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Wyobraź sobie, że chodząc po swoim mieszkaniu albo domu, czujesz się jak 
podczas spaceru na świeżym powietrzu. Niemożliwe? A jednak! Baumit uczy 
się od natury, dzięki czemu opracował farbę, która we wnętrzach zapewnia 
podobne warunki jak na świeżym powietrzu. Opowiemy ci krótko, w jaki 
sposób ona działa.

W  lesie, w górach, nad morzem, a także w pobliżu wodo-

spadów powietrze jest niezwykle świeże, czyste i zdro-

we.W takich miejscach odczuwamy przyjemność swo-

bodnego oddechu. Co zatem sprawia, że powietrze na łonie natury 

jest takie wyjątkowe? 

Wodospad jonów powietrza

O pozytywnym działaniu wodospadów lekarze wiedzieli już 200 

lat temu, jednak potem zapomniano o nich jako źródłach zdrowia. 

Na nowo zostały odkryte na początku XXI w. Silny strumień wodo-

spadu ma działanie lecznicze, ponieważ oczyszcza drogi oddechowe 

i łagodzi objawy stresu. Pobyt w okolicach masy spadającej wody za-

pewnia tym samym trwałą poprawę czynnościową, objawową i  im-

munologiczną funkcji płuc. Dzieje się tak między innymi dzięki temu, 

że do kropel przylega duża liczba ujemnie naładowanych jonów, które 

posiadają działanie prozdrowotne. Jony te przez drogi oddechowe tra-

fiają do organizmu. 

Cząsteczki mocy

Ale czym właściwie są jony? To naturalne składniki powietrza wy-

stępujące w różnych stężeniach. Im jest ich więcej, tym powietrze 

wydaje się świeższe. Działają niczym magnes na cząsteczki kurzu 

oraz pyłki znajdujące się w powietrzu – łączą się z nimi i opadają 

na ziemię. Ponadto cząsteczki tlenu w  powietrzu ulegają polary-

zacji i  są w  ten sposób aktywowane. Taka forma tlenu jest lepiej 

wchłaniana przez nasze ciało. Ujemne jony mają więc działanie 

oczyszczające powietrze oraz pozytywnie wpływają na nasze sa-

mopoczucie  i zdrowie.

Działanie jonów

Badania wykazały, że stężenie jonów w powietrzu w pobliżu wo-

dospadu jest kluczem do jego zdrowotnych właściwości. Przeby-

wanie w  takim otoczeniu ma pozytywne działanie m.in. na układ 

nerwowy, ciśnienie krwi, organy wewnętrzne (np. przewód pokar-

mowy) oraz szereg dolegliwości (np. reumatyzm). Pożyteczne dzia-

łanie jonów można zaobserwować np. w przypadku leczenia astmy 

– ponieważ wspierają one układ odpornościowy, rzadziej dochodzi 

do ataków choroby.

Zdrowe powietrze w pomieszczeniu

Powietrze w pomieszczeniach możemy określić mianem zdrowe-

go, jeśli jest wolne od zanieczyszczeń. Ale to nie wszystko. Musi 

się ono także charakteryzować kilkoma kluczowymi czynnikami 

odpowiadającymi za nasze dobre samopoczucie i  zdrowie. Za-

liczamy do nich optymalną jakość i  temperaturę powietrza, wła-

ściwą cyrkulację i wreszcie – zawartość odpowiednio dużej liczby 

jonów ujemnych. W  ostatnich latach naukowcy, między innymi 

z  instytutu Joanneum Research, dokładnie zbadali i  potwierdzi-

li znaczenie cząsteczek naładowanych elektrycznie dla naszego 

zdrowia i dobrego samopoczucia.
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Drodzy Czytelnicy,
Wiosna kojarzy się z nadzieją, witalnością i optymizmem. Trze-

ba przyznać, że bardzo nam tych wartości ostatnio brakowało. 

Ale sytuacja poprawia się… Rosnąca liczba zaszczepionych 

pozwala wierzyć, że zagrożenie koronawirusem uda się, może 

nie od razu zażegnać, ale z pewnością znacznie ograniczyć. 

Wszyscy potrzebujemy takiego nowego otwarcia. I  chociaż 

nasz świat pewnie już nigdy nie będzie taki sam jak przed poja-

wieniem się Covid-19, to uważam, że nie powinniśmy ustawać 

w staraniach, by czynić go lepszym. Różne są na to sposoby.

Dla nas, firmy Baumit, takim nadrzędnym celem jest dostarczanie innowacyjnych, 

zdrowych materiałów budowlanych, które sprawią, że nasi Klienci będą mieszka-

ćw komfortowych i bezpiecznych warunkach. Najnowsze osiągnięcie, z którego jeste-

śmy szczególnie dumni (i szeroko opisujemy je w tym numerze), to system Ionit składa-

jący się z farby i mas szpachlowych. Farba IonitColor ma właściwości prozdrowotne, 

dzięki którym zwiększa się ilość dobrych jonów w powietrzu. Z kolei masy szpachlowe 

IonitFinish i IonitFino doskonale regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach. Moż-

na z pełnym przekonaniem stwierdzić, że takie produkty to przyszłość budownictwa. 

Budownictwa, które musi mierzyć się z nowymi, globalnymi wyzwaniami. Szczególnie 

tymi związanymi ze zmianami klimatu.

Co jeszcze znajdziecie w  nowym numerze naszego magazynu? Nie mogło w  nim 

oczywiście zabraknąć tak lubianych prezentacji obiektów nagrodzonych w naszym 

flagowym konkursie Fasada Roku. Tym razem przeczytacie artykuły o osiedlu Nowe 

Kolibki, akademiku Student Depot i przedwojennym bloku w Nowej Soli. Przy okazji 

przypominam, że czekamy na Wasze zgłoszenia do nowej edycji, czyli Fasady Roku 

2021. Na naszych łamach publikujemy również wyniki, rozstrzygniętego pod koniec 

kwietnia, europejskiego konkursu Life Challenge – serdecznie zapraszam w związku 

z tym na przegląd najlepszej architektury Starego Kontynentu.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z nowym numerem Baumit Magazynu i liczę, 

że ta lektura przyniesie Wam mnóstwo satysfakcji i napełni optymizmem!

Jacek Czyżewicz / Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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Więcej wypoczynku 
 

Obowiązki, terminy i pośpiech związane z naszym życiem za-

wodowym i prywatnym nie zawsze pozwalają nam na skutecz-

ny odpoczynek w domowym zaciszu czy naładowanie baterii 

na świeżym powietrzu. 

O czym często zapominamy, planując nasze zabiegane, co-

dzienne życie? O czasie na odpoczynek i regenerację sił! 

W pracy musimy dotrzymywać terminów, pędzimy z  jed-

nego spotkania na drugie, robimy szybką przerwę na lunch i znów 

wracamy do obowiązków. Wieczorem, gdy dotrzemy do  domu, 

przeważnie mamy czas jedynie na to, aby zaspokoić podstawowe 

potrzeby. Dlatego nie jest nam łatwo zrelaksować się przy nawale 

obowiązków czy wygospodarować czas, który spędzimy na świe-

żym powietrzu. 

Regenerujące powietrze w pomieszczeniach

Naukowcy zbadali wpływ powietrza nasyconego jonami na nasze 

zdrowie i doszli do wniosku, że zwiększenie stężenia jonów ujemnych 

wpływa na dobre samopoczucie i wspomaga układ odpornościowy.

samopoczucia
Jony

  źródłem dobrego 

Lepsza koncentracja
 

Zdalna praca i nauka powodują, że spędzamy coraz więcej 

czasu we własnych czterech kątach. Jednak kiedy powietrze 

robi się zastałe, często trudno nam się skoncentrować. Aby 

oczyścić umysł, dobrze jest wyjść na zewnątrz i odetchnąć 

świeżym powietrzem. Niestety nie jest to takie proste, 

szczególnie w przestrzeni miejskiej. 

Oprócz czynników takich jak temperatura i  wilgotność, główną rolę 

w zapewnianiu dobrego powietrza oraz koncentracji odgrywa odpo-

wiednia zawartość jonów. Badania przeprowadzone z udziałem ludzi 

w pomieszczeniach z różną jakością powietrza wykazały, że przy wyż-

szym stężeniu jonów w powietrzu, osoby testowane miały zauważalnie 

wyższą wydajność i wykazywały się lepszą koncentracją.

Łagodzenie alergii
 

Osoby uczulone na pyłki wiedzą, że budząca się do życia przyro-

da to nie tylko radość i nadzieja. Reakcje alergiczne, takie jak po-

drażnienie nosa, kichanie, swędzenie, płytki oddech czy kaszel, 

to dla nich często nieprzyjemne skutki uboczne najpiękniejszej 

pory roku.

Głównymi winowajcami są pyłki, które przysparzają kłopotów średnio 

jednej na cztery osoby. Zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych stę-

żenia tych cząsteczek mogą być naprawdę wysokie. Dzieje się tak przez 

nawiewniki okienne, które wpuszczają pyłki do środka i w  ten sposób 

utrudniają swobodne oddychanie w domu. 

z Baumit Ionit

Przyciągające cząsteczki

Jony powietrza stanowią naturalne „magnesy” dla pyłków i  drob-

nego kurzu. Posiadają wyjątkową właściwość wiązania pyłków 

w powietrzu w większe grupy, co zwiększa ich ciężar i powoduje, 

że opadają na podłogę. W ten sposób wspomagają proces oczysz-

czania powietrza, którym oddychamy, a  to ma szczególnie pozy-

tywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Lepsze, czystsze powietrze dzięki Baumit Ionit

Pomiary wykazały, że stężenie pyłków brzozy w  testowanych wnę-

trzach spadało dzięki Baumit Ionit wyraźnie szybciej niż w podobnych 

pomieszczeniach, gdzie użyto tradycyjnej farby. Po 30 minutach po-

nad 90% pyłków brzozy uległo wiązaniu i opadło na podłoże. 

Baumit IonitColor
wzbogaca powietrze w  jony, które działają aktywizująco i  dba 

o lepszą jakość powietrza we wnętrzach, oczyszcza je i popra-

wia nasze samopoczucie w zamkniętych pomieszczeniach

• Pyłek brzozy
• Jony
• Baumit Ionit

 Pomieszczenie

bez Baumit Ionit

1 2

5

▪Zwiększone stężenie jonów 
    w powietrzu
▪Mniej pyłków i drobnego kurzu
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Oaza 
wypoczynku

0018 Bianca

Przebywając w zamkniętych pomieszczeniach często, mamy wrażenie, że powietrze 
jest ciężkie i niezbyt świeże. Dzieje się tak dlatego, że stężenie jonów jest tam wyraźnie 
niższe. Na szczęście możemy skorzystać z IonitSystem czyli farby Baumit lonitColor 
w połączeniu z masami szpachlowymi Baumit IonitFino lub Baumit IonitFinish.

Te informacje dla wielu osób są zaskakujące, ale aż 90%  

naszego życia spędzamy w  pomieszczeniach zamkniętych, 

a dziennie wdychamy ok. 11 500 litrów powietrza. Dlatego jego 

jakość jest decydująca dla naszego dobrego samopoczucia i  zdro-

wia. Innowacyjna, mineralna farba ścienna Baumit lonitColor oferuje 

we wnętrzach dokładnie ten sam efekt jaki znamy z natury – w krót-

kim czasie zwiększa stężenie naturalnych jonów i znacznie polepsza 

jakość powietrza. Zapewnia nam uczucie świeżości, którego normalnie 

doświadczamy na łonie natury. Działanie to zostało potwierdzone za-

równo przez niemiecki Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli, jak i przez 

Uniwersytet Medyczny w Wiedniu. 

Jak działa ta farba?

Sposób działania Baumit lonitColor można dość łatwo wytłuma-

czyć. Powietrze ze względu na swoją naturalną wilgotność zawiera 

dużą ilość cząsteczek wody. Kiedy zetkną się one z  zawartym 

w  farbie lonitColor specjalnym składnikiem mineralnym, ulegają 

naładowaniu i  zmieniają się w  jony, które korzystnie wpływa-

ją na  zdrowie. Im wyższe ich stężenie, tym więcej pyłków ulega 

wiązaniu i  opada na podłogę. Oddychanie staje się dzięki temu 

wyraźnie łatwiejsze, a powietrze świeższe,

czystsze i zdrowsze.

Baumit IonitColor 
66 wyselekcjonowanych kolorów

0359 Lucy 0358 Emma 0289 Amy 0357 Mia 0288 Ivy 0188 Fiona 0058 Denise 0189 Elisa 0059 Diana 0287 Ina 0187 Grace 0057 Jana

0406 Romy 0407 Marie 0417 Ria 0567 Nadine 0597 Yuna 0416 Olivia 0356 Lea 0286 Alice 0186 Kim 0056 Flora 0408 Naomi 0566 Selina 0596 Victoria

0418 Nina 0568 Tessa 0598 Xenia 0409 Sophie 0419 Sarah 0569 Vivien 0599 Tina 0706 Killian 0776 Ennio 0786 Flynn 0866 Jasper 0936 Maxim 0976 Milan

1036 Odin 1066 Vito 0707 Benno 0777 Darius 0787 Hugo 0867 Andre 0937 Lio 0977 Navid 1037 Marco 1067 Toni 0708 Adam 0778 Elliah 0788 Keno

0868 Levin 0938 Norman 0978 Vincent 1038 Rafael 1068 Nico 0709 Aron 0779 Klaas 0789 Juri 0869 Carlos 0939 Oskar 0979 Noah 1039 Sam 1069 Tom

Więcej informacji znajdziecie 
w naszych filmach o produktach 
Baumit lonit

Podpowiedź:

Nie zamiast, ale dodatkowo

Oczywiście farba Baumit IonitColor nie powinna i nie może zastąpić 

nam pobytu czy ruchu na świeżym powietrzu. Ma ona jednak dzia-

łanie wspomagające, poprawiające nasze samopoczucie. Jej zasto-

sowanie stanowi również komfort dla oczu, ponieważ ta innowacyjna 

powłoka ścienna występuje w 66 stonowanych odcieniach kolorów.

W systemie lepiej

Aby zapewnić optymalne warunki dla farby lonitColor, Baumit 

stworzył lonitSystem. Należą do niego także masy szpachlowe 

Baumit lonitFinish i Baumit lonitFino. Zostały opracowane z myślą 

o ścianach betonowych i gipsowo-kartonowych, a ich działanie po-

lega na regulacji wilgotności powietrza. Stąd nasza rekomendacja, 

żeby w przypadku nowych budynków lub remontów szpachlować 

podłoże masami lonitFinish lub lonitFino. Zapewniają one zrówno-

ważoną regulację wilgotności poprzez uaktywnienie efektu bufo-

rowania i magazynowania. Polega to na tym, że w przypadku zbyt 

dużej ilości pary wodnej, pochłaniają ją i w razie potrzeby oddają. 

Prosto i szybko

Obróbka Baumit lonit okazuje się być niezwykle łatwa, dzięki do-

skonałym właściwościom produktów. Masy IonitFinish lub lonitFino 

należy nakładać na powierzchnię tak, aby uzyskać niezbędną mini-

malną grubość warstwy 1,5 mm. Z kolei powłokę końcową tworzy 

się, nakładając farbę Baumit lonitColor w dwóch warstwach. Malo-

wanie wykonujemy pędzlem lub wałkiem, a w razie potrzeby możliwa 

jest równie łatwa aplikacja metodą airless.

Miejsce Stężenie jonów/cm³

Wodospady 25 000 do 80 000

Jaskinie 5 000 do 20 000

Góry 1 000 do 5 000

Zamknięte pomieszczenia 
z Baumit lonitSystem

2 000 do 4 000

Wieś 1 000 do 2 000

Miasto 250 do 750

Zamknięte pomieszczenia  0 do 250

Efekt wodospadu
W naturze jony oczyszczają powietrze, a odpowiednie ich 

stężenia działają korzystnie na zdrowie.

Dowiedz się więcej na stronie:

baumit.com/ionitsystem
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Trudny kolor czy nie-kolor?

Inuici, rdzenne ludy zamieszkujące obszary arktyczne i subarktyczne 

Kanady, Syberii, Alaski i Grenlandii, używają ok. 200 różnych określeń 

na biel, w zależności od odcienia i tekstury. To bogactwo kolorów po-

służyło firmie Baumit jako wzorzec, kiedy powstawała paleta kolorów 

Baumit Shades of White. 

Architekci i planiści już od dawna, z różnych powodów faworyzowali 

kolor biały. Dziś barometr trendów w budownictwie znów zaczął wska-

zywać bardziej purystyczny kierunek, w związku z czym coraz więcej 

buduje się na biało. Ale jest to dość trudny kolor czy też, jak kto woli, 

nie-kolor. To od kombinacji wykorzystanych materiałów i stylu archi-

tektonicznego uzależnione jest, który odcień bieli naprawdę będzie 

pasował do danego budynku. Wiele zależy zatem od kreatywności 

architekta i wykonawcy.

Barwa uniwersalna

Biel można doskonale łączyć z  innymi materiałami, niezależnie 

od tego czy będzie to metal, beton czy drewno. Biały uwielbia czyste 

formy, ale również mieszankę materiałów i jest najbardziej uniwersal-

nym ze wszystkich kolorów. Z tego powodu, o nowe odcienie bieli 

wzbogacona została też oferta popularnego tynku dekoracyjnego 

do kreatywnego kształtowania elewacji Baumit CreativTop. Cotton-

White, IvoryWhite czy IceWhite to nazwy niektórych z tych odcieni.

Remedium na wyspy ciepła

Decyzja o  wykonaniu białej elewacji ma jednak nie tylko wymiar 

estetyczny i  psychologiczny, ale także bardzo konkretny i  ekolo-

giczny: zmieniający się klimat. Temperatury rosną, nasze miasta stają 

się coraz gorętsze, a co za tym idzie – bielsze. Tak zwany efekt albedo 

lub zdolność odbijania koloru białego może być wykorzystana do sku-

tecznego przeciwdziałania przegrzewaniu się obszarów zurbanizowa-

nych w skali lokalnej i tworzeniu tzw. miejskich wysp ciepła. 

Książka pełna inspiracji

Z okazji premiery kolekcji Shades of White, firma Baumit postanowiła 

dowiedzieć się, dlaczego architekci tak bardzo lubią tworzyć białe 

budynki. 46 wybitnym projektantom z 27 krajów, w których działa 

Baumit, zadano następujące pytanie: „Architekci noszą się na czar-

no, a projektują w bieli. Zgodzilibyście się z tym?”. Zaskakujące od-

powiedzi i liczne spostrzeżenia na temat międzynarodowego świata 

architektury znalazły się w  świeżo wydanej, bogato ilustrowanej 

książce Shades of White. Z pewnością może ona stanowić inspirację 

dla miłośników architektury, współtworzoną przez wiodących euro-

pejskich projektantów. 

Dla jednych biel to brak jakiegokolwiek koloru, dla innych stanowi połączenie wszyst-
kich możliwych kolorów. Renesansowy włoski architekt Andrea Palladio i niemiecki 
poeta Johann Wolfgang Goethe opowiadali się za białą architekturą, która według nich 
stanowiła nośnik duchowej wzniosłości. W języku architektury kolor biały symbolizuje 
zatem najwyższą czystość i koncentrację na tym, co istotne, czyli na formie. Nowa 
paleta kolorów Baumit Shades of White pokazuje jednak, że biel bieli nierówna.

Biel bieli nierówna

12 odcieni bieli
Baumit wybrał 12 najpiękniejszych odcieni bieli i połączył je w uni-

kalną kolekcję kolorów – od StarWhite po IvoryWhite, od OpalWhite 

po IceWhite – tworząc Baumit „12 Shades of White". Szukając indy-

widualnego wrażenia bieli można wybierać od barw zapraszających 

i ciepłych do chłodnych i rzeczowych. Prezentowane obok odcienie 

bieli (poza W1200) dostępne są w Baumit StarTop/Color, CreativTop 

oraz SilikonTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest wy-

łącznie w StarTop/Color oraz CreativTop.

„Trzeba myśleć o architekturze, a nie o tym, jak 
się ubrać i może dlatego zawsze noszę czerń.”
CHRISTOPH MÖRKL, Austria

„Jest pewien dowcip o ubierających się 
na czarno architektach, który opowia-
damy sobie wśród współpracowników. 
Istota dowcipu jest następująca – ubierają 
się oni na czarno, ponieważ opłakują 
swoje niezrealizowane pomysły.”
BALČIŪNAS TADAS, Litwa

„Nie-kolory, czyli biel i czerń, niezwykle 
fascynują. Występują one bardzo rzadko 
w środowisku naturalnym i odbijają 
wszystkie kolory tylko pośrednio. Są one 
w pewnym sensie odrębnym królestwem. 
Biel prowadzi do ciszy.”
HEIKE HANADA, Niemcy

„Z białym prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
jest mniejsze. Biel to tradycja w wielu strefach 
klimatycznych, nikt nie zacznie budować czerwo-
nych domów w Grecji.”
ANDRIJA RUSAN, Chorwacja

baumit.com/sow

W1201  MineralWhiteW1200  StarWhite W1202  CottonWhite

W1207  AntiqueWhiteW1206  OpalWhite W1208  CeramicWhite

W1203  ChampagneWhite W1205  IvoryWhiteW1204  LaceWhite

W1209  MagnoliaWhite W1211  IceWhiteW1210  ShadowWhite

Nasza podpowiedź: 
Shades of White
Inspirację 12 odcieniami bieli można 

znaleźć również w naszej aktualnej broszurze. 

„Opierając się na Baumit Life, opra-
cowaliśmy 12 wyjątkowych odcieni 
bieli i pokazaliśmy, że kreatywność 
w świecie bieli także jest możliwa.” 
Wilfried Spanring, ekspert ds. kolorów Baumit

„Czerń i biel mają coś wspólnego ze znikaniem. 
To „niebycie” jest bardzo ważne dla kreatywności. 
Będąc w procesie twórczym, trzeba najpierw 
z wszystkiego uczynić „nic”.
ADNANAKSU, Turcja
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Ze względu na specyfikę, nie wszystkie roboty budowlane da się 

wykonywać szybciej, jednak wiele etapów może być znacznie skró-

conych poprzez wykorzystanie odpowiednich produktów i nowocze-

snych technologii budowlanych. Jak zatem zaoszczędzić cenne dni, 

a nawet tygodnie oraz usprawnić przebieg prac budowlanych?

Szybkość prac a dobór produktów i technologii     

Przy realizacji podkładów podłogowych istotny jest nie tylko czas 

pozwalający na poruszanie się po nowo wykonanym podkładzie – 

jastrychu. Najczęściej równie ważny, o  ile nie ważniejszy, jest termin 

ułożenia kolejnych warstw (np. hydroizolacji) lub finalnej posadzki, 

ponieważ pozwala to na oddanie powierzchni do eksploatacji. Szcze-

gólnie w przypadku remontów, zastosowanie odpowiednio szybkich 

wyrobów i rozwiązań systemowych warunkuje możliwość wykonania 

robót w zaplanowanych ramach czasowych. 

Szybkowiążące, szybkoschnące, bardzo mocne i wyjątkowo trwałe, 

a  jednocześnie wszechstronne oraz oferujące doskonałe właści-

wości robocze – to tylko niektóre z  cech posadzek cementowych 

Baumit Rapido. Zakres robót, które możemy wykonać w krótszym 

czasie, stosując te produkty, jest bardzo duży. 

Przy zastosowaniu tradycyjnego jastrychu 

zwykle można na niego wchodzić dopiero po 

ok. 24–48 godzinach, a  na układanie kolej-

nych warstw trzeba poczekać aż 3–4 tygo-

dnie (zależnie od warunków otoczenia takich 

jak wilgotność względna, czy temperatura). 

Dzięki zastosowaniu Baumit Rapido uzysku-

jemy możliwość ruchu pieszego już po kilku 

godzinach (podkład zespolony z podłożem), 

a po upływie 1 dnia mogą być układane kolej-

ne warstwy lub finalna posadzka.

Przykładowe zastosowania podkładów podłogowych Baumit Rapido  

Wewnątrz budynków Na zewnątrz

Podkład / posadzka zespolona – związana 
z podłożem, w poziomie lub ze spadkiem;  
grubość 10–100 mm

Warstwa spadkowa na balkonach  
i tarasach; grubość 10–100 mm

Podkład niezwiązany z podłożem - na war-
stwie oddzielającej; grubość 35–100 mm

Podkład - warstwa dociskowa na balkonach 
i tarasach; grubość 40–100 mm

Podkład pływający na izolacjach termicz-
nych i akustycznych; grubość 40–100 mm  
(zależnie od obciążeń użytkowych)

Podkład z ogrzewaniem podłogowym;  
≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Zarówno w przypadku nowych inwesty-
cji, jak i remontów, tempo robót budow-
lanych to jeden z kluczowych wyznacz-
ników końcowego sukcesu. Determinuje 
nie tylko oddanie ukończonej inwestycji 
w zaplanowanym terminie, ale wpływa 
także na sumaryczne koszty realizacji 
prac. Produktami, których stosowanie 
znacznie przyspiesza pracę, są podkła-
dy podłogowe Baumit Rapido. Dobrze 
sprawdzają się np. na balkonach.

Przykładowe rozwiązanie – warstwa spadkowa na balkonie (lub tarasie) z okładziną ceramiczną

Zalecane nachylenie warstw balkonu powinno wynosić min. 1,5–2%. 

Kształtowanie spadku należy formować na poziomie płyty balkonowej, 

co pozwoli na zachowanie stałej grubości we wszystkich kolejnych 

warstwach balkonu. Dzięki szybkości wiązania i  wysychania oraz 

doskonałym właściwościom roboczym, podkłady podłogowe Baumit 

Rapido to dokonały wybór do wykonywania tego typu robót. 
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Speed
bezpieczna prędkość
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Produkt / parametry
Błyskawiczna posadzka cementowa 

Baumit Rapido 1 Speed

Szybka posadzka cementowa 

Baumit Rapido 4

Zakres grubości 10-100 mm 10-100 mm

Klasyfikacja CT-C35-F6-A12 CT-C30-F5-A12

Możliwość ruchu pieszego 3 godz. 5 godz.

Układanie płytek ceramicznych 1 dzień 1 dzień

Układanie posadzek wrażliwych na wilgoć 1 dzień 4 dni

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz wewnątrz i na zewnątrz

Warto dodać, że Baumit Rapido to doskonałe podłoże dla wszelkich warstw wykończeniowych, m.in.:

  płytek ceramicznych i kamiennych

 paneli podłogowych

 parkietów oraz desek podłogowych (w tym dużych formatów)

 wszelkiego rodzaju wykładzin elastycznych

 powłok i posadzek żywicznych

Kompletny zestaw elementów systemu balkonowego Baumit zapewnia szybkość wykonania prac oraz doskonały i trwały 

efekt końcowy! 

1. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, suche, niezmrożone, wolne od zanieczyszczeń osłabia-
jących przyczepność oraz korozji biologicznej. Na styku ściany i płyty balkonowej 
układamy dylatację (elastyczne oddzielenie jastrychu od wszelkich konstrukcji 
pionowych) – stosując np. taśmę dylatacyjną (min. grubość dylatacji 10 mm).

Podpowiedź Baumit: Przy przygotowaniu podkładu nie wolno przekraczać maksy-
malnej zalecanej ilości wody zarobowej! Przedozowanie wody m.in. osłabia wytrzyma-
łość, wydłuża czas wysychania podkładu, może skutkować zwiększeniem skurczu oraz 
spękaniem podkładu.

2. Warstwa gruntująca / sczepna
Podłoże dokładnie oczyszczamy, a następnie zagruntowujemy. W przypadku układania 
warstw od 10 mm musimy wykonać tzw. szlamowanie przy użyciu emulsji Baumit Con-
nect. Podkład podłogowy układamy na świeżą warstwę sczepną (metoda „mokre na 
mokre”). Przy grubszych warstwach (> 30 mm) możemy zastosować preparat Baumit 
Grund, a zagruntowane podłoże zostawiamy do wyschnięcia.

Podpowiedź Baumit: Skuteczna hydroizolacja jest szczególnie istotna ze wzglę-
du na procesy zamarzania i  rozmarzania. W Polsce przejście temperatury przez 
0°C występuje rocznie około 70 razy (a nawet ok. 90 dni w  terenach górskich). 
Duże różnice temperatur, mogące sięgać nawet do 100°C w skali roku, powodują 
związane z tym odkształcenia materiałów w warstwach balkonu lub tarasu. Wyma-
ga to stosowania odpowiednich, elastycznych materiałów hydroizolacyjnych oraz 
wysokiej jakości, odkształcalnych klejów do płytek.

3. Układanie zaprawy 
Zamocowanie do boków płyty balkonowej np. desek szalunkowych ułatwia wy-
konanie prac. Zaprawę układamy na podłożu niezwłocznie po przygotowaniu. Dla 
prawidłowego ułożenia podkładu można wykorzystać pasy zaprawy lub prowadnice 
ułożone zgodnie z zaplanowanym spadkiem. Ułożoną zaprawę wyrównujemy i wy-
profilowujemy za pomocą łaty. Po wstępnym związaniu powierzchnię zacieramy ręcz-
nie pacą na ostro. Musimy wykonać dylatacje – wielkość pól roboczych maks. 3 x 3 m.

Podpowiedź Baumit: Świeżo wykonane powierzchnie należy odpowiednio zabez-
pieczyć przed deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Tempe-
ratura w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac nie może być niższa niż +5°C.

4. Wykonanie hydroizolacji 
Już po około 24 godzinach od wykonania jastrychu Baumit Rapido 1 Speed 
możemy przystąpić do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (czas dla aplikacji 
w  temp. ok. 20°C i  50% wilgotności). Przed nałożeniem hydroizolacji podłoże 
gruntujemy preparatem Baumit Grund. Zaprawę Baumit Protect nakładamy 
w dwóch warstwach. W świeżo ułożonej, pierwszej warstwie hydroizolacji mon-
tujemy taśmę uszczelniającą Baumit Strap Plus oraz profil balkonowy (okapnik), 
na którym układamy samoprzylepną taśmę Baumit StrapFix. Drugą warstwę hy-
droizolacji układamy w momencie, kiedy pierwsza jest już odpowiednio związana.

5. Układanie płytek ceramicznych i spoinowanie
Płytki ceramiczne możemy układać po 24 godz. stosując wysokoelastyczną za-
prawę klejową Baumit FlexTop lub elastyczną zaprawę Baumit FlexUni. Do 
spoinowania rekomendowana jest elastyczna, wodoodporna zaprawa Baumit-
PremiumFuge. Na styku jastrychu ze ścianą budynku powinniśmy zastosować 
elastyczny wypełniacz Baumit Silikon. Dodatkowo, spoina z  silikonu powinna 
być użyta na styku okładziny ceramicznej z cokolikiem wokół balkonu.

Podpowiedź Baumit: Przyklejając płytki, stosuje się metodę kombinowaną – po 
rozprowadzeniu kleju na podłożu nakłada się dodatkowo cienką warstwę kleju na 
całej powierzchni płytki. 
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Klejenie metodą kombinowaną

B Baumit Rapido 1 Speed D Baumit PremiumFugeC Baumit Grund, Baumit ProtectA Baumit Connect, Baumit Grund

Wykonawcy oczekujący efektywnego i  sprawdzonego i  rozwiąza-

nia  docenią fakt, że zaprawy Baumit Rapido 1 Speed oraz Baumit 

Rapido 4 przeznaczone są zarówno do aplikacji ręcznej, jak też 

maszynowej – z  wykorzystaniem agregatów typu mixokret lub 

mieszarek przepływowych. Pozwala to na bardzo szybkie ułożenie 

materiału, także na większych powierzchniach oraz w  przypadku 

dużych inwestycji.

Szybkowiążące i szybkoschnące posadzki Baumit Rapido zapewniają 

nie tylko osiągnięcie wysokiej szybkości realizacji prac, ale również 

daje pewność i bezpieczeństwo długiej, bezproblemowej eksploatacji. 

15 min                   24 godz.          24 godz. 

UKŁADANIE
HYDROIZOLACJI

WARSTWA
GRUNTUJĄCA/SCZEPNA

UKŁADANIE  
BAUMIT RAPIDO

KLEJENIE
PŁYTEK
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Tradycyjne tynki cementowo-wapienne są cenione szcze-

gólnie za swoją wytrzymałość, ale warto pamiętać rów-

nież o  innych zaletach tego rozwiązania. Bardzo dobra 

przyczepność czyni z  nich idealną bazę pod malowanie, a  także 

wszelkiego rodzaju okładziny jak np. tapety czy płytki ceramicz-

ne. Tynki cementowo-wapienne nadają się do każdego wnętrza 

i do każdych warunków – do kuchni, salonu, korytarza czy pokoju 

dziecięcego, a  dzięki temu, że są wodoodporne również do po-

mieszczeń, w których wilgotność przekracza 70% – np. łazienek. 

Są paroprzepuszczalne i – choć nie zawsze o tym pamiętamy – jako 

produkty mineralne (czyli naturalne) poprawiają mikroklimat wnętrz. 

Są znakomitymi regulatorami wilgoci – pochłaniają i magazynują jej 

nadmiar, by uwolnić w momencie, gdy powietrze ulegnie zbytnie-

mu wysuszeniu. To wszystko razem sprawia, że choć mijają lata, 

zmieniają się mody i  trendy, to one niezmiennie cieszą się dużą 

popularnością – zarówno wśród fachowców, pracujących z  nimi 

na budowie, jak i samych inwestorów.

Opcja standard

Standardowe tynki cementowo-wapienne, aby wstępnie związały 

i były gotowe do dalszej obróbki, potrzebują minimum kilka (6-8), 

a nawet kilkanaście godzin. Czas ten zależy od wielu czynników, 

m.in. grubości tynku, chłonności podłoża i panujących temperatur 

oraz wilgotności. Dlatego zazwyczaj narzuca się je po południu, 

by po zachowaniu odpowiedniej przerwy technologicznej, dokoń-

czyć pracę następnego dnia rano.

Wersja speed

Zdarzają się jednak sytuacje, 

kiedy szczególnie zależy nam na 

czasie, a  każda zaoszczędzona 

godzina jest na wagę złota. Nie, 

wróć – na wagę dotrzymania ter-

minu, bo w branży budowlano-re-

montowej nawet niewielki zastój 

może spowodować opóźnienie 

realizacji kolejnych prac i całej inwestycji. Warto wówczas pamię-

tać, że prace tynkarskie można znacząco przyspieszyć, sięgając 

po tynk szybkowiążący, który można nakładać i zacierać w stosun-

kowo krótkim czasie.

W Polsce dostępnymi tynkami tego typu są Baumit MPI 30 Speed 

i jego lekka odmiana Baumit MPI 30 L Speed. Ich największą prze-

wagą jest pozostający pod całkowitą kontrolą tynkarza, krótki czas 

wykonania. Do obróbki można przystąpić już po ok. 2-3 h od nałoże-

nia, niezależnie od chłonności podłoża czy grubości warstwy tynku. 

– Tynki cementowo-wapienne wymagają zwykle zatarcia na koniec 

lub nawet następnego dnia po ich narzuceniu – mówi Tomasz Ja-

rzyna z  Baumit Polska. – Z  tego względu w  tygodniowym cyklu 

pracy od poniedziałku do piątku, w piątek zazwyczaj tego rodzaju 

prac już się nie planuje i nie wykonuje, bo oznaczałoby to koniecz-

ność prowadzenia ich do późnych godzin lub powrotu na budo-

wę również w  sobotę. Tynk MPI 30 Speed i  jego lekka odmiana 

Sposób
     na szybkie
tynkowanie

Stosowanie tynków cementowo-wapiennych  
to bardzo popularny sposób wykańczania  
ścian i sufitów. Produkty posiadają wiele zalet,  
a dzięki rozwijającej się technologii, prace  
tynkarskie można przeprowadzić  
w ekspresowym tempie.

Dowiedz się więcej na YouTube:    https://youtu.be/sSBCQFO8PE4

Baumit MPI 30 L to wyjątki od 

tej reguły. Dzięki szybkowiążą-

cej formule cały proces tyn-

kowania z  ich wykorzystaniem 

można w  kontrolowany spo-

sób przeprowadzić w  ciągu 

kilku godzin. Gdy na szali jest 

dotrzymanie terminu i  trzeba 

wykonać pracę w krótkim czasie, te kilka zaoszczędzonych godzin 

może zrobić dużą różnicę.

Jak dużą? Jeśli popatrzymy przez pryzmat pięciodniowego tygo-

dnia pracy, możemy wykonać nawet 30% więcej prac. Ponadto, 

tynk szybkowiążący pozwala nie tylko przyspieszyć całość realizo-

wanych robót na obiekcie, lecz także – z uwagi na przewidywalny 

czas obróbki – także lepiej rozplanować zadania i szybciej ukończyć 

prace. Dodatkowo dzięki plastycznej i drobnoziarnistej formule, pra-

ce na odpowiednio miękkim i przewidywalnym tynku prowadzi się 

łatwo. A wszystko to przy zachowaniu najlepszych parametrów wy-

trzymałościowych tynków Baumit.

Szybkowiążące tynki cementowo-wapienne to sprzymierzeńcy za-

równo ekip budowlanych, jak i inwestorów, którzy wymagają spraw-

nego przeprowadzenia prac, wysokiej jakości oraz trwałych efektów. 

Dzięki produktom takim jak MPI 30 Speed czy MPI 30 L Speed zostają 

spełnione oczekiwania każdej ze stron. 

Pierwszy na polskim rynku  
szybkowiążący tynk  
cementowo-wapienny
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Proces tynkowa-
nia, dzięki szybko-
wiążącej formule 
tynków MPI 30 
oraz MPI 30 L, 
trwa około dwóch 
godzin zamiast 
nawet kilkunastu.
 
Tomasz Jarzyna, Baumit Polska

„



Foto: Dariusz Żak

Foto: Tom Kurek

Żyjemy coraz intensywniej, ciągle gdzieś się 
spieszymy, gonią nas deadline’y, a presja 
i stres towarzyszą na każdym kroku. Szansą 
na złapanie oddechu w mieście, po całym 
dniu spędzonym w pracy, jest włączenie trybu 
slow life. I wcale nie trzeba przeprowadzać się 
na wieś, aby uciec od miejskiego zgiełku.  
Doskonałym dowodem na to jest osiedle 
Nowe Kolibki w Gdyni – zwycięzca konkursu 
Fasada Roku 2020 w kategorii „budynek  
wielorodzinny nowy”.
 

Inwestycja powstaje na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe-

go, na granicy Sopotu i dzielnicy Gdynia-Orłowo, zaledwie 800 me-

trów od piaszczystej plaży. To właśnie jej malownicze otoczenie 

stało się największym źródłem inspiracji dla autorów projektu – ar-

chitektów z sopockiej pracowni Roark Studio.

Natura na pierwszym planie

Projekt powstaje w duchu filozofii slow life. Jego ideą jest stworzenie 

wyjątkowego miejsca, które będzie dawać wytchnienie i pomagać  

w osiągnięciu równowagi w codziennym życiu.  

– Życie w  metropolii, jaką jest Trójmiasto, wiąże się z  ciągłą goni-

twą, brakiem czasu, staniem w korkach i stresem. Warto swój wolny 

czas oraz ten, który spędzamy z rodziną, przeżywać w miejscu, które 

pozwala nam zwolnić tempo – mówi arch. Jakub Bladowski, prezes 

zarządu Roark Studio. – W miejscu, w którym jest dokąd pójść, gdzie 

życie może się dziać na różne sposoby, gdzie istnieje wiele miejsc 

i przestrzennych warstw do odkrycia. Projekt Nowe Kolibki stwarza 

szansę wykształcenia takiego miejsca poprzez zwrócenie się do we-

wnątrz osiedla oraz wpuszczenie do niego tego, co najbardziej war-

tościowe w zastanej okolicy, czyli zieleni. 

Słowo o architekturze

Sama zabudowa to budynki dwupiętrowe, zaprojektowane tak, aby 

idealnie współistnieć z naturalnym otoczeniem. Oszczędna w środ-

kach elegancka architektura idzie tutaj w parze z  funkcjonalnością 

i nawiązuje do lokalnej zabudowy.

– Projektując elewacje, zależało nam na zachowaniu gdyńskiej ko-

lorystyki: bieli oraz ciemnych szarości, które wzbogaciliśmy kolorem 

ciepłego drewna. Na elewacjach został zaprojekowany łupek, który 

nawiązuje swoim charakterem do sąsiedztwa pobliskiego Trójmiej-

skiego Parku Krajobrazowego i  świetnie kontrastuje z pomalowa-

nym na biało tynkiem. W  tym przypadku chcieliśmy uzyskać jak 

najbardziej gładką i białą powierzchnię, która na długo zachowa ele-

gancki wygląd, dlatego sięgnęliśmy po wysokiej jakości tynk mine-

ralny Baumit Classico Special oraz farbę silikonową klasy premium 

– Baumit StarColor, o  wysokiej paroprzepuszczalności i  podwyż-

szonych właściwościach samoczyszczących – mówi architekt.

Całości dopełniają nowoczesne detale, takie jak przesuwne tafle 

szklane, dzięki którym możliwe jest prawie całkowite zamknięcie po-

wierzchni balkonu. Uwagę zwracają także tarasy dachowe z  pod-

wyższonymi balustradami szklanymi.              
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Na ścieżce sukcesu

Umiejętne połączenie w projekcie nowoczesnych rozwiązań z krajobrazem 

naturalnym zostało zauważone i  docenione przez środowisko branżowe. 

Osiedle Nowe Kolibki otrzymało prestiżową nagrodę w ramach European 

Property Awards 2019-2020. Na swoim koncie ma również wyróżnienie 

w  kategorii „Budowa roku”, przyznane przez Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa, a także zwycięstwo w polskiej edycji konkursu 

Fasada Roku 2020 w kategorii „budynek wielorodzinny nowy”.

– Detal balkonu z  przesuwnymi szklanymi elementami został 

opracowany specjalnie dla tego projektu. Praca nad tym roz-

wiązaniem trwała 4 miesiące – analizowany był wpływ wiatru 

na różne warianty przesłonięcia balkonu czy na ugięcie szkla-

nych tafli, których wysokość jest rekordowa i wynosi 280 cm 

– każda z  nich waży 80 kg – opowiada Jakub Bladowski. – 

Na dachowych tarasach zaprojektowano szklane balustrady 

o niestandardowej wysokości 140 cm, aby siedzący tam ludzie 

byli chronieni przed wiatrem, którego w Gdyni nie brakuje.

Obrócić przeszkodę w atut

Największym wyzwaniem, z  jakim musieli zmierzyć się archi-

tekci z biura Roark Studio, było nachylenie terenu. 

– Najtrudniejsze w projekcie Nowe Kolibki było zaprojektowa-

nie budynków na pochyłej działce – różnice rzędnych tereno-

wych wynosiły nawet do 10 metrów – relacjonuje architekt. 

– Obróciliśmy to jednak w atut. Wykorzystując znaczne róż-

nice wysokości, wykształciliśmy swoiste „płyty tektoniczne”, 

na których styku – dokładnie tak jak w naturze – wyzwala się 

energia osiedla i dzieje się to, co najciekawsze: budynek fit-

nessu, skarpy porośnięte zielenią, kaskady wodne. W efekcie 

zasadniczy teren osiedla udało się zaprojektować jako wolny 

od ruchu kołowego, a wysoka jakość urbanistycznych wnętrz 

(podwórek, placów) zachęca mieszkańców do spacerowania 

czy jazdy na rowerze.

System ociepleń ProSystem:

Baumit Classico Special (EdelPutz Spezial) 

Baumit UniPrimer 

Baumit StarTex 

Baumit ProContact 

Baumit StarColor

Wykorzystane materiały Baumit:
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Kategoria: Budynek wielorodzinny nowy

Lokalizacja: Gdynia

Architekt: Roark Studio

Inwestor / Wykonawca: Invest Komfort S.A.

Realizacja: 2019

Nowe Kolibki
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Właśnie tak wygląda nowo wybudowany akademik Student Depot w Gdańsku. Obiekt 

robi wrażenie, kusząc nie tylko funkcjonalnym wnętrzem, lecz także atrakcyjną fasadą. 

Akademik został nagrodzony tytułem Fasada Roku 2020 w kategorii „budynek niemie-

szkalny nowy”.

Ulica Kołobrzeska w Gdańsku – nie bez przyczyny inwestorzy pry-

watnego akademika Student Depot wybrali właśnie tę lokalizację: 

bliskość Szybkiej Kolei Miejskiej, bogata oferta handlowo-usługowa, 

sąsiedztwo terenów zielonych oraz plaży. 8-kondygnacyjny budy-

nek składa się z  głównego trzonu o  układzie północ-południe, 

załamanego w 2/3 długości traktu, tworzącego literę „L”. Poszcze-

gólne elewacje nie przekraczają 100 m długości, a obiekt jest klasy-

fikowany jako średniowysoki – mierzy 25 m wysokości. Prace 

rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku, a pierwsi studenci zamieszka-

li w budynku w sierpniu 2020, kiedy zakończyła się budowa.

Bryła z charakterem

Obiekt o  przeznaczeniu hotelowym miał zachwycać nie tylko 

po przekroczeniu jego progu, lecz także na zewnątrz, wpisując się 

w klimat aglomeracji trójmiejskiej. Projekt oddano w ręce biura ar-

chitektonicznego z Warszawy – 22Architekci Sp. z o.o., a realizacją 

zajęła się firma budowlana z Gdańska – Device Sp. z o.o.

elegancja
7000 m2 powierzchni 
użytkowej, 8 kondygnacji, 
341 pokoi hotelowych 
o wysokim standardzie, 
do tego rowerownia, pralnia 
i strefa work&chill.

Modernistyczna
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Kategoria
Budynek niemieszkalny

Lokalizacja
Gdańsk, ul. Kołobrzeska

System ociepleń
Baumit ProSystem

Architekt
22Architekci Sp. z o.o.

Inwestor
Student Depot Sp. z o.o.

Wykonawca
Device Sp. z o.o.

Realizacja
2020



Fasada na medal

Wysiłek architektów i wykonawców opłacił się – budynek nie tylko do-

skonale wpisał się w gdański krajobraz, lecz został też doceniony przez 

branżę architektoniczną. Obiekt otrzymał nagrodę główną w konkursie 

Fasada Roku 2020 w  kategorii „budynek niemieszkalny nowy”. Jury 

doceniło utrzymanie elewacji budynku w reżimie teksturowym i kolo-

rystycznym oraz umiejętne zastosowanie materiałów Baumit, a także 

prostotę bryły pasującej do funkcji obiektu i otoczenia. Teraz akademik 

Student Depot weźmie udział w konkursie Baumit Life Challenge 2022 

i zawalczy o tytuł Europejskiej Fasady Roku. 

„
- Już na etapie ofertowania i  negocjacji wiedzieliśmy, że projekt 
Student Depot nie należy do łatwych – przyznaje Rafał Kościelski. 
– Świadomie podjęliśmy wyzwanie, bo nie boimy się trudnych 
tematów. Tu zdecydowanie pomogła nam znakomita wiedza  
i przygotowanie merytoryczne trójmiejskiej załogi Baumitu. Wspól-
nie wykonaliśmy wiele próbek i mockupów, by wybrać najlepsze 
rozwiązania w tym zakresie.

„

©
 w

w
w

.seb
astianjezierski.com

Struktura ryflowana – ozdoba budynku

Nowoczesny obiekt potrzebuje nietypowych rozwiązań. Wyzwa-

niem dla zespołu Device Sp. z o.o. było wykonanie elewacji, w tym 

oryginalnych okładzin ryflowanych, które podkreślają indywidualny 

i modernistyczny charakter bryły.

– Oprócz standardowych tynków cienkowarstwowych w  projekcie 

akademika wykonano także tzw. tynki czesane z użyciem tynku mo-

delowanego Baumit CreativTop – stanowią one 30% całej elewacji. 

Wykonanie struktur ryflowanych w  układzie pionowym o  długości 

200  cm wymagało dużej precyzji i  staranności – mówi Rafał Ko-

ścielski.Sporządzenie i  prefabrykacja niestandardowych narzędzi 

i  szablonów, prowadnic w  częstej "kolizji" z  elementami zamonto-

wanego rusztowania, było elementem najtrudniejszym. Wymagało 

to zarówno fachowej wiedzy, jak i  umiejętności oraz wytrwałości. 

Dodatkowym utrudnieniem było wplecenie elementów elewacji 

wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych. Dużą pomocą przy 

realizacji projektu było rozdzielenie niektórych segmentów przez 

zastosowanie gzymsów rozgraniczających kondygnacje w poziomie 

oraz montaż boni wgłębnych w  układzie pionowym, co pozwoliło 

na etapowe wykonywanie poszczególnych fragmentów. 

– Przy tego typu projektach liczy się czas. Niestety prace wypadły w trudnym 
zimowym okresie, ponieważ zaczęliśmy w grudniu, a skończyliśmy w kwietniu 
– opowiada Rafał Kościelski z firmy Device Sp. z o.o. 
– Z uwagi na specyfikę robót elewacyjnych "mokrych" jest to najgorszy czas 
do realizacji takich zadań. Aura i reżim technologiczny, jaki należało spełnić, 
były dla nas największym testem, ale nie jedynym. Z uwagi na krótki termin, 
wiele prac było wykonywanych równolegle, a zespoły z różnych branż zazębia-
ły się. W naszym przypadku był to montaż bocznych nawiewników ściennych 
w glifach okiennych, których zamontowano w całym budynku ponad 400. 
Dzięki wzajemnej współpracy elementy zamontowaliśmy i skorelowaliśmy 
z tynkiem tak subtelnie, że są niewidoczne.
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Prosta forma, geometryczne kształty, 

charakterystyczne, ciemnobrązowe 

okładziny klinkierowe w  cokołach, 

obramowaniach otworów wejściowych czy 

przestrzeniach międzyokiennych kontrastu-

jące z  jasną fasadą… Budynek przy ul. Po-

piełuszki 29 w Stalowej Woli to świetny przy-

kład znakomicie odtworzonej przedwojennej 

architektury modernistycznej, wzbogaconej 

o elementy modnego wówczas stylu art déco. 

Długo oczekiwany remont

Jego obecny wygląd to efekt termomoderni-

zacji przeprowadzonej w  lipcu 2020 r. przez 

Zakład Remontowo-Budowlany Nowax 

Mateusz Nowak według projektu Pracow-

ni Projektowej Inwestplan Marek Perlich, 
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Dobrze przeprowadzona termomodernizacja 
to skuteczny sposób na poprawę efektywności 
energetycznej budynku, zminimalizowanie jego 
negatywnego wpływu na środowisko oraz inwe-
stycja w lepszy komfort życia. To szansa na drugą 
młodość dla nieruchomości i jej najbliższej oko-
licy. Znakomitym potwierdzeniem tych słów jest 
przykład realizacji w Stalowej Woli, nagrodzonej 
tytułem Fasada Roku 2020.

na  zlecenie Miejskiego Zakładu Bu-

dynków w Stalowej Woli. Prace objęły 

docieplenie ścian zewnętrznych wraz 

ze zmianą ich kolorystyki, a także docie-

plenie stropodachu wentylowanego i nie-

wentylowanego (dachu).

Od lat 60. do lipca 2020 r. nie wykonywa-

no przy budynku żadnych prac, więc jego 

stan techniczny i  wizualny był, krótko mó-

wiąc, nienajlepszy. Czas zrobił swoje. Przez 

lata działania na elewację czynników ze-

wnętrznych tynki straciły swój estetyczny 

wygląd. Były wypłowiałe, w znacznym stop-

niu zabrudzone oraz posiadały liczne spęka-

nia. – Do tego budynek nie spełniał ustawo-

wych wymagań dotyczących izolacyjności 

cieplnej przegród. Przeprowadzony audyt 

energetyczny wykazał, że przez mury uciekają 

znaczne ilości ciepła, generując wysokie kosz-

ty ogrzewania mieszkań – mówi Mateusz 

Nowak, właściciel Zakładu Remontowo-

-Budowlanego Nowax Mateusz Nowak.

To właśnie wyniki audytu energetycznego 

przesądziły o  przeprowadzeniu prac ter-

momodernizacyjnych, których głównym 

założeniem było zminimalizowanie strat cie-

pła oraz poprawienie warunków i jakości ży-

cia mieszkańców, a przy tym również popra-

wienie estetyki osiedla. 

Estetyka też się liczy

– Największym wyzwaniem przy projektach 

takich jak ten w Stalowej Woli jest odtworzenie 

detali w taki sposób, by budynek odzyskał du-

szę i blask, nie tracąc swojego dawnego wize-

runku – podkreśla Mateusz Nowak.

Prace termomodernizacyjne ścian zewnę- 

trznych przeprowadzono z  wykorzystaniem 

bezspoinowego systemu ociepleń, opartego 

na grafitowej płycie styropianowej o  niskim 

współczynniku przenikania ciepła λ = 0,031 

W/mK. Uzyskano w  ten sposób wymaganą 

izolacyjność cieplną przegród przy 

zastosowaniu stosunkowo cienkiej warstwy 

ocieplenia, zapobiegając przy tym efektowi 

nadmiernie grubych ościeży okiennych. Jako 

warstwa wykończeniowa posłużył tynk siliko-

nowy o  jasnym zabarwieniu, a  brokatowa 

powłoka dekoracyjna nadała jego powierzch-

ni efektowny połysk.

– Ważne jest, by uzyskany efekt utrzymał się na 

elewacji przez długie lata, dlatego oprócz wy-

konawstwa na wysokim poziomie istotne jest 

zastosowanie odpowiednich materiałów bu-

dowlanych, które muszą być trwałe i dobrej ja-

kości. W te oczekiwania doskonale wpisał się 

system ocieplenia StarSystem. Z firmą Baumit 

współpracujemy już od 10 lat, dlatego o efekt 

byliśmy spokojni – dodaje Mateusz Nowak. 

W  cokołach, obramowaniach otworów wej-

ściowych i  w  przestrzeniach międzyokien-

nych tak jak w oryginalnym projekcie zasto-

sowano ciemnobrązową płytkę klinkierową, 

zachowując przy tym jej pierwotny układ 

i białą fugę.

Zasłużone laury

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji 

budynek mieszkalny przy ul. Popiełuszki 29 

w Stalowej Woli nie zatracił tożsamości kultu-

rowej i przeżywa dzisiaj swoją drugą młodość, 

stanowiąc oryginalne świadectwo minionej 

epoki. Sukces jest tym większy, że efekt zdo-

był aprobatę nie tylko mieszkańców miasta, 

lecz także jury ogólnopolskiego konkursu. 

Zachowanie pierwotnego charakteru i  pro-

porcji bryły budynku zaprocentowało tytułem 

Fasada Roku 2020 w kategorii „budynek po 

termomodernizacji”. Zwycięstwo na poziomie 

krajowym otworzyło przed laureatem furtkę 

do rywalizacji międzynarodowej w  ramach 

Baumit Life Challenge 2022. Stawką będzie 

tym razem tytuł Europejskiej Fasady Roku. 

Powodzenia!

w stylu art déco

Termo- 
modernizacja
Termo- 

modernizacja
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Dlaczego Baumit lonit?

Deweloper odpowiedzialny za ten projekt specjalizuje się w mieszka-

niach wysokiej klasy i chętnie stosuje na swoich inwestycjach rozwią-

zania polepszające jakość życia mieszkańców. Dlatego wszystkie 

sypialnie w  Tartu zostały wykończone masą szpachlową  Baumit 

lonitFino i pomalowane farbą lonitColor. 

Do tej pory na rynku bałtyckim szczytem innowacji były farby nie-

szkodliwe dla zdrowia. Baumit poszedł jednak o krok dalej i opra-

cował produkt w  kategorii farba do wnętrz, który nie tylko chroni 

zdrowie, ale ma na nie pozytywny wpływ. Powietrze nasycone jona-

mi doskonale wpływa na koncentrację, ułatwia relaks i wspomaga 

układ odpornościowy. 

Czar białej elewacji

W przypadku estońskiej realizacji nowość z oferty Baumit pojawiła 

się także na zewnątrz. Na elewacji jako powłokę końcową zasto-

sowano bowiem tynk Baumit StarTop w najjaśniejszym odcieniu 

bieli z nowej palety Baumit Shades of White. Dostępne w niej ko-

lory idealnie nadają się na elewacje, a powłoka gwarantuje trwałe 

piękno i lśniącą czystość zewnętrznej części budynku.  

Latem 2021 roku w estońskim mieście Tartu ma zakończyć się realizacja komplek-
su luksusowych domów szeregowych. Obiekty te zachwycają z zewnątrz ciekawą, 
minimalistyczną architekturą. Wyposażono je w wiele proekologicznych rozwiązań, 
a tworzone są przy wykorzystaniu zdrowych materiałów budowlanych.

Inwestycja obejmuje osiem czteropokojowych domów położonych 

w doskonałej lokalizacji, w zielonej dzielnicy Tammelinn przy ulicy 

Soinaste 47. Każdy segment posiada swój własny ogród za bu-

dynkiem, do dyspozycji jest również ogólnodostępna przestrzeń 

z dużą ilością zieleni i placem zabaw. 

Wszystko dla zrównoważenia

Kompleks budynków w Tartu to komfortowe osiedle w klasie energe-

tycznej A – na dachach zamontowane zostały kolektory słoneczne, 

domy posiadają też wodne ogrzewanie podłogowe i wentylację z od-

zyskiem ciepła (rekuperację). Ale to jeszcze nie wszystko – do zapew-

nienia przyjemnego i zdrowego klimatu we wnętrzach przyczyniają się 

również zastosowana farba i masa szpachlowa z oferty Baumit. 

zdrowychArchitektura

rozwiązań

„Aby zapewnić idealne warunki wypoczynku, 
wszystkie sypialnie zostały wykończone masą 
szpachlową Baumit lonitFino i pomalowane 
farbą lonitColor”.

Kompleks domów szeregowych Soinaste

Soinaste Street 47, Tartu, Estonia

8 domów szeregowych o pow. 99,8 m2

2 piętra

Całkowita powierzchnia zabudowy 800 m2

Gotowe do zamieszkania latem 2021 roku

fotografie: Skylight Visual

Doradca Baumit: 

Endo Sefer

Wnętrza:

Baumit lonitColor i lonitFino

Baumit MPI 25

Baumit MultiPrimer

Baumit FinoBello, FinoFill i FinoFinish

Baumit FlexTop

Elewacja: 

Baumit StarTop, StarContact Speed i UniPrimer

Wykorzystane materiały Baumit:
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Produkty Baumit i związane z nimi wsparcie 
to dla użytkownika gwarancja powodzenia 
przy różnorodnych, często bardzo złożonych 
wyzwaniach projektowych.” 
 
Wypowiedź dewelopera  
Romana Buglevskiego z MRB Invest OÜ 

„
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22 kwietnia miała miejce długo wyczekiwana gala finałowa Life Challenge 2021. 
Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, ceremonia wręczenia  
nagród za najlepsze fasady w Europie odbyła się w dużo bardziej kameralnym  
niż zazwyczaj gronie, a wydarzenie było transmitowane online. Wśród 36 fina-
listów mieliśmy czterech reprezentantów Polski, dlatego z jeszcze większym 
zainteresowaniem wyczekiwaliśmy wieści z Austrii.

Kiedy w  2012 roku wprowadzono największy, liczący 

888 propozycji system kolorów tynków i  farb elewacyj-

nych Baumit Life, Robert Schmid, CEO Baumit Group 

i  przedstawiciel właścicieli Schmid Industrieholding postanowił 

zwiększyć świadomość swoich pracowników na temat produk-

tów Baumit. Chciał uzmysłowić im, że sprzedawane materiały 

do budowy domów będą służyły wielu pokoleniom, a przy tym 

podkreślić rolę projektu architektonicznego oraz rzemiosła. Tak 

narodził się konkurs Baumit Life Challenge.

Konkurs wzorcowy

Dziś Life Challenge jest uznanym międzynarodowym konkur-

sem, a zgłaszane do niego projekty stanowią wzorce doskonałej 

współpracy między firmą Baumit, architektami, inwestorami 

i – przede wszystkim – branżą wykonawczą.

Planowana pierwotnie na wiosnę 2020 r. ceremonia wręcze-

nia nagród Baumit Life Challenge w  Walencji była kilkakrotnie 

przekładana z powodu pandemii na świecie. Ponieważ po roku 

sytuacja nadal nie uległa poprawie, uroczystość odbyła się 

online, a  wydarzenie było transmitowane na żywo na stronie 

www.lifechallenge.baumit.com.

Wśród finalistów konkursu Life Challenge 2021 

znalazły się 4 projekty z  Polski: Inscribed 

w  Konopiskach (kategoria „budynek jedno-

rodzinny”, projekt: FW Anta Studio Architek-

toniczne Daniel Cieślik), Przedszkole nr 43 

w  Zabrzu („budynek po termomodernizacji”, 

projekt: ProjektPlusArchitekci), Osiedle Do-

brego 3 w  Krakowie („Stunned by Texture”, 

projekt: Ucees) oraz Muzeum Regionalne 

w  Kozienicach („renowacja historyczna”, re-

mont elewacji: Korporacja Budowlana Darco 

Dariusz Żak). Choć tym razem wygrać się 

nie udało, miejsce w TOP 36 najlepszych fa-

sad w Europie to niemałe osiągnięcie.

Fasady
Europy

2021

Robert Schmid, 

CEO Baumit Group

Rekordowa frekwencja
– Pomimo trudnych czasów, Baumit Life Challenge 2021 
ustanowiło nowy rekord – nadesłano 385 zgłoszeń z 26 kra-
jów – mówi z entuzjazmem Robert Schmid, CEO Baumit Gro-
up. – Podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników, 
partnerów i pracowników Baumit oraz międzynarodowych 
jurorów. To oni sprawili, że wydarzenie stało się możliwe. 

„
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And the winner is…

Spośród 36 finalistów z 16 krajów, jury złożone z architektów wybrało 

jako głównego zwycięzcę Life Challenge 2021 projekt Muzeum MO 

w Wilnie autorstwa Studio Libeskind i Do Architects. Oprócz złotej 

statuetki triumfator otrzymał dodatkowo nagrodę pieniężną w wyso-

kości 6 600 euro.  Również laureaci kategorii podstawowych oprócz 

tytułu mogą liczyć na jednorazowe wynagrodzenie za wygraną. Dla 

każdego z nich organizator przygotował po 3 300 euro.

Krótko o Life Challenge 2021

Life Challenge to międzynarodowy konkurs, w którym co 2 lata na-

gradzane są najlepsze europejskie fasady wykończone systemami 

Baumit. Oprócz głosowania internautów, projekty są oceniane 

także przez profesjonalne jury. Do edycji 2021 zgłoszono 385 re-

alizacji z  26 europejskich państw, w  tym 36 projektów z  Polski. 

W  pierwszym etapie międzynarodowe jury za pomocą systemu 

głosowania online wytypowało po 6 najlepszych fasad w  każdej 

z  6  kategorii: „budynek jednorodzinny”, „budynek wielorodzinny”, 

„budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budy-

nek historyczny po renowacji” oraz „Stunned by Texture”. Łącznie 

do ścisłego finału przeszło 36 realizacji (w tym aż 4 z Polski). Warto 

dodać, że ceremonia rozdania nagród zawsze odbywa się w kraju 

zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji. 

Zdobywca nagrody   

Life Challenge Award  

MO Museum, Vilnius (Litwa)

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: 

www.lifechallenge.baumit.com

Longitudinal-Axis Home, Budakeszi (Węgry)

Vivienda Alcoba, Alcoba de la Torre (Hiszpania)

Secession, Wien (Austria)

Rue Curial, Paris (Francja)

Murgle Apartments, Ljubljana (Słowenia)

The Courtyard, Trnava (Słowacja)

Zwycięzcy

Life Challenge 2021

w poszczególnych kategoriach

 Przedszkole nr 43
w Zabrzu

  Inscribed 
w Konopiskach

Muzeum Regionalne 
w Kozienicach

Osiedle Dobrego III
w Krakowie
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o projektantach
Baumit od początku aktywnie współpracuje z architektami, chcąc pomóc im w efek-

tywny i kreatywny sposób korzystać ze swoich produktów. Właśnie dla nich ukazała 

się nowa edycja Katalogu Architekta, a na stronie internetowej pojawiło się narzędzie 

Baumit Color Designer do tworzenia wizualizacji budynków z wybraną kolorystyką.

Z myślą Architekt ma decydujący wpływ na wygląd i funk-

cjonalność budynku – od momentu narysowania 

pierwszej kreski szkicu koncepcyjnego po od-

danie obiektu do użytkowania. Firma Baumit jest tego 

w pełni świadoma, dlatego aby ułatwić pracę ze swoimi 

produktami, przygotowała rozwiązania specjalnie dla 

projektantów.

Inspirujące wydawnictwo

Katalog Architekta to publikacja dostępna zarówno 

w formie drukowanej, jak i w pliku pdf, który można po-

brać ze strony internetowej. Na ponad dwustu stronach 

projektanci znajdą wiele pomocnych informacji o firmie 

Baumit, jej produktach, ale przede wszystkim 

konkretne przykłady zastosowania farb, tyn-

ków czy systemów ociepleń. W katalogu dużo 

miejsca poświęcono właśnie na prezentacje 

obiektów referencyjnych, które wzięły udział 

w  konkursie Fasada Roku. Atrakcyjne foto-

grafie pozwalają na dokładne przyjrzenie się 

zrealizowanym budynkom.

 

Produkty zostały podzielone na trzy grupy 

– elewacje, wnętrza i  systemy podłogowe. 

Dzięki temu czytelnemu układowi architekci 

łatwo mogą wyszukać konkretne rozwiąza-

nia i  zapoznać się z nimi. Katalog opisuje 

właściwości produktów, prezentuje ich 

kolorystykę, ale zawiera również wiele 

porad i  danych technicznych, których 

znajomość jest niezbędna w codziennej 

pracy projektowej.

Znajdź swój kolor

Baumit Color Designer to e-narzędzie do tworzenia 

wizualizacji ułatwiających wybór kolorystyki budynku. 

Jest bardzo proste w obsłudze i mogą z niego korzystać 

zarówno architekci, jak i  wykonawcy czy inwestorzy. 

Narzędzie umieszczone zostało na stronie interneto-

wej Baumit w  zakładce „Serwis > Narzędzia i  kalkula-

tory”. Za jego pomocą można wybrać kolor elewacji, 

jak również detale budynku, takie jak narożniki, okna, 

drzwi i  ich obramowanie, elementy dachu oraz gzym-

sy. Do  dyspozycji są kolory z  palety Baumit Life oraz 

15 struktur kreatywnych. 

Korzystając z „trybu szybkiego” można też wgrać wła-

sny projekt. Nie wymaga to rejestracji, ale efektów pracy 

nie można później zapisywać, publikować czy ponownie 

edytować. Takie możliwości mają zarejestrowani użyt-

kownicy w „trybie eksperckim”. Za jego pomocą można 

też pracować nad kilkoma projektami jednocześnie.

Katalog Architekta (do pobrania 

w pliku PDF) oraz nowe narzędzie 

Color Designer dostępne są na 

stronie www.baumit.com w dziale 

Serwis dla architekta.
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Gdyby ściany mogły mówić…

Eksperci marki naprawdę potrafią „słuchać” ścian i wiedzą, 

co jest kluczowe przy ich wznoszeniu, aby odwdzięczyły się 

tym, co najlepsze – zdrowym klimatem we wnętrzach. O zna-

czeniu właściwego ocieplenia domu, solidnej konstrukcji bu-

dynku oraz właściwego wykończenia ścian wewnętrznych 

dowiemy się z cyklu filmów: „Gdyby ściany mogły mówić…”. 

Materiały przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych 

w parku badawczym Baumit Viva i prezentują 3 najważniej-

sze filary filozofii zdrowego mieszkania.

Jak remontować, wykańczać czy budować? Odpowiedzi 

na te i  inne pytania znajdziemy w  merytorycznych mate-

riałach na kanale Baumit Polska. To wartościowe miejsce 

w sieci, będące wsparciem dla wszystkich, którzy interesu-

ją się tematyką remontowo-budowlaną. 

Obecność marki w  popularnym serwisie służy jeszcze 

efektywniejszej komunikacji z odbiorcami – inwestorami, 

architektami czy wykonawcami. Baumit Polska, na swo-

im kanale o tej właśnie nazwie, prezentuje innowacyjne produkty 

oraz technologie, które nie tylko ułatwiają prace wykończeniowe, 

ale także wspierają filozofię zdrowego mieszkania – budują przyja-

zny mikroklimat wnętrz i pozwalają oszczędzać energię.

Aby mieszkać pięknie

Urzeczywistnienie marzeń o  pięknym i  zdrowym domu zaczyna 

się od jednego ważnego pytania – „jak to zrobić?”. Odpowiedź 

na nie znajdziemy na kanale Baumit Polska. Firma stworzyła sze-

reg profesjonalnych filmów instruktażowych, które dokładnie, krok 

po kroku, pokazują wykonanie danej czynności remontowo-bu-

dowlanej przy użyciu produktów Baumit. Z  filmów dowiemy się, 

jak wykończyć wnętrza, elewację budynku czy wykonać szybko 

prace w  ogrodzie. Wiele porad koncentruje się wokół tematyki 

dekorowania ścian – poznamy technikę zacierania z efektem bro-

katowym, nauczymy się tepować tynk, a  także uzyskiwać efekt 

deski lub starej cegły przy wykorzystaniu Baumit CreativTop. 

Specjaliści pokazują także, jak szybko zabetonować słupki ogro-

dzeniowe, jak zrobić błyskawiczną posadzkę cementową na izo-

lacji termicznej. Natomiast najnowsze filmy prezentują sposoby 

aplikacji produktów z  systemu Baumit Klima czy Baumit Ionit, 

których zadaniem jest poprawa jakości powietrza we wnętrzach.

remontuj!

Prace budowlane i wykończeniowe to tematy, o których można rozmawiać  
w nieskończoność. Tym bardziej, że pojawianie się nowych produktów na rynku 
przynosi kolejne możliwości i rozwiązania. Baumit jako ekspert w dziedzinie 
materiałów budowlanych od wielu lat dzieli się z użytkownikami swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Robi to także za pośrednictwem kanału YouTube, na którym 
znaleźć można wiele nowych filmów instruktażowych i innych materiałów.

zainspiruj się,
Oglądaj,
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Baumit skończyła
Najstarsza filia 30lat

Od swojego założenia 30 lat temu 

oddział na Węgrzech osiągnął 

spektakularny sukces. To najstar-

sza ze  wszystkich filii Baumit, „pierwsze 

zagraniczne dziecko” austriackiej firmy. 

Od kryzysowego roku 2008 do roku 2020 

udało jej się potroić obroty. Dziś Baumit 

Węgry posiada 4  zakłady produkcyjne za-

trudniające 327 pracowników i  jest jednym 

z  wiodących producentów materiałów bu-

dowlanych w tym kraju.

Tajemnica sukcesu? 

Na przestrzeni ostatnich dekad Baumit stał 

się międzynarodową marką materiałów 

budowlanych wysokiej jakości, obecną 

w wielu europejskich krajach i jednocześnie 

jednym z najważniejszych producentów na 

rynku w  kilku grupach produktów. Węgry, 

najstarsza spółka-córka jest blisko powią-

zana z  Baumit International. Stałe i  nieza-

wodne wsparcie ze strony spółki macierzy-

stej, dobra komunikacja, szybkie decyzje, 

Węgierski oddział Baumit świętował 
w 2020 roku 30-lecie swojego
istnienia. Jublieuszowe uroczystości 
odbyły się w niewielkim, bliskim gronie 
współpracowników. Pomimo wyzwań 
związanych z pandemią, Baumit Węgry 
może mówić o wyjątkowo udanym roku.

Baumit Węgry

Rok założenia: 1990

Pracownicy (stan na rok 2020): 327 

Roczna zdolność produkcyjna  

(suchych mieszanek): 516 846 t

Obroty w roku 2020: 85 mln euro

Baumit Węgry sprawiło nadzwyczajny 
prezent bazie profesjonalnych nurków 
w  węgierskim Dorog. Nurkowie, którzy 
ćwiczą w  lokalnym jeziorze Palatinus, 
mogą się teraz przygotowywać do nie-
bezpiecznych misji dzięki zatopionemu 
silosowi Baumit.

Silos

Więcej na ten temat w krótkim 

filmiku przygotowanym przez 

Baumit Węgry:

trafia do nurków

Do podwodnych atrakcji parku wodnego, takich jak statki 

i samoloty, dołącza teraz silos Baumit przebudowany na 

statek kosmiczny. Położony na dnie jeziora silos pomaga 

nurkom technicznym i  przemysłowym przygotowywać się na 

nowe wyzwania. 

Przy odpowiedniej konserwacji i standardowym użytkowaniu żywot-

ność silosów może wynosić wiele lat. Silos ofiarowany Centrum Nur-

kowemu został uszkodzony podczas transportu, w związku z czym 

musiał zostać wycofany z użytku. 

Centrum Nurkowe zwróciło się do Baumit Węgry z informacją o chę-

ci skorzystania z  takiego obiektu. W firmie ucieszono się, że silos, 

po osadzeniu na dnie jeziora Palatinus, otrzyma nową funkcję i będzie 

mógł pomagać nurkom w pracy.

Nie boimy się przyszłości

W Baumit Węgry przyszłość przestrzegana 

jest jako szansa, a nie zagrożenie, co sta-

nowi według pracowników przewagę nad 

konkurencją.

– W Baumit człowiek zawsze stoi na pierw-

szym miejscu – mówi Gabor Illy, wieloletni 

dyrektor zarządzający węgierskiej filii. 

– Kreatywność, wytrwałość, motywacja 

i osobiste zaangażowanie naszych pracow-

ników znacznie przyczyniają się do tego, że 

marka Baumit postrzegana jest jako syno-

nim wysokiej jakości. A  fakt, że  jesteśmy 

częścią dużej, międzynarodowej rodziny 

daje nam wiarę w przyszłość. 

Fabryka i kamieniołom w DorogPrezes zarządu Baumit Węgry, Illy Gabor

Zdjęcie powyżej: Centrala i centrum logistyczne Baumit 
w Dorog.
Zdjęcie po lewej: Friedrich Schmid z pierwszym
dyrektorem zarządzającym Baumit Kft. Georgiem Bursikiem 
przy wmurowaniu kamienia węgielnego w Dorog (1990)

doskonałe relacje międzyludzkie i  zawo-

dowe odegrały kluczową rolę w  sukcesie 

węgierskiego oddziału firmy i nie chodzi tu 

tylko o  bezpieczeństwo finansowe i  tech-

nologiczne, ale także o  stale powiększaną 

bazę wiedzy. Istotnym czynnikiem sukce-

su tego oddziału (jak również wszystkich 

pozostałych) jest też niezależność i  umie-

jętność elastycznego oraz dynamicznego 

reagowania na lokalne wyzwania. 

Baumit udziela odpowiedzi

Dzięki bliskiej współpracy z  Centrum Ba-

dawczo-Rozwojowym w  Wopfing, którego 

pomysły i badania od początku wyprzedzały 

swoje czasy, również oddział Baumit Węgry 

zawsze potrafił znaleźć właściwe odpowie-

dzi na aktualne pytania, czy to w  zakresie 

termoizolacji, czy zdrowego budownictwa 

i mieszkania. W  tym miejscu nie ucieka się 

przed zmianami, ale odważnie stawia czoła 

wyzwaniom i wyznacza rynkowe trendy. 
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Hiszpania

Przydatne narzędzie 
BIM

Na początku roku 2018 oddział Baumit 

Hiszpania wprowadził narzędzie BIM 

(Building Information Modeling) służą-

ce do tworzenia projektów systemów 

ociepleń Baumit. Narzędzie oferuje ar-

chitektom i projektantom pomoc w przy-

gotowywaniu projektów. BIM można 

łatwo pobrać ze strony głównej Baumit 

i zintegrować jako dodatek z programami 

Archicad, Revit i Allplan.

Webinary pilnie potrzebne

W  okresie pandemii wzrosło zapotrzebo-

wanie na wirtualne szkolenia. Wychodząc 

naprzeciw tym potrzebom, Baumit Hiszpania 

od zeszłej jesieni organizuje webinary na te-

mat zastosowania swojego narzędzia. Szko-

lenia rozpoczynają się od wprowadzenia 

do danego systemu ociepleń Baumit.

Następnie skupiają na projektowaniu przy 

wykorzystaniu metodologii BIM w odniesie-

niu do konkretnego obiektu budowlanego. 

Od jesieni 2020 roku odbyły się już cztery 

szkolenia, w  których każdorazowo wzięło 

udział ok. 30 uczestników.

Austria

Zdecydowane zwycięstwo

Instytut w  Linzu, zajmujący się ba-

daniem rynku, latem 2020 roku 

przeprowadził swoje pierwsze badanie 

B2B wśród inżynierów budowlanych. 

Oceniali największe marki w  branży 

budowlanej według kategorii takich 

jak „produkty i usługi”, „obsługa i ser-

wis” oraz biorąc pod uwagę jakość, 

innowacyjność i aktywność rynkową.

Baumit został zdecydowanym zwycięzcą 

wśród krajowych firm z branży budowlanej. 

Firma odebrała nagrodę Business Excellence 

Award 2020 dzięki stawianiu na badania 

i  rozwój zdrowych materiałów budow-

lanych, ciągłe zapewnianie jakości oraz 

wysokie standardy produktów. Dla austria-

ckich wykonawców równie ważna jest też 

niezawodność osiągana w  Baumit dzięki 

rozbudowanej sieci zakładów produkcyj-

nych, dostaw, przedstawicieli handlowych 

oraz najlepszej logistyce na plac budowy.

Takie wyróżnienia utwierdzają Baumit 

w  przekonaniu, że nadal musi kroczyć 

drogą innowacji i  utrzymywać pozycję 

lidera jakości w  dziedzinie materiałów 

budowlanych, a w przyszłości zaowocuje 

to zadowoleniem klientów i partnerów.

Węgry

Inspirujące podcasty

W związku z rosnącym znaczeniem mediów 

społecznościowych i  chęcią dotarcia do 

młodszej grupy odbiorców, oddział Baumit 

Węgry zdecydował się, oprócz regularnych 

wpisów na Facebooku, Instagramie i blogu, 

uruchomić dodatkowo kanał z  podcasta-

mi. Subskrybenci będą stale zaopatrywani  

 

w  nowe treści takie jak wywiady, artykuły 

i  prezentacje. Kanał przeznaczony jest za-

równo dla ekspertów, jak i  osób okazyjnie 

zajmujących się budowaniem czy remonto-

waniem. Odbiorcy znajdą tu istotne wiadomo-

ści, inspirujące pomysły, profesjonalne porady, 

najnowsze trendy oraz rozwią-

zania budowlane. Dostęp do 

podcastów jest bezpłatny dla 

wszystkich zainteresowanych.

W  roku 2020 oddział Baumit Wielka Brytania dostarczył dewe-

loperowi Qudos Homes tynki SX Airless. Produkt przeznaczony 

był na inwestycję 18 domów w  stylu wiejskim, które miały być 

urządzone w wysokim standardzie.

– Naszą zasadą jest budowanie i  dostarczanie lepszych domów, 

z  wykończeniem, które przerasta konkurencję. – powiedział Tom 

Strawson, dyrektor zarządzający Qudos Homes. – Chcieliśmy 

osiągnąć wysoką jakość w całym projekcie, dlatego rozsądne było 

użycie wysokiej jakości tynku na wszystkich powierzchniach, aby 

utrzymać nasz wizerunek jako firmy profesjonalnej i prestiżowej. Ni-

gdy nie należy zmieniać czegoś, co działa, a Baumit SX Airless działa 

bardzo dobrze. 

Kiedy w Wielkiej Brytanii nastąpił kryzys związany z Covid-19 i za-

częło brakować gipsu, wybór SX Airless umożliwił Qudos Homes 

kontynuowanie prac na budowie i ukończenie projektu w terminie. 

– Z Airless możemy pracować znacznie szybciej i zawsze osiąga-

my doskonały rezultat – przyznał James Marklew z firmy Marklew 

Plastering, która była wykonawcą tego projektu. Najbardziej wy-

magającą część pracy wykonuje maszyna i odbywa się to znacznie 

czyściej, schludniej i z lepszym efektem końcowym niż w przypadku 

tynku nakładanego ręcznie. Po tej realizacji mogę tylko powiedzieć 

krótko: Raz Baumit, na zawsze Baumit.

Czechy

Akademia Baumit  
po raz pierwszy online

„Prosimy zajmować miejsca!” – takie 

wezwanie można było usłyszeć 10  lu-

tego 2021 roku w Baumit Czechy. Tego 

dnia odbyła się, po raz pierwszy online, 

Akademia Baumit, czyli doroczna kon-

ferencja dla architektów, projektantów 

i  innych profesjonalistów związanych 

z branżą budowlaną.

Uczestnicy mogli wziąć udział w  trwających 

sześć godzin profesjonalnych debatach 

i  prezentacjach dotyczących m.in. zdrowego 

budownictwa i  mieszkania, renowacji budyn-

ków i zabytków, systemów ociepleń, rozwiązań 

BIM i  wielu innych zagadnień. W  ich trakcie 

prezentowane były filmy wideo i odpowiadano 

na pytania. Można też było wziąć udział w kon-

kursach. Wstępnie zarejestrowało się 1400 

osób, a  ostatecznie wydarzenie przyciągnęło 

1538  zainteresowanych. Warto podkreślić, 

że całość została nagrana, podzielona na tematy 

i udostępniona również dla tych, którzy nie mogli 

wziąć udziału w  Akademii Baumit online. 

Wszystkie treści dostępne są na stronie: 

baumit-akademie.cz.

Tynki 3 razy 
szybciej

Wielka Brytania

Baumit World
Nowości 
ze świata 
Baumit
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Odkryj 12 najpiękniejszych białych tonów w kolekcji Shades of White

Trendy kolorystyczne przychodzą i odchodzą, ale biel zawsze jest popularna 

– zwłaszcza na elewacji. Dzięki kolekcji Shades of White można wybrać 

najbardziej dopasowany odcień bieli dla swojego budynku i nadać mu 

wyjątkowy charakter. Oczywiście z gwarancją najwyższej jakości Baumit! 

Odcienie z kolekcji (poza W1200) dostępne są w Baumit StarTop/Color, 

CreativTop oraz SilikonTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest 

wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop. 

Baumit Shades of White 

	 	12 wybranych odcieni 

	 	Perfekcyjna elewacja 

 		Połączenie prostoty i stylu

 Pomys ł y  z  pr z ysz łośc ią .

Biel nigdy nie 
        wychodzi z mody


