wybór tynku mozaikowego
Baumit MosaikTop do tego projektu –
wyjaśnia architekt. – Zwykle pokrycie
elewacji nie jest widoczne z bliska,
użytkownicy nie mogą go dotknąć, więc
nie do końca przykłada się dużą wagę do
jakości wykorzystanego materiału. Jednak
w tym projekcie było zupełnie odwrotnie.

Komfortowa przestrzeń mieszkalna

Teren zewnętrzny wokół budynku to przede

Nowoczesna architektura budynku nie tylko

wszystkim zieleń z ławkami, plenerową si-

wytycza nowy trend urbanistyczny w Byd-

łownią oraz placem zabaw.

goszczy, lecz także zapewnia rozpoznawalność i niepowtarzalność inwestycji, w ramach

Perłowa Dolina to jeden z przykładów na to,

której docelowo powstanie 235 mieszkań.

że wymagania inwestora wcale nie muszą

W jej pierwszym etapie deweloper przekazał

ograniczać

do użytkowania 133 mieszkania o zróżnico-

przeciwnie – mogą poszerzać horyzonty.

wyobraźni

architekta,

wręcz

wanym metrażu od 27 do 180 m2. Większość

Dzięki nowatorskiej wizji dewelopera i nie-

lokali ma balkony, zaś do mieszkań na par-

szablonowym pomysłom zespołu projekto-

terze przynależą ogródki. Na najwyższym

wego w Bydgoszczy powstaje inwestycja,

piętrze są usytuowane przestronne, zielone

która zachwyca nowatorskim designem,

tarasy. Budynek liczy 7 kondygnacji naziem-

stanowiąc jednocześnie idealne miejsce do

nych i jedną podziemną, na której została

zamieszkania dla osób, które chcą korzystać

zaprojektowana hala garażowa z miejscami

z udogodnień miejskiej infrastruktury i pozo-

postojowymi oraz komórkami lokatorskimi.

stać w stałym kontakcie z naturą.
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E4
Osiedle
czterech
wymiarów
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Własny dom za miastem jest marzeniem
wielu Polek i Polaków, a deweloperzy robią
wszystko, aby to marzenie zmaterializować.
Dzisiejszym klientom nie wystarczają jednak
przysłowiowe cztery ściany. Chcą budynków
na miarę współczesnego świata i właśnie dlatego powstające obecnie obiekty kuszą nabywców nowoczesną architekturą, niebanalną estetyką i proekologicznymi rozwiązaniami.
Znakomitym przykładem takiej inwestycji jest
osiedle E4 Kampinoska, w nowatorski sposób
realizujące zasady zrównoważonego budownictwa. Podwarszawski zespół domów autorstwa pracowni Beczak/Beczak/Architekci
został też laureatem Nagrody Głównej w konkursie Fasada Roku 2021.

E4

Osiem z dwunastu segmentów zrealizowanych w tym etapie nawiązuje bezpośrednio do założeń koncepcji domu zrównoważonego e4 (energia, ekologia, ekonomia oraz emocje) autorstwa firmy
Wienerberger. Oznacza to, że każdy z nich powstał z dbałością
o wysoką jakość materiałów budowlanych,
architekFoto:funkcjonalną
Dariusz Żak
turę, walory estetyczne, komfort i zdrowie mieszkańców, a także
ochronę środowiska.
Dachówka w roli głównej
Budynki wzniesione zostały w technologii ściany jednowarstwowej, z pustaków ceramicznych wypełnionych wełną. Pokrywa
je dwuspadowy dach z oknami połaciowymi. Architektura osiedla
jest inspirowana stylem holenderskim, wyróżniającym się stonowanymi, ale wyrazistymi barwami, geometrycznym wzornictwem
i naturalnymi materiałami. Czysta, spójna bryła, oszczędna forma
i neutralna kolorystyka zapewniają harmonię powstałej zabudowy
z otaczającą ją zielenią.
Architekci zaprojektowali domy, do których światło dociera z przodu
i z tyłu, natomiast zarówno elewacja od opaski żwirowej po lewej
stronie, przez cały grzebień dachów, aż do drugiej strony jest wykończona dachówką ceramiczną. Aby zgubić łączenie materiałów,
„rozedrgano” bryły względem siebie. Każdy z domów jest w innym

Kampinoska to zespół domów w zabudowie szere-

kolorze, jednoznacznie nawiązującym do barwy dachówki ceramicz-

gowej, który jest pierwszym etapem osiedla Ostoja

nej jako wiodącego elementu wizerunku budynku.

Kampinos, położonego w Starych Babicach, ok. 5 km

od Warszawy, tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym. Lokaliza-

– Ponieważ od wieków staramy się projektować architekturę mo-

cja to bez wątpienia jeden z największych atutów inwestycji Ostoja

nochromatyczną z pewnymi akcentami, tutaj również poszliśmy

Development – z jednej strony zapewnia bliskość przyrody, ciszę

w podobnym kierunku. Bywa, że takim akcentem jest np. drewno.

i spokój, z drugiej zaś gwarantuje doskonałe połączenie z centrum

W tym przypadku jest nim kolor – konkretnie ceglasty, nawiązujący

miasta i dostęp do niezbędnej infrastruktury. Jednak jest coś jesz-

do pomarańczowej barwy tradycyjnej ceramiki – mówi arch. Maciecj

cze, co czyni projekt E4 Kampinoska wyjątkowym.

Beczak z pracowni Beczak/Beczak/Architekci.
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Jak wyjaśnia, architektura osiedla wynika bezpośrednio z pomysłu na zastosowanie programu e4 i pojawienia się asortymentu, który już od początku narzucał pewne rozwiązania, np.
spadziste dachy. Potem weszły niuanse techniczne, jak pełne ściany boczne budynków, pokryte dachówką ceramiczną
wyeksponowaną na stronę południową. Taki zabieg sprawił,
że elewacja „żyje” i w zależności od tego, jak pada na nią światło, o każdej porza dnia wygląda inaczej.
Tynk do pary
Do kolorów ceramiki bardzo precyzyjnie dobrane zostały kolory elewacji wykonanych metodą lekką mokrą. Wszystko po to,
by osiągnać efekt połaczonych ze sobą kryształów w barwach
ziemi. Jako wykończenie elewacji zastosowano tynki strukturalne Baumit SilikonTop i Baumit PuraTop, będące elementem
systemu tynkowego. Udział firmy Baumit w projekcie nie jest
przypadkowy.
– Kilka lat temu zrobiłem mały eksperyment. Potrzebowałem akurat tynku w dwóch kolorach – grafitowym i białym. Zamówiłem
próbki w kilku firmach i je testowałem. Próbka z Baumitu spełniła najwięcej moich oczekiwań – była najbardziej jednolita, miała
najmniej porów i odpowiadała kryteriom, którymi się kierowałem.
A jeżeli coś jest dobre, to należy to wziąć. Od tamtej pory korzystam wyłacznie z produktów tej marki i mam do nich ogromne
zaufanie. Dlatego naturalnym ruchem było zapropnowanie inwestorowi produktów Baumit. Tym bardziej, że przez wiele lat pracowalismy na najtrudniejszych kolorach z palety tego producenta
i nigdy się nie zawiedliśmy – wyjaśnia Maciej Beczak.
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W trosce o (mikro)klimat
Jednak projekt E4 Kampinoska jest wyjątkowy także z innych powodów.
Uwzględniono w nim szereg rozwiązań sprawiających, że budynki są przyjazne mieszkańcom i środowisku, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne, wentylacja mechaniczna z rekuperacją czy ogrzewanie podłogowe.
Także materiały przewidziane do wykończenia wnętrz dobrano w sposób
bardzo przemyślany, mając w perspektywie dobre samopoczucie mieszkańców. Toteż systemowi wentylacji mechanicznej partneruje wysoce paroprzepuszczalny, „oddychający” tynk wapienny Baumit KlimaWhite, którego
proekologiczne i prozdrowotne właściwości zostały potwierdzone międzynarodowym certyfikatem NaturePlus. Użycie tego materiału zapewnia optymalną regulację poziomu wilgoci, co ma korzystny wpływ na mikroklimat wnętrz.
W całym domu znajduje się ogrzewanie podłogowe, a jego efektywną pracę
wspierają dwa produkty z oferty Baumit, czyli jastrych cementowy Estrich
160 i masa samopoziomująca Nivello Centro. Ten podłogowy duet dba także
o pożądaną izolacyjność akustyczną pomieszczeń.
Projekt E4 Kampinoska to odpowiedź na wymagania dotyczące odpowiedzialnego budownictwa, realizowanego przy wysokim poszanowaniu środowiska i dbałości o komfort życia. Czy jest to właśnie ten kierunek, w którym
powinniśmy podążać? Patrząc z perspektywy zrównoważonego rozwoju,
niewątpliwie tak. Jedno jest pewne – trend projektowania zdrowych, ekologicznych osiedli jeszcze przybierze na sile, a napędzać go będzie stale
rosnąca świadomość społeczeństwa oraz postęp technologiczny.
Uznanie ekspertów
Umiejętne zastosowanie w projekcie nowoczesnych rozwiązań i dobrej jakości architektura, uwzględniająca istniejące otoczenie, zostały zauważone i docenione przez środowisko branżowe. Zespół domów E4 Kampinoska zdobył
nagrodę główną w polskiej edycji konkursu Fasada Roku 2021 w kategorii

Dane projektu:
Lokalizacja:
Architekt:
Inwestor:
Wykonawca:
Rok budowy:

Warszawa
Beczak/Beczak/Architekci
Ostoja Development
Ostoja Construction
2020

„budynek jednorodzinny nowy”, co otwiera przed nim drogę do rywalizacji
na szczeblu międzynarodowym, w ramach Baumit Life Challenge. Tym samym, projekt znanej pracowni projektowej Beczek/Beczak/Architekci zawalczy o kolejny prestiżowy tytuł – tym razem Europejskiej Fasady Roku.

System ociepleń:
■ Baumit ProSystem
■ Baumit StarSystem

Produkty Baumit:
■ Baumit UniPrimer
■ Baumit StarTex
■ Baumit ProContact
■ Baumit DuoContact
■ Baumit NivoFix
■ Baumit CreativTop
■ Baumit StarTop
■ Baumit PuraTop
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Nowa

historia dworu

WYRÓ
W KO

ŻNIE

NKU

NIE

RSIE

we Włościejewkach

źródło fotografii: Krzysztof Budzyń, Książ Wielkopolski. Miasto i okolica na dawnych pocztówkach i fotografiach, 2011
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Odnawiać, czy nie odnawiać? Oto jest
pytanie! Jakiś czas temu przed podobnym
dylematem stanął właściciel zniszczonego
dworku w małej, wielkopolskiej wsi Włościejewki. Mimo złego stanu technicznego budynku dostrzegł ukryty potencjał budowli z końca
XVIII wieku i jej przyrodniczego otoczenia.
Przy aprobacie konserwatora zabytków,
dzięki wiedzy i doświadczeniu architekta oraz
umiejętnościom wykonawców dwór może
pisać swoją historię na nowo – jako Centrum
Szkoleniowe European Security Academy.
Odrestaurowany obiekt otrzymał wyróżnienie
w konkursie Fasada Roku 2021 w kategorii
„budynek zabytkowy po renowacji”.

na krawędzi płaskowyżu, z widokiem na położony niżej park krajobrazowy. Jego rozbudowy w latach 70. XIX w. podjął się Andrzej Niegolewski – mąż Anny Krzyżanowskiej, do której należał miejscowy majątek. Do budynku od strony zachodniej dobudowano piętrowe skrzydło
zwieńczone attyką, nawiązujące do neogotyku angielskiego, które
swym odmiennym stylem i kubaturą kontrastowo zdominowało skromną formę dworku. Następnie dwór przeszedł w ręce rodziny von Beyme
i był poddawany dalszym rozbudowom. Północną elewację dworku
zaopatrzono w olbrzymi portyk opierający się na czterech masywnych
kolumnach, które podtrzymywały trójkątny tympanon. W północno-zachodnim narożu nowego dworu zabudowano reprezentacyjne
schody i dobudowano parterowy pawilon. Po II Wojnie Światowej
przez kilkadziesiąt lat obiekt zasiedlały rodziny pracowników miejscowego PGR-u. Po ich wysiedleniu już nikt nie sprawował nad nim pieczy, a budowla z czasem niszczała wraz z drzewostanem parku.
Istotne detale
Kiedy wydawało się, że zabytkowy obiekt czeka rychły koniec, w 2011
roku wziął go pod swoje skrzydła nowy właściciel, pasjonat dr Andrzej
Bryl, który od czasów dzieciństwa marzył o odbudowie i użytkowaniu zabytku. Po przejęciu dworu i parku dołożył wszelkich starań, aby

Historia wielkopolskiego dworku sięga 300 lat. Obiekt został wybu-

z pomocą specjalistów przywrócić dawną świetność perełki architek-

dowany pod koniec XVIII wieku przez rodzinę Krzyżanowskich, która

tonicznej ziemi śremskiej i nadać jej nową, godną funkcję użytkową.

miała tu majątek ziemski. Parterowy budynek dworu, nakryty dwu-

– Dworek rodziny Niegolewskich z dobudowanym skrzydłem był bu-

spadowym, naczółkowym dachem ceramicznym, został usytuowany

dynkiem zamieszkiwanym przez kolejnych właścicieli ziemskich,
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gospodarzy pobliskiego majdanu, zamkniętego stajniami i oborami

dworskiej wraz z rewaloryzacją parku, umożliwiając płynność reali-

oraz zabudową gorzelni, kuźni i mieszkaniami w czworakach. Z za-

zacji przedsięwzięcia.

stałego ukształtowania dworu można wnioskować, że w dalszym

– Pierwotny budynek dworu trzeba było niemalże zrekonstruować,

planie było wyburzenie skromnego pierwotnego budynku dworu

natomiast późniejsza XIX-wieczna część dworu w większym stop-

oraz rozbudowa w jego miejscu symetrycznego skrzydła do po-

niu została poddana rewaloryzacji. Wzmocnione zostały fundamen-

staci okazałego pałacu – opowiada architekt Józef Cempa z biura

ty i ściany konstrukcyjne, założono nowe, masywne stropy stężające

architektonicznego Cel-Art. – Było to rozwiązanie powszechne

ściany, wymieniono także stolarkę drzwiową i okienną, odtworzono

w XIX wieku – zwłaszcza w Wielkopolsce: istniejące dworki prze-

parkiety i komponowane posadzki, wzorując się na zachowanych

budowywano i nadawano im współczesne, eklektyczne formy ar-

formach. W stanie tak dużego zniszczenia, najważniejsze było opa-

chitektoniczne. Warto dodać, że w tym okresie staropolski dworek

nowanie problemów konstrukcyjnych, przy maksymalnym zachowaniu

został wzbogacony o portyk na czterech kolumnach. Początkowo

form historycznych oraz wpisanie współczesnej funkcji, która jak naj-

portyk był wolnostojący, potem kolumny zamurowano, powiększa-

mniej zmieniałaby pierwotny układ pomieszczeń – mówi Józef Cempa

jąc główną sień i mieszkania na poddaszu. Przystępując do prac

z biura architektonicznego Cel-Art. – Największym wyzwaniem było

renowacyjnych, zastaliśmy dwór z końca XVIII wieku z kontrastowo

utrzymanie zabytkowego charakteru wystroju wnętrz oraz indywidu-

dobudowanym skrzydłem, opuszczony, zdewastowany, w bardzo

alnie odtwarzanych detali na elewacjach, tak aby utrwalić i odtworzyć

złym stanie technicznym – brzózki porastały gzymsy i obszar hono-

pierwotną historyczną szatę zabudowy dworu. Jesteśmy zadowole-

rowego dziedzińca przed fasadą obiektu.

ni, że mimo długiego i żmudnego cyklu realizacji, udało się osiągnąć
ten cel. Ze względu na zły stan techniczny konieczne było zachowanie

Stawiając czoła wyzwaniom

niezwykłej ostrożności dla bezpieczeństwa zarówno obiektu, jak i lu-

Mimo tego, że upływający czas nie był łaskawy dla historyczne-

dzi. Rozwiązania przed realizacją były ciągle omawiane i analizowane

go obiektu, architekt Józef Cempa we współpracy z wizjonerskim
inwestorem i przy udziale branżystów podjęli się wyzwania odnowienia wielkopolskiego dworku oraz odtworzenia pierwotnego
przyrodniczego otoczenia. Realizacja ambitnego projektu powiodła się dzięki doświadczeniu kierownika budowy – inż. Mirosława
Kubowa, który współpracując z architektem bardzo sumiennie
wykonywał swoje obowiązki i czuwał nad jakością wszystkich etapów robót starannie wykonywanych przez Firmę Remontowo-Budowlaną Adam Żak.
Zanim przystąpiono do realizacji zamierzenia pod kierunkiem
architekta sporządzono inwentaryzację zabudowy oraz zadrzewień parku i studium koncepcyjne zagospodarowania, uzgadniając przyjęte rozwiązania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na tej bazie sporządzono wielobranżowe
projekty dla poszczególnych segmentów zespołu zabudowy
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po dokładnym rozpoznaniu stanu technicznego kolejnych partii istniejącej zabudowy – również pod kątem doboru stosowanych materiałów.
– Przy renowacji obiektów zabytkowych trudność wykonywanych
prac zawsze jest duża, szczególnie przy budynkach w bardzo złym
stanie technicznym, jak w przypadku dworku we Włościejewkach –
podsumowuje Adam Żak z Firmy Remontowo-Budowlanej. – Gzymsy i detale praktycznie odtworzyliśmy, a ściany dla ich stabilności
zostały znacznie przemurowane. Niemal wszystkie stropy budynku

Wykorzystane
z łukowymi sklepieniami. W zakresie technologicznym
materiały przy renowacji
elewacji zastosowaliśmy m.in. obrzutkę Baumit Spritz, na którą połoBaumit:
żyliśmy tynk ciepłochronny Baumit ThermoPutz, siatkę wzmacniającą
zostały wymienione. Odnowiliśmy też oryginalną, ceglaną piwniczkę

oraz szpachlę Baumit multiContact MC 55 W. Przy tego typu pracach
ważne były zastosowane materiały budowlane, ale także współpraca
z architektem, kierownikiem budowy i oczywiście z inwestorem, wtedy
można uzyskać taki efekt jak we Włościejewkach.
W 2020 roku, po 3 latach ciągłych prac budowlano-konserwatorskich,
dwór we Włościejewkach został oddany do użytku. Jego historyczna zabudowa, mimo zaskakującego kontrastu zestawionych form
Foto: Józef Cempa

architektonicznych, eksponowana w otoczeniu odtworzonego parku
zachwyca uczestników ośrodka szkoleniowego European Security
Academy, a także miejscową społeczność i turystów. Została także
zgłoszona do konkursu architektonicznego „Fasada Roku”. Jury doceniło obiekt, przyznając mu wyróżnienie w kategorii „budynek zabytkowy po renowacji”.

Dane projektu:

Produkty Baumit:

Włościejewki

■ Baumit ThermoPutz

Architekt:

Cel-Art arch. Józef Cempa

■ Baumit Spritz (VorSpritzer)

Inwestor:

European Security Academy

■ Baumit multiContact MC 55 W

Wykonawca:

Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak

■ Baumit Stuccoco Grobzug FG 88

Rok budowy:

2020

■ Baumit Stuccoco Feinzug FF 89

W KO

ŻNIE
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RSIE
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Lokalizacja:

WYRÓ
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ZDOBYWCA NAGRODY
LIFE CHALLENGE AWARD

Budynek muzeum sztuki
nowoczesnej MO w Wilnie został,
głosami międzynarodowego
jury złożonego z architektów,
uhonorowany nagrodą Baumit
Life Challenge 2021 Award.
Wyjaśniamy, czym wyróżnia się
to dzieło sztuki architektonicznej.
38
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udowę nowego muzeum sfinansowała

usytuowany w istotnym miejscu litewskiej

W ten sposób osiągnięta została harmonia

para filantropów Viktoras i Danguolė

stolicy, pomiędzy średniowiecznym Sta-

między tradycją a innowacją.

Butkus. To dzięki nim MO stało się

rym Miastem a nową dzielnicą prowadzącą

nowym centrum kulturalnym Wilna, gdzie dziś

na zachód. Projekt był inspirowany dawnymi

znajduje się ponad 5000 eksponatów sztuki

bramami miasta Wilna, do których upodab-

litewskiej. Obiekt został zaprojektowany przez

nia się formą i wykorzystanymi materiałami.

renomowane Studio Libeskind.
Przykładowo proste, przecinające się linie
Na granicy czasu

na elewacjach zewnętrznych oddano

Zamysłem architektów było, aby budynek

w białym tynku, który nawiązuje do pokry-

stanowił swego rodzaju kulturową bramę,

cia zastosowanego na architektonicznych

łączącą przeszłość z przyszłością. Został

symbolach miasta (m.in. katedrze wileńskiej).
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Połączone z miastem
Przejrzysta, transparentna kolorystycznie
elewacja oraz pewna umowność granic
między przestrzenią zewnętrzną a wnętrzem
budynku uosabiają zamierzoną przez projektantów ideę muzeum otwartego, gościnnego,
połączonego z tkanką miasta, stanowiącego
jedyną w swoim rodzaju „białą kurtynę”. Rozdziela ona dwa światy, a jednocześnie stanowi
ruchomy łącznik między nimi.
Oprócz powierzchni wystawowej liczącej
1500 m2 w obiekcie znajduje się czytelnia
z bogatym zbiorem publikacji oraz strefa

Uzasadnienie jury:
„Prosty biały sześcian z wycięciem w przejrzysty sposób podkreślającym wejście.
Fasada zapowiada sztukę wewnątrz, kryjąc ją jednocześnie za białą kurtyną.
Budynek muzeum to wzorcowy przykład archtektury stworzonej z minimalnej
ilości materiałów – tynku, szkła i aluminium. Proste i mocne rozwiązanie!”
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magazynowa z przeszkloną ścianą, co umoż-

Sztuka w naturze

liwia gościom podglądanie niedostępnych na

Budynek muzeum MO zajmuje mniej niż

co dzień zbiorów. Szczególną uwagę zwróco-

połowę działki, na której stoi. Architekci nie

no na komfort i wygodę osób odwiedzających

zapomnieli bowiem o integracyjnych prze-

muzeum, także tych niepełnosprawnych.

strzeniach zewnętrznych. W sąsiadującym
z budynkiem ogrodzie ustawiono rzeźby

Budynek pomyślano przede wszystkim jako

i zasadzono rośliny, dzięki czemu goście

miejsce, w którym odwiedzający mogą sen-

mają możliwość przeżywania sztuki w natu-

sownie spędzać czas, a także się inspirować.

ralnym otoczeniu. Uosabia to również jedną

Twórcom przyświecała maksyma „muzeum

z głównych funkcji muzeum: stworznie

bez ścian”, w którym istotne działania oraz

przyjaznej, dostępnej przestrzeni, w którym

kontankty ze sztuką wykraczają poza sztyw-

spotykają się ludzie, by wymieniać do-

ne ramy pomieszczeń.

świadczenia.

Dane projektu:
Lokalizacja:

Wilno, Litwa

Architekt:

Studio Libeskind

Nowe oblicze elewacji: Biały tynk strukturalny NanoporTop
naśladuje tekstury, sąsiadujących z muzeum, elewacji starych
kamienic i historycznych murów miejskich.

Główny projektant: Daniel Libeskind
Współpraca
lokalna:		

DO Architects

Wykonawca:

UAB „Naresta“

System docieplenia
ścian Baumit:
Baumit Star

Produkty Baumit:
UniPrimer

W maju 2022 roku

NanoporTop

odbędzie się kolejna

StarContact Forte

edycja Baumit Life

SupraFix

Challenge. Więcej

PowerFlex

informacji pod adresem:
lifechallenge.baumit.com
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Prowadzisz firmę budowlaną i pracujesz z produktami Baumit?
Dołącz do Baumit Klub i ciesz się z przywilejów dostępnych
tylko dla klubowiczów. Zasady są proste – kupujesz produkty
Baumit, rejestrujesz faktury, zbierasz punkty i wymieniasz je na
atrakcyjne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Brzmi dobrze?
Już 1 lutego przystąp do IV edycji programu – to się opłaca!
Prosta droga do benefitów

Odzież robocza, Narzędzia, Elektronika, Rodzinne, Bony czy

By dołączyć do grona fachowców Baumit, wystarczy wejść

Przelewy złotówkowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

na stronę www.baumitklub.pl i wypełnić krótki formularz
rejestracyjny. Po tym możesz dodawać faktury na swoje

Zawsze pod ręką

konto w Baumit Klub – zrobisz to za pośrednictwem stro-

Profity z Baumit Klubu możesz uzyskiwać nie tylko korzysta-

ny internetowej albo jeszcze szybciej, korzystając z aplikacji

jąc z komputera. Opracowaliśmy także wygodną aplikację,

mobilnej programu. Ważne, aby dokonać tego najpóźniej

którą możesz zainstalować na swoim tablecie lub smartfonie

do końca miesiąca następującego po tym, w którym zrobi-

i trzymać rękę na pulsie cały czas. Aplikacja oznacza możli-

łeś zakupy, czyli przykładowo fakturę z 16.06.2022 r. powi-

wość łatwego dodawania faktur, natychmiastowego dostę-

nieneś zgłosić do 31.07.2022 r. Warto być systematycznym,

pu do swojego konta i szybkie zamawianie nagród. Za jej

bo każda faktura z produktami premiowanymi to punkty,

pośrednictwem sprawdzisz „od ręki”, ilu potrzebujesz punk-

które wymienisz na nagrody z bogatego katalogu.

tów, aby osiągnąć wyższy status. Zebrane na koncie punkty
możesz wymieniać na nagrody do 28 lutego 2023 roku.

Miliony rozdanych nagród
Wraz z kolejnymi zakupami pula punktów na Twoim kon-

Pracujesz z produktami Baumit? Dołącz do tysięcy zado-

cie będzie się powiększać, a zmianie ulegnie również Twój

wolonych klubowiczów. Zbieraj punkty i odbieraj nagrody,

status w Klubie – z Uczestnika awansujesz na Przyjaciela,

o których marzysz.

Profesjonalistę i wreszcie VIP-a. Przejścia na wyższe poziomy członkostwa wiążą się z lepszymi przelicznikami i premią
punktową, czyli dostępem do coraz lepszych nagród. Jest
o co walczyć! Wybierać można wśród takich kategorii jak:
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Baumit World

Nowości
ze świata
Bautmit

Baumit Macedonia

Koszulki dla młodych tancerzy
Firma Baumit przekazała koszulki
na ważny występ dla młodych, utalentowanych adeptów tańca.
Z klubu tanecznego Dancers United wywodzą się mistrzowie kraju, Europy i świata
w różnych dyscyplinach tanecznych. Renomowany klub wysyłał na międzynarodowy konkurs tańca hip-hopowego w Budva
swoich najmłodszych członków w wieku
4-7 lat. Zostali zakwalifikowani do udziału
dzięki nakręceniu filmiku. Z uwagi na fakt,
że poza zdolnościami istotne są także odpowiednie stroje i styl, firma Baumit zakupiła dla młodych tancerzy t-shirty z nazwą
klubu. Życzymy uczestnikom powodzenia!

Baumit Wielka Brytania

Oddział Baumit UK
ma 5 lat!
Podczas, gdy firma Baumit świętuje

niezapisaną kartą. Ben Warren z dumą

swój jubileusz pięciolecia obecności

opowiada o swoim zespole współpra-

w Wielkiej Brytanii, Prezes Zarządu

cowników, liczącym obecnie 16 osób.

Ben Warren opowiada o drodze od

Pomimo wielu wyzwań, w szczególności

start-upu do wielkiego przedsiębior-

w ciągu ostatnich 12 pandemicznych mie-

Między kolegami z pracy panuje poczucie

stwa oraz wyjaśnia, co dla niego ozna-

sięcy, zespół jest bardzo zmotywowany

wzajemnej odpowiedzialności i prawdziwej

cza bycie częścią rodziny Baumit.

i prowadzi skuteczną współpracę. W firmie

determinacji związanej z chęcią prawidło-

Baumit UK można się czuć jak w rodzinie,

wej realizacji zadań. Tak właśnie wygląda

a nie w firmie zrzeszającej pracowników.

w praktyce prawdziwy „Baumit Spirit”.

W 2016 roku Ben Warren podjął wyzwanie, przejmując funkcję Prezesa Zarządu
Baumit UK. Wtedy w Wielkiej Brytanii
marka Baumit nie była jeszcze popularna,
brakowało też infrastruktury i pracowników.

Jednak

możliwość

budowania

struktur przy wsparciu dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa okazała się
kuszącą perspektywą. Dziś, po 5 latach,
firma Baumit nie jest już w Wielkiej Brytanii
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