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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO WŁAŚCIWA DROGA
Rozmowa z Robertem Schmidem
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Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

POZNAJCIE NAJPIĘKNIEJSZE W EUROPIE FASADY BAUMIT!
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Drodzy Czytelnicy!
Istotnym tematem bieżącego numeru Baumit Magazynu są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jakie jest znaczenie tego pojęcia? Według jednej z definicji
to proces, mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób
umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. To według mnie pierwszoplanowa perspektywa w trzeciej dekadzie XXI wieku, na którą powinniśmy się przestawić. Od tego
czy to zrobimy będzie zależała przyszłość nie tylko nasza, ale przede wszystkim naszych dzieci
i kolejnych pokoleń.
Nawiązuje do niej również Robert Schmid – CEO Grupy Baumit w wywiadzie, który możecie przeczytać w tym numerze. To bardzo ważny tekst. Gorąco zachęcam, aby się z nim dokładnie zapoznać
i dogłębnie przemyśleć… Dla większości osób, zrównoważony rozwój, to wciąż pieśń bliżej nieokreślonej przyszłości. Tymczasem w firmie Baumit te procesy i zmiany w myśleniu dokonują się właśnie
teraz. Mało tego – są na bardzo zaawansowanym etapie! Okazuje się, że rozwój przedsiębiorstwa
wcale nie musi kolidować z trzema filarami zrównoważonego rozwoju, czyli ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Twórcy naszej firmy zrozumieli to już dawno temu. Stąd myślenie o produkcie jako
czymś długotrwałym, szczególnie w kontekście ociepleń (np. systemu Star, o którym piszemy w tym
numerze). Te rozwiązania pozwalają zużywać mniej energii, a jak słusznie stwierdza Robert Schmid –
jedyną czystą energią jest ta niezużywana. Stąd również współpraca z lokalnymi dostawcami i stąd
nowe produkty, idące krok przed tym, co funkcjonuje na rynku. Mam nadzieję, że wkrótce zdobędą
one wielu zwolenników. Tego typu pomysły i koncepcje pozwalają z większym optymizmem patrzeć
w przyszłość i stanowi to moją osobistą satysfakcję, że Baumit stał się ich prekursorem.
Oczywiście w numerze nie mogło zabraknąć prezentacji sztandarowych obiektów Baumit, zarówno polskich, nagrodzonych w konkursie Fasada Roku, jak i zagranicznych – w tym niesamowitego
budynku cukrowni w Lubljanie, który zdobył nagrodę główną Life Challenge 2022. Zresztą samej
gali wręczenia tej nagrody, która odbyła się w Walencji, jak i pozostałym laureatom tego prestiżowego, ogólnoeuropejskiego konkursu również poświęciliśmy artykuł w bieżącym Baumit Magazynie. Zachęcam do lektury i życzę wielu ciekawych przemyśleń.
Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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StarSystem

gwiazda wśród
systemów ociepleń
Nowoczesne elewacje pełnią
jednocześnie wiele funkcji. Nie tylko
chronią ściany przed działaniem
czynników zewnętrznych
i wpływają na estetykę budynków,
ale pozwalają też osiągnąć
właściwy mikroklimat wnętrz,
komfort cieplny oraz obniżyć
koszty użytkowania pomieszczeń.
Kluczową rolę w uzyskaniu korzyści
ma stosowanie kompletnych
systemów ociepleń. Mogą
one różnić się między sobą
parametrami i jakością, jednak to,
które rozwiązanie wybierzemy,
determinuje poziom otrzymanych
w zamian korzyści.

D

obrze wykonana elewacja powinna

wysoką jakość, która przełoży się na ko-

posiadać nie tylko warstwę ochron-

rzyści, a przy tym zagwarantuje długą ży-

ną czy dekoracyjną, lecz także izo-

wotność elewacji, bez ponoszenia dodat-

lacyjną. Ta z jednej strony pomoże zmniej-

kowych nakładów na jej konserwację czy

szyć zapotrzebowanie budynku na energię

renowację. Wszystkie te kryteria spełnia

i czerpać największe oszczędności z tytułu

system ocieplenia premium Baumit Star-

ograniczenia do minimum potrzeby ogrze-

System.

wania czy klimatyzowania pomieszczeń,
z drugiej zaś – pozwoli mieszkać zdrowiej
i bardziej komfortowo. Ocieplenie pomaga
bowiem kształtować przyjazny mikroklimat
– wpływa m.in. na stabilizację i utrzymanie na właściwym poziomie temperatury
i wilgotności powietrza we wnętrzach,
co przekłada się na samopoczucie użytkowników. Dlatego wybierając konkretne
rozwiązanie do domu, warto postawić na
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Wyższy poziom ocieplenia
Baumit StarSystem to najwydajniejszy
spośród wszystkich systemów ociepleń
na bazie płyt styropianowych. Ogromna
w tym zasługa szarej płyty termoizolacyjnej Baumit StarTherm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK.
Grafit w jej składzie sprawia, że lepiej pochłania promieniowanie cieplne, co z kolei
przekłada się na jej większą efektywność.
W praktyce oznacza to możliwość wykonania cieńszej niż standardowa warstwy
ocieplenia. Płyta StarTherm o grubości
12 cm zapewnia porównywalny efekt termoizolacyjny, jak biały styropian o grubości 15 cm i λ=0,040 W/mK. Docenią
to szczególnie osoby, którym zależy na
zmaksymalizowaniu powierzchni użytkowej balkonu lub loggi, uniknięciu grubych
ościeży, optymalnym doświetleniu wnętrz
światłem czy estetycznym zlicowaniu fa-

Co więcej, włókna polipropylenowe w za-

kompletny system ocieplenia, w którego

sady z fundamentami.

prawie sprawiają, że warstwa szpachlowa

skład wchodzą materiały pochodzące od

Warto również zauważyć, że stosowana

zyskuje wyższą odporność na uderzenia

jednego producenta, przebadane w kom-

w systemie zaprawa klejowo-szpachlo-

i powstawanie rys skurczowych, które

plecie i potwierdzone oceną technicz-

wa Baumit StarContact White posiada

mogłyby przenieść się na warstwę tyn-

ną jako zestaw. Tylko wówczas możemy

podwyższone właściwości hydrofobowe,

ku dekoracyjnego.

mieć pewność odpowiedniego wykorzy-

co pozwala na rezygnację z gruntowania

stania właściwości wszystkich jego kom-

podłoża przed położeniem tynku. W efek-

System gwarancją korzyści

ponentów.

cie tego, prace ociepleniowe można prze-

Bardzo ważne jest, aby wszystkie mate-

System ocieplenia Baumit Star to zestaw

prowadzić szybciej i niższym kosztem.

riały użyte do termoizolacji ścian tworzyły

materiałów składający się z białej, wzmocnionej

zaprawy

klejowo-szpachlowej,

grafitowych płyt styropianowych, siatki
zbrojącej z włókna szklanego i wysokiej
jakości tynku elewacyjnego. Składowe
zostały dobrane w oparciu badania i testy w taki sposób, aby elewacja zyskała
najwyższe parametry termoizolacyjności
oraz pozostała trwała, czysta i estetyczna
przez długie lata.
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Elementy systemu:

Baumit
StarTop

5

Top silikonowy Premium

4
2
3

1

Baumit
StarContact White

2

Biała, wzmocniona zaprawa
klejowo-szpachlowa

Długotrwała estetyka w pakiecie

się wody, która spływając, zbiera ze sobą

Baumit StarSystem to nie tylko perspekty-

zanieczyszczenia. Efektem jest wysoka

wa niższych rachunków za ogrzewanie czy

odporność elewacji na zabrudzenia oraz

chłodzenie pomieszczeń, lecz także czystej

zwiększona ochrona przed grzybami, glo-

i atrakcyjnej estetycznie elewacji przez lata

nami i pleśnią.

– i to bez potrzeby inwestowania w częste

Warto też wspomnieć, że tynk strukturalny

zabiegi konserwacyjne czy renowacyjne.

Baumit StarTop jest dostępny w kolorach

Warstwę wykończeniową stanowi uniwer-

rozbudowanej palety Baumit Life, w tym

salny, wysoce odporny na niekorzystne wa-

aż 12 różnych ocieni bieli, które na długo

runki pogodowe i zabrudzenia, silikonowy

zachowują czystość i swój świeży wygląd.

tynk elewacyjny premium Baumit StarTop,

Także ciemniejsze i bardziej nasycone kolo-

posiadający unikalną technologię Drypor.

ry tynku można bez ograniczeń stosować na

Właściwości hydrofilne w połączeniu z jego

systemie ocieplenia – dodatek specjalnych,

wewnętrzną strukturą przypominającą ko-

„chłodzących” pigmentów sprawia, że kolo-

ralowca, sprawiają, że na elewacji powstaje

ry mniej się nagrzewają pod wpływem pro-

szybkoschnąca powierzchnia, która dłużej

mieniowania słonecznego, a ocieplenie jest

pozostaje czysta. Dodatkowo właściwości

skutecznie chronione przed ewentualnym

hydrofobowe tynku uodparniają elewa-

uszkodzeniem wynikającym z nadmiernego

cję na zawilgocenie i sprzyjają skraplaniu

podwyższenia temperatury elewacji.

3

Baumit
StarTex
Siatka z włókna szklanego

4

Baumit
StarTherm
Elewacyjna, grafitowa płyta styropianowa

5

Baumit
StarTrack
Kotwa montażowa
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Czar

pięknej

elewacji

Elewacja to część budynku szczególnie
narażona na działanie czynników
zewnętrznych. Musi być zatem
funkcjonalna, a jednocześnie – jako
powierzchnia widoczna z daleka
– także estetyczna. O tym czy oba te
warunki zostaną spełnione decyduje
przede wszystkim jakość materiałów
wykończeniowych. By elewacja zachowała
przez długi czas czysty, świeży wygląd
warto zainwestować w silikonowe produkty
premium – tynk StarTop i farbę StarColor.

K

limat w Polsce jest bardzo wyma-

zaprojektowane

materiały

wykazujące

gający – deszcz, palące słońce,

zwiększoną, w stosunku do tradycyjnych

wacyjnych czy renowacyjnych.

śnieg, mróz, do tego zanieczysz-

rozwiązań, ochronę przed zanieczyszcze-

Tynk silikonowy klasy premium Baumit

czone powietrze, szczególnie w miastach.

niami oraz udoskonalone właściwości sa-

StarTop łączy w sobie zalety tynków mine-

Dlatego elewacje każdego dnia muszą

moczyszczące.

ralnych, akrylowych i silikatowych, w efekcie

„odpierać” ataki szkodliwych czynników

czas i środki finansowe zabiegów konser-

czego jest najczęstszym wyborem nawet

atmosferycznych, a to nie jedyne dla nich

Silikonowa klasa premium

najbardziej wymagających inwestorów – za-

zagrożenie. Szybciej brudzą się również

Zastosowanie tynku elewacyjnego Baumit

równo, jeśli chodzi o wykonywanie nowej czy

budynki usytuowane przy ruchliwych uli-

StarTop w połączeniu z farbą Baumit Star-

renowację starej elewacji. Tynk cechuje niska

cach lub na obszarach przemysłowych.

Color to sprawdzony sposób na uzyska-

nasiąkliwość, dzięki czemu woda nie wnika

W grupie podwyższonego ryzyka znaj-

nie estetycznego i trwałego wykończenia

w jego strukturę, tylko szybko spływa z ele-

dują się również nieruchomości mają-

fasady. Są one wysoce odporne na nie-

wacji, zapobiegając osadzaniu się brudu. Jest

ce za bliskie sąsiedztwo tereny zielone

korzystne warunki pogodowe oraz zabru-

też paroprzepuszczalny (pozwala ścianom

czy akweny wodne. Skuteczną bronią

dzenia. Wykończona nimi elewacja długo

swobodnie „oddychać”) i elastyczny, a co za

w tej sytuacji mogą okazać się specjalnie

wygląda jak nowa, bez absorbujących

tym idzie mniej podatny na rysy i pęknięcia.
Z kolei dodatki w formie substancji czynnych
skutecznie odpierają ataki mikroorganizmów

WY

SYCHANIA

A PR
G
ZED AL

AM

I

Color. Tworzy ona na powierzchni gładką

A

OC

Baumit

ON

wa farba elewacyjna premium Baumit Star-

OBRÓBK

EFFECT

którą może się pochwalić również silikono-

SZ A

DRYPOR

HR

6

Trwały, najwyższej jakości efekt to cecha,

NA
EP

E FE K T SZ Y B K

GO

JL

IE

(grzybów-pleśni czy glonów).

czem spływają zanieczyszczenia. Jest przy

i elastyczną powłokę, po której wraz z desztym „oddychająca”, a więc przepuszcza
parę wodną, nie nasiąkając wodą opadową.
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Dzięki temu pomalowana nią elewacja dłużej

trwałość i długotrwały świeży wygląd, to za-

utrzymanych w każdym stylu. A ponieważ

pozostaje czysta zachowując swój repre-

sługa unikalnej technologii Drypor. To ona

paleta Baumit Shades of White zawiera

zentacyjny wygląd.

decyduje o tym, że otynkowane lub poma-

aż 12 rożnych odcieni tego koloru jest za-

Dodatkowo kolory palety Baumit Life stwa-

lowane powierzchnie posiadają połączo-

tem z czego wybierać.

rzają wiele możliwości w zakresie dekorowa-

ne właściwości hydrofobowe i hydrofilne.

nia fasady, doskonale wkomponowując się

Pierwsze ułatwiają swobodne spływanie

Trwałe kolory

każdą koncepcję architektoniczną i otocze-

kropel wody, które nie tylko nie wsiąkają

Stosując wysokiej jakości rozwiązania nie

nie, a tynk i farba z linii Baumit Star zapewnią

w powierzchnię, lecz także usuwają z niej

trzeba również obawiać się, że po kilku la-

im znakomitą prezencję przez długi czas

część zanieczyszczeń, drugie natomiast

tach ciemniejsze kolory zbledną, a wierzch-

– bez względu na to, czy zdecydujemy się

umożliwiają rozprowadzenie pozostałej na

nie warstwy popękają wskutek nadmierne-

wykończyć elewację w jasnych, pastelo-

elewacji wilgoci w cienkiej warstwie, przy-

go nagrzania elewacji i utracona zostanie

wych czy też intensywnych barwach.

spieszając tym samym jej wysychanie.

ciągłość wykonanego ocieplenia. Wyma-

W praktyce oznacza to efekt dekoracyjny

gające tego odcienie tynków i farb elewa-

Podwójna moc oczyszczania

niemal całkowicie odporny na zabrudzenia,

cyjnych Baumit wyposażono w chłodzące

Szczególne właściwości, dzięki którym tynk

a także porażenia biologiczne – porastanie

pigmenty (Cool Pigments), które odbijając

elewacyjny Baumit StarTop i farba Baumit

algami, mchami, grzybami czy pleśnią.

promienie słoneczne, redukują temperaturę

StarColor

Dzięki temu nawet biała elewacja dłu-

powierzchni i gwarantują stabilność barw.

go zachowa świeży wygląd, dlatego bez

Dzięki temu kolory zachowują swoje nasy-

obaw można ją stosować w projektach

cenie, a elewacja jest skutecznie chroniona

wykazują

ponadprzeciętną

przed uszkodzeniem.
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Trwała

i czysta

elewacja
na lata

KI

WY

NA

H

PRZE D ALGA

M

KA
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T
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EFFEC

SZ A

DRYPO
R
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Wilgoć = nieprzyjaciel

SYCHANIA

EP

E FE K T SZ Y B

GO

JL

E

Wybierając tynk, który ma ozdobić
elewację naszego domu, często
koncentrujemy się na jego barwie
i odcieniu. Kolor ma estetycznie
współgrać ze stolarką okienną
i drzwiową, dachem oraz otaczającym
krajobrazem, tworząc z nimi spójną
całość. Jednak równie istotna jest
trwałość tynku, dzięki której będziemy
mogli długo cieszyć się widokiem
pięknej elewacji. Jak połączyć te
wymagania w jednym produkcie?
Wystarczy sięgnąć po materiały firmy
Baumit posiadające właściwości
hydrofobowe oraz hydrofilne, a wszystko
dzięki unikalnej technologii Drypor.

I

Często zdarza się, że po upływie kliku lat po atrakcyjnej elewacji
nie ma śladu. Za to wydaje się ciemniejsza, miejscami zielona, zabrudzona. Dlaczego? Powodem może być niezbyt korzystne usytuowanie budynku (wysokie zanieczyszczenie powietrza w danym
regionie, bliskość ruchliwej ulicy czy zakładów przemysłowych)
oraz oddziałujące w czasie czynniki atmosferyczne. Deszcz, śnieg
i wiatr sprawiają, że wykończona cienkowarstwowym tynkiem
strukturalnym powierzchnia wilgotnieje, co sprzyja osadzaniu się
zanieczyszczeń, rozwojowi grzybów, pleśni, mchów czy alg. Jak
można się przed tym ochronić?

8
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Tynk z efektem Drypor
O możliwych skutkach oddziaływania zmiennych warunków atmosferycznych na elewację warto pomyśleć już na etapie wyboru materiałów
budowlanych i zastosować te, które na niekorzystne warunki pogo-

Baumit
StarTop
szybkoschnąca powierzchnia odporna
na zabrudzenia
zwiększona ochrona przed grzybami i pleśnią
najlepsze właściwości obróbki

dowe są odporne. Dobrym przykładem jest paroprzepuszczalny tynk
silikonowy Baumit StarTop z linii premium w kilkuset kolorach do wyboru. Charakteryzuje go przede wszystkim zwiększona ochrona przed
zabrudzeniami i porażeniem biologicznym. Jest to zasługa unikalnej
technologii Drypor. Formuła produktu została wzbogacona o innowacyjny wypełniacz, który swoją strukturą przypomina koralowiec – posiada mnóstwo maleńkich porów. Tak nieregularna struktura sprawia,
że mimo intensywnych opadów deszczu czy śniegu, elewacja szybko
wysycha, chroniąc dekoracyjną warstwę przed rozwojem mikroorganizmów i osadzaniem zanieczyszczeń z powietrza.
Skąd wysoka odporność na zabrudzenia?
Tynk Baumit StarTop wyróżniają właściwości hydrofobowe i hydrofilne, które redukują zabrudzenia powstałe na powierzchni. Powłoka
hydrofobowa działa samoczyszcząco – podczas opadów, krople
wody spływają po powierzchni budynku, zmywając zanieczyszczenia. Hydrofilowość tynku wzmacnia ten proces – specjalna mikroporowata struktura w łatwy sposób rozprowadza wodę po powierzchni, co ułatwia jej szybkie odparowanie. Dzięki szybkiemu wysychaniu
wody w formule Drypor Effect powierzchnia elewacji pozostaje sucha i chroniona przed rozwojem grzybów oraz pleśni, a także w najlepszy sposób chroniona przed wnikaniem zabrudzeń.
Dzięki innowacyjnej technologii Drypor utrzymanie elewacji w atrakcyjnej formie przez długie lata staje się o wiele łatwiejsze. Porowata
struktura tynku nie tylko pozwala uzyskać wymarzony efekt dekoracyjny, ale także wpływa na jego trwałość, przyśpieszając wysychanie mokrej elewacji i chroniąc przed wnikaniem zabrudzeń.

oddawanie wody [g/m²]

Porównanie Baumit StarTop z tradycyjnymi tynkami
z żywicy synetycznej i silikonu.
Standardowy tynk
z żywicy synetycznej
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Trzy
aspekty

zrównoważenia

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obecnie używane bardzo
często, ale co ono właściwie oznacza? Jeśli przyjrzymy się bliżej
genezie tego sformułowania, zrozumiemy, że nie jest to wynalazek
naszych, współczesnych czasów. Zaprzątał umysły ludzi już
pokolenia przed nami.

10

Baumit
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J

uż

Filar „Ekonomia”

rdzenni

Amerykanie

widzie-

przyszłość

kolejnych

pokoleń

Zrównoważone zarządzanie oznacza pro-

w zrównoważonym sposobie życia,

wadzenie działalności w taki sposób, aby

li

co miało przełożenie na ich sposób obchodzenia się z niezbędnymi zasobami.
W ciekawy sposób ilustruje to tradycyjna
nazwa jeziora w Ameryce Południowej

Zrównoważony
rozwój

generować zyski wystarczające do inwestowania w maszyny i surowce wysokiej
jakości. Nie wolno szkodzić przyszłym pokoleniom, dlatego konieczne są strategie
długoterminowe.

brzmiąca: „Manchau gagog changau gagog chaugo gagog amaug”. Oznacza to

oznaczało rezerwy odłożone na trudne
czasy i w zwięzły określało to, do czego dążymy współcześnie: zarządzania
w taki sposób, aby zapewnić sobie zapasy na przyszłość.

Kwestie
społeczne

W centrum uwagi znajduje się człowiek,

dobnie staroniemieckie słowo „Nachhalt”

Ekonomia

Filar „Kwestie społeczne”

po swojej, a nikt nie łowi pośrodku”. Po-

Ekologia

„My łowimy po naszej stronie, wy łowicie

jego godność i swobodny rozwój osobowości. Wymagane są zatem sprawiedliwość,
bezpieczeństwo, godziwa płaca, ochrona
interesów pracowników oraz umożliwienie
szkoleń i dalszego kształcenia.
Sucha teoria kontra żywa praktyka
Wartość modelu trójfilarowego można po-

Trzy filary zrównoważonego rozwoju
Pochodzący z lat 90. model trójfilarowy

zapewnić i poprawić warunki ekologicz-

twierdzić jedynie poprzez wdrożenie go

(ekologia, ekonomia i kwestie społeczne)

ne, ekonomiczne i społeczne.

w praktyce. W 2022 r. przedsiębiorstwa są
już przeważnie bardziej niż świadome pilnej

został po raz pierwszy użyty jako punkt
odniesienia dla myślenia o zrównoważo-

Filar „Ekologia”

potrzeby respektowania zasad zrównowa-

nym rozwoju w traktatach międzynaro-

Celem jest ochrona środowiska wraz z jego

żonego rozwoju.

dowych podczas Światowego Szczytu

zasobami naturalnymi. Konieczne jest świa-

Przykładem może być firma Baumit posia-

w Johannesburgu w 2002 roku. Wszyst-

dome korzystanie z wody, energii i ograni-

dająca, współpracujące ze sobą w myśl

kie filary są równie ważne, co oznacza,

czonych surowców. Konkretnie oznacza to,

tych zasad, oddziały w 25 krajach. Wynika

że tylko wtedy, gdy cele środowiskowe,

że wolno nam wydobywać z ziemi tylko tyle

to z faktu, że myślenie i działanie zgodne

ekonomiczne i społeczne są realizowane

surowców nieodnawialnych, ile jesteśmy

z normami zrównoważonego rozwoju jest

jednocześnie i w równym stopniu, można

w stanie zastąpić surowcami odnawialnymi.

wpisane w DNA tej rodzinnej firmy.
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Recykling to nasza

przyszłość
Wdrażanie przemyślanej strategii długoterminowej to recepta na sukces rodzinnej
firmy Baumit posiadającej dziś 25 oddziałów w Europie. Na czym polega ta
strategia? Na odejściu od koncepcji typu „wszystkiego po trochu”, a postawieniu
na konkretne i konsekwentne działania dotyczące zrównoważonego rozwoju
w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa.

N

aszym największym potencjałem są

rozpoczynających pracę w firmie Baumit, po-

– jednak nasze zaangażowanie wykracza

ludzie. Bez nich zakłady Baumit sta-

zostaje nam wiernych przez dziesiątki lat, nie-

poza samo tylko zatrudnianie osób z okoli-

nęłyby w miejscu, rozwój uległby za-

rzadko do emerytury. Aby utrzymać taki sta-

cy. Ponosimy odpowiedzialność społeczną

hamowaniu, innowacje nie powstałyby, a do

tus quo, stale inwestujemy w rozwój osobisty

wobec mieszkańców tych regionów i odda-

regionów nie napłynęłyby żadne środki. Jeste-

i zawodowy pracowników. Jednocześnie jako

jemy część naszych zysków potrzebującym.

śmy tego świadomi i podejmujemy działania

firma produkcyjna, w której miejscem pracy są

Robimy to dostarczając materiały dla szkół

mające na celu zapewnienie rozwoju oraz do-

kamieniołomy czy wytwórnie suchych zapraw,

i przedszkoli, czy też wspierając lokalne ini-

brego samopoczucia naszym pracownikom.

za najwyższy priorytet uznajemy zdrowie i bez-

cjatywy oraz projekty społeczne.

pieczeństwo pracowników.
Ekonomicznie i długoterminowo

Odpowiedzialność społeczna

12

Takie podejście skutkuje niewielkimi fluktuacja-

Obywatelstwo korporacyjne

Firma Baumit od zawsze stawia na długo-

mi zatrudnienia, które obserwujemy w naszych

Fabryki Baumit są ważnymi pracodawcami

terminowy sukces, a tym samym na stały,

zakładach w całej Europie. Wielu pracowników

w regionach, gdzie zostały zlokalizowane

bezpieczny rozwój. Udaje nam się to dzięki

Baumit
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Oszczędności dzięki termomodernizacji

<

=

Termomodernizacja:
1 m2 izolacji elewacji
to oszczędność
24 kg CO2 rocznie

1 drzewo wiąże
12 kg CO2 rocznie

długotrwałym relacjom partnerskim. Często

Coraz bardziej ekologicznie

alternatywne rozwiązania. Chcemy jak naj-

współpraca z naszymi dostawcami i klientami

Fakt, że podczas produkcji cementu i wap-

bardziej ograniczyć stosowanie konwencjo-

trwa przez dziesięciolecia i jest nacechowa-

na uwalniamy duże ilości CO2, pozostaje

nalnych spoiw lub produkować i kupować

na wzajemnym zaufaniem. Podobnie jak my,

bezsporny. Często jednak szacując ślad

je w sposób oszczędzający energię. Ponie-

działają oni w sposób zrównoważony, kupują

ekologiczny zapomina się o uwzględnieniu

waż jednoznacznie popieramy stosowanie

możliwie jak najbardziej regionalnie i nie kon-

osi czasu. Jest to istotne w przypadku na-

najlepszych, zaawansowanych technologii,

centrują się na krótkoterminowej optyma-

szej firmy ze względu na długi okres eks-

postawiliśmy sobie za cel objęcie pozy-

lizacji zysków poprzez kooperację z tanimi

ploatacji produktów. Solidne konstrukcje są

cji lidera w produkcji energooszczędnej.

dostawcami. Wspólnie zwracamy uwagę na

przecież trwalsze, a cementowe materiały

Niemniej jednak, dzięki innemu naszemu

oszczędne korzystanie z zasobów. Niewielkie

budowlane wiążą CO2 na długie lata.

obszarowi biznesowemu, już teraz mo-

odległości, zoptymalizowana logistyka i wza-

Zresztą nawet źródła zielonej energii, takie

żemy spodziewać się dodatniego bilansu

jemne zrozumienie pozwalają nam działać

jak panele słoneczne, wymagają procesu

CO2. Jako wiodący europejski producent

w sposób zrównoważony ekonomicznie.

produkcyjnego uwalniającego CO2. Dom

kompletnych systemów ociepleń ścian

stoi zwykle 80-90 lat, a panele na dachu

zewnętrznych budynków (ETICS), dzięki

wymienia się po 10-15 latach. Doświad-

45 milionom m2 ocieplonych fasad oszczę-

czenie nauczyło nas, aby nie wyciągać po-

dzamy 1 milion ton CO2 rocznie.

chopnych wniosków. A w tym przypadku
nie można pomijać żywotności budynków.

Koncepcja: recykling
Wykorzystanie starego domu jako źródła

Mniej CO2 w Europie

nowych materiałów oznacza kompleksowe

W naszych działach badawczo-rozwo-

przemyślenie wszystkich aspektów techno-

jowych pracujemy nad tym, aby znaleźć

logii produkcji. To spełnienie koncepcji „od
kołyski do kołyski” (ang. cradle to cradle),

Gospodarka o obiegu zamkniętym

według której produkty mogą zostać ponownie całkowicie zużyte w biosferze lub w technosferze. Naszym celem, w ramach prac
badawczo-rozwojowych, będzie aktywne

Surowce

Projekt

zwiększanie w produktach zawartości maProdukcja,
ponowne
przetwarzanie

Recykling

teriałów pochodzących z recyklingu do 25%.
Stworzenie betonu Baumit GO2morrow, wykonanego w 100% z kruszywa pochodzą-

Dystrybucja

Odpady
resztkowe
Zbiórka

Wykorzystanie,
ponowne
wykorzystanie

cego z recyklingu, dało nam tytuł pionierów
w tworzeniu takich produktów na terenie
Austrii i Niemiec. Dzięki takim innowacyjnym
projektom firma Baumit od dziesięcioleci
tworzy pomysły z przyszłością.
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Zrównoważony rozwój
to właściwa droga

O osiągnięciu zrównoważonego rozwoju można mówić, gdy zapewnimy stabilność
w trzech filarach: społecznym, ekologicznym i ekonomicznym
- rozmowa z Robertem Schmidem, udziałowcem Grupy Baumit i rzecznikiem
ds. środowiska w Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Przemysł to dziedzina gospodarki, która

w międzynarodowej konkurencji między

ludności wciąż wzrasta, dlatego jest czas na

często jest oskarżana o uniemożliwianie

przedsiębiorstwami.

budowanie. Potrzebne są jednak materiały.
Niekiedy przebudowa wymaga większego

postępu w zakresie ochrony środowiska
oraz efektywnego gospodarowania za-

Od dłuższego czasu Baumit koncentruje

nakładu pracy. Wyobraźmy sobie, że sta-

sobami i energią. Czy może Pan obalić

się na zrównoważonym rozwoju. Rapor-

ry dom staje się źródłem surowców… Jak

to przekonanie?

towanie w tej dziedzinie jest obowiązko-

wielki potencjał innowacyjny w tym tkwi!

Robert Schmid: Tak. Chciałbym bardzo ja-

we od 2017 r. Czy ułatwi to osiągnięcie

Jednak, aby tak to działało trzeba zdobywać

sno dać to do zrozumienia – zrównoważony

celów klimatycznych?

doświadczenie, budować zupełnie inaczej,

rozwój jest najważniejszą i niezbędną kwe-

Tylko stosowane w praktyce zasady zrów-

inaczej traktować materiały, opracowywać

stią dla istnienia i funkcjonowania rodzinnej

noważonego rozwoju pomogą osiągnąć

nowe receptury. Zrównoważone budownic-

firmy, która chce się rozwijać. Zawsze należy

cele klimatyczne. W Baumit robimy to już

two sprawia, że temat ten jest o wiele, wiele

brać pod uwagę ludzi, środowisko i surow-

przez prawie 100 lat na przestrzeni pokoleń.

bardziej ekscytujący niż wcześniej.

ce, ale aby przetrwać, trzeba też osiągać

Według mnie najpiękniejsze raporty piszą ci,

zyski.

dla których zrównoważony rozwój nie sta-

Beton GO2morrow wykonany w 100%

Przede wszystkim wszystkie trzy filary –

nowi priorytetu. Papier jest cierpliwy, ale ja

z kruszywa pochodzącego z recyklingu

społeczny, ekologiczny i ekono-

nie jestem. My po prostu działamy. Nasze

jest obecnie dostępny tylko w dwóch

miczny – muszą mieć taką

produkty są sprzedawane w regionie, służą

krajach. Czy działa Pan w imię krótko-

samą wartość. Postęp

przez bardzo długi czas, a po zakończeniu

terminowego trendu, czy też realizuje

musi

użytkowania można je łatwo poddać recy-

długoterminową koncepcję, w której

odpo-

klingowi. Upcykling, a nie downcykling – to

dom staje się kamieniołomem jutra?

nasz cel średnioterminowy.

W przypadku GO2morrow, czyli betonu

ekologiczny
być

zatem

wiedzialny
nie

i

społecz-

zgodny z zasadami

Czy w branży budowlanej w perspek-

towawczą i od razu przeszliśmy do działa-

ekonomii.

to

tywie długoterminowej nie zabraknie

nia. Beton wykonany w 100% z kruszywa

jedyny sposób, aby

pracy, jeśli teraz będziemy budować

pochodzącego z recyklingu! Oczywiście

w sposób zrównoważony?

jesteśmy dumni, że się udało. Ale rynek

Obecnie rzeczy powinny służyć przez długi

nie jest jeszcze na to gotowy. Dzisiaj wy-

czas, a na końcu mają nadawać się do up-

starczy, że w produktach znajdzie się 10%,

cyklingu. To jest dobre i nie stanowi zagro-

20%, 30% ziarna pochodzącego z recy-

żenia dla przemysłu budowlanego. Od dzie-

klingu. Nie dysponujemy na razie wystar-

ciństwa towarzyszy mi pewne powiedzenie:

czającą ilością materiałów, które mogłyby

Kiedy człowiek przestaje budować, przesta-

zostać poddane recyklingowi. Ale z pew-

je żyć. Moje obserwacje to potwierdzają.

nością jest to właściwa droga. Ochrona za-

Tworzenie nowych rzeczy leży w naturze

sobów stanie się w przyszłości absolutną

człowieka. Robi to tak długo, jak dłu-

koniecznością. Kiedy mówimy o wzroście

go istnieją zasoby. Istniejące rzeczy

gospodarczym, musimy koncentrować się

również stają się zasobami. Liczba

na jakości, a nie na ilości.

Jest

w przyszłości odnieść sukces

14

Baumit

z recyklingu, pominęliśmy część przygo-

jednocześnie
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Jako wiodący europejski producent

w Wopfing zbudowano i uruchomiono

potrzebujemy, jest dostępne w regionie –

systemów ETICS, Baumit zmniejsza

pierwszy na świecie piec regeneracyjny

nasze surowce, nasi partnerzy, nasi klienci.

emisję CO2 z każdym metrem kwadra-

na prąd stały (piec GGR) z dwoma wała-

Jesteśmy lokalnym dostawcą we wszyst-

towym ocieplonej fasady. Dlaczego nie

mi. Już wtedy byliśmy pionierami w dzie-

kich krajach, w których działamy.

trafia to na pierwsze strony gazet?

dzinie ponownego wykorzystania i recy-

Jeśli chodzi o realizację celów klimatycz-

Dlatego, że izolacja termiczna stała się dla

klingu energii oraz ciepła wytwarzanego

nych, unikanie produkcji odpadów jest

nas czymś naturalnym. A dodatkowo ETICS

podczas wypalania. Nasza cementownia

również istotną kwestią, ponieważ dwutle-

jako produkt stanowi proste i genialne roz-

została zbudowana tylko po to, by nie wy-

nek węgla jest uwalniany zarówno podczas

wiązanie. Nigdy za wiele powtarzania, że

rzucać drobnych kamieni, które nie były

wytwarzania produktów, jak i ich utylizacji.

jedyną czystą energią jest ta, która nie jest

wykorzystywane do wypalania wapna.

zużywana. I to właśnie zasada działania

Używamy ich więc do produkcji cementu.

Czy wdrażane są na tym polu jakieś

ETICS. Celem musi być więc wdrożenie

Przekształcanie odpadów w wartościowy

innowacje, za pomocą których Baumit

środków, które zmniejszą zapotrzebowanie

materiał to gospodarka o obiegu zamknię-

przejmuje pałeczkę w dziedzinie zrów-

na energię, a nie tylko jej zużycie. Stanowi

tym znana od pradawnych czasów. Odpo-

noważonego rozwoju?

to zupełnie inny punkt widzenia. Oszczęd-

wiedzialne korzystanie z zasobów zawsze

Dla mnie jest to oczywiście Baumit ALL

ność, ale bez utraty komfortu, a nawet

było naszym sposobem działania.

IN beton. Worek po prostu rozpuszcza się
i staje się częścią produktu. Pierwszą rze-

z poprawą jakości życia! System ETICS jest
doskonałym przykładem zrównoważonego

Pandemia również przyniosła wyzwa-

czą, która przychodzi ludziom do głowy, są

rozwoju w budownictwie zoptymalizowa-

nia dla branży budowlanej. Co było naj-

oszczędności. Ale nie sądzę, aby „oszczę-

nym pod względem energetycznym. Opła-

większą nauką w ostatnich latach?

dzanie” było tu właściwym pojęciem. Lep-

ca się dla środowiska, portfela i dobrobytu

Wiele osób zrozumiało wartość własnego

szym określeniem jest „tworzenie warto-

ludzi. Obejmuje zatem każdy z trzech fila-

domu. Ludzie odkryli go na nowo, ponie-

ści”. Worek to nie tylko opakowanie, ale

rów zrównoważonego rozwoju.

waż zostali zmuszeni do spędzania du-

także przepis i produkt! Ta innowacja jest

żej ilości czasu we
czterech

„Przekształcanie
odpadów w wartościowy
materiał to gospodarka
o obiegu zamkniętym
znana od pradawnych
czasów”.

doskonałym

przykła-

dem udanego zrówno-

Długoterminow y, pewny wzrost –

własnych

Baumit realizuje tę strategię od mo-

ścianach. Nagle oka-

mentu założenia firmy. Cechą cha-

zało się, że warto za-

rakterystyczną firmy jest rozważne

inwestować

korzystanie z zasobów. Dlaczego tak

pieniądze i zrobiło się

konsekwentnie podążano tą drogą?

tam piękniej. Po raz

Podejście długoterminowe stanowi część

kolejny zrozumieliśmy,

zrównoważonego rozwoju, a więc tak-

jak dobrze radzimy sobie jako producent

ludzie są narażeni na mniejsze zapylenie

że część historii firmy Baumit. W 1957 r.

materiałów budowlanych. Wszystko, czego

podczas obróbki, potrzebny jest mniejszy

w

dom

ważonego rozwoju, bo
korzyści są widoczne
we wszystkich trzech
filarach.
Ze społecznego punktu widzenia, ponieważ

wysiłek, a ich zdrowie jest chronione. Z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ nie

„Oszczędzanie bez
utraty komfortu,
ale z zyskiem dla
jakości życia? – ETICS“

produkujemy tu żadnych odpadów. A także
z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ utylizacja kosztowałaby pieniądze.
Produkt osadzony został we wszystkich
filarach, ma duży potencjał, aby odnieść
sukces. Możemy też myśleć o szerszym
i dalszym rozwoju, ponieważ beton ALL IN
firmy Baumit symbolizuje pewną filozofię:
opakowanie przynosi klientom dodatkowe
korzyści w pozytywnym sensie. Ekscytujące perspektywy na przyszłość. Jak widać,
pracy w branży budowlanej w najbliższym
czasie nie zabraknie!
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Budynek

niczym barwne kamieniczki
Nie przypomina typowego budynku wielorodzinnego, raczej
przywołuje na myśl jednorodzinną zabudowę szeregową. Pawia 18,
autorstwa Wytwórni Pracowni Projektowej, to znakomity przykład
na to, jak z dużej skali zrobić mniejszą i nadać inwestycji kameralny
charakter. Nieszablonowe podejście do projektu deweloperskiego
doceniło jury ogólnopolskiego konkursu Fasada Roku 2021,
przyznając wrocławskiej realizacji nagrodę główną w kategorii
„budynek wielorodzinny nowy”.

16
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B

udynek powstał we Wrocławiu, na
osiedlu Wojszyce. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się zabudo-

wa wielorodzinna, płynnie przechodząca
w jednorodzinną. Właśnie zróżnicowane
pod względem formy architektonicznej otoczenie oraz zapisy planistyczne stały się
punktem wyjścia dla pomysłu na bryłę oraz
wygląd elewacji budynku.
– Myślą przewodnią projektu było stworzenie nowej, harmonizującej z otoczeniem
tkanki miejskiej, która wypełniłaby lukę pomiędzy historyczną, przedwojenną zabudową, a współczesnymi obiektami na sąsiednich działkach – mówi arch. Piotr Zarzycki
z biura Wytwórnia Pracownia Projektowa.
– Zaprojektowany budynek nawiązuje zatem skalą do otaczającej zabudowy, a jednocześnie odzwierciedla historyczne zróżnicowanie osiedla Wojszyce.

Zabawa skalą

– Projektując elewacje dla zwartej bryły budynku zależało nam, aby

Przy projekcie budynku Pawia 18 architekci dążyli do tego, by bu-

wizualnie podzielić ją na mniejsze odcinki. Udało nam się to osiągnąć

dynek wielorodzinny nabrał niecodziennego charakteru. Poprzez

poprzez zastosowanie różnych struktur na elewacji. Dzięki takim

zastosowanie przemyślanych zabiegów na elewacji i dopracowany

środkom wyrazu budynek optycznie dopasowuje się do mniejszej

detal udało im się osiągnąć efekt współistnienia mniejszych gaba-

skali zabudowy. Zróżnicowana struktura płaszczyzn elewacji i pro-

rytowo kamieniczek.

mienie słońca odbijające się na różnych materiałach wizualnie rozbi-

– Z jednej strony mieliśmy warunki zabudowy, narzucające nam dość

jają zwartą bryłę budynku, nadając mu kameralny, małomiasteczko-

dużą bryłę, z drugiej zaś – szukaliśmy sposobu, żeby dostosować się

wy styl. Pozwalają dużej skali nadać charakter mniejszego wymiaru,

do mniejszej skali domów jednorodzinnych – wyjaśnia Piotr Zarzycki.

na czym od początku najbardziej nam zależało.
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18

Mistrzowie pierwszego planu

w użytkowaniu, a drewno, niestety takie nie

W projekcie zastosowano 3 materiały,

jest – raz na rok, dwa wymaga konserwa-

które wzajemnie przeplatają się ze sobą,

cji, czego chcieliśmy oszczędzić przyszłym

rozdrabniając elewację i podkreślając po-

mieszkańcom. Materiałowy tercet domyka

szczególne segmenty.

gładki tynk. By osiągnąć efekt migotania

– Pierwszy z nich to cegła klinkierowa

elewacji i większego kontrastu, zdecydo-

Baumit
CreativTop:

ręcznie formowana w kolorze grafitowym

waliśmy się na kolor biały. Aby jasne płasz-

– opowiada Piotr Zarzycki. – Dalej mamy

czyzny jak najdłużej zachowały świeży

drewno, poprzez które chcieliśmy nawią-

wygląd, wykorzystaliśmy wysokiej jakości

■ n
 ajwiększa możliwość
kształtowania form i struktur

zać do natury i ocieplić nieco elewację.

tynk Baumit SilikonTop, charakteryzujący

Nie jest to jednak prawdziwe drewno.

się wysoką jakością i trwałością na lata.

■ bogata kolorystyka

Jego efekt uzyskaliśmy przy użyciu tynku

Postawiliśmy na rozwiązania sprawdzone

■ t worzy indywidualny
charakter powierzchni

modelowanego Baumit CreativTop. Górę

przy poprzednich realizacjach, co do któ-

wzięły tutaj względy praktyczne. Budynki

rych mamy pewność, że będą się dobrze

wielorodzinne muszą być bezobsługowe

sprawowały i ładnie starzały.

Baumit
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Dane projektu:
Lokalizacja:	Wrocław, ul. Pawia 18
Architekt:	Wytwórnia Pracownia Projektowa
Piotr Zarzycki
Inwestor:	Pawia 18 Sp. z o.o.
ul. Krawiecka 3/134, Wrocław
Wykonawca:	Podwykonawca - Kompleksowe
Usługi Rem-Bud Krzysztof Korolewicz
Rok budowy: 	2020

Produkty Baumit:
■ SilikonTop
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■ UniPrimer
■ Lasur
■ Finish
■ ProTherm
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■ StarTex
■ ProContact



■ NivoFix



■ CreativTop
■ Ceramic S
■ CeramicFix

Efekt wieńczy dzieło
Dzięki zastosowaniu minimalistycznych form
przekazu, prostych detali i dbałości o szczegóły we Wrocławiu powstało wyjątkowe
miejsce spełniające oczekiwania zarówno samych mieszkańców, jak i miłośników
dobrej architektury. Umiejętne połączenie
zastosowanych struktur na elewacji, prowadzące do uzyskania przytulnego, romantycznego klimatu miniosiedla doceniło jury
ogólnopolskiego konkursu architektonicznego Fasada Roku 2021, w którym budynek
Pawia 18 otrzymał nagrodę główną w kategorii „budynek wielorodzinny nowy".
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Małe

jest
piękne!

Minimaxy to kompleks aparthotelowy
znajdujący się w zachodniej części Wrocławia.
Mikroapartamentowiec wyróżnia doskonała
lokalizacja, ergonomia lokali i charakterystyczna
geometryczna fasada. Jej kompozycję doceniło jury
konkursu Fasada Roku 2022, przyznając bryle nagrodę
główną w kategorii „budynek niemieszkalny nowy”.

Blisko i wygodnie
Bardzo atrakcyjna jest lokalizacja obiektu –
obiekt dzieli jedynie 600 m do Portu Lotniczego we Wrocławiu, 3,2 km do wjazdu na
Autostradową Obwodnicę Wrocławia, a do
najbliższego centrum handlowego trzeba
pokonać jedynie 4 km. W niewielkiej odległości znajduje się również Wrocławski Park
Przemysłowy i Wyższa Szkoła Bankowa.
Podróż do centrum miasta w godzinach
szczytu zajmuje jedynie 30 minut. W okolicy

T

znajdują się lokalne sklepy, a także tereny
rend na mikroapartamenty przybył do Polski z krajów zachodniej Europy, a jego ko-

zielone na czele z Parkiem Strachowickim.

lebką są Stany Zjednoczone. Niewielki metraż stał się atrakcyjną opcją dla wszystkich, którzy chcą zamieszkać w centrum dużego miasta lub jego pobliżu i stawiają

– Nie bez przyczyny Wrocław jest nazy-

na wysoki standard w rozsądnej cenie. Nowoczesne kawalerki wykończone „pod klucz”

wany miastem spotkań. Stolica Dolnego

stały się domem dla studentów i osób rozpoczynających pracę zawodową. Mikroaparta-

Śląska to prężnie rozwijające się centrum

menty są też chętnie wynajmowane przez pracowników dużych korporacji odbywających

biznesowe i turystyczne – mówi Wiesław

delegacje czy kontrahentów.

Dobrowolski z firmy Wiesław Dobrowolski
Usługi Budowlane, wykonawca elewacji.

20

Komfort, który się broni

– Dlatego Minimaxy to doskonałe rozwią-

Kompleks przy ulicy Zarembowicza we Wrocławiu tworzą 4 pięciokondygnacyjne budynki

zanie dla firm poszukujących lokali dla pra-

mieszczące łącznie 264 lokale o powierzchni do 25 m² z balkonem. Do dyspozycji wynaj-

cowników delegowanych, które nie muszą

mujących są przedpokój, łazienka, pokój dzienny z aneksem kuchennym i w niektórych

rezerwować hoteli na przyjazd oraz dla in-

przypadkach antresola zaaranżowana na sypialnię lub przestrzeń do pracy. Jednak nie

westorów myślących o wynajmie zarówno

tylko wyposażenie mikroapartamentów to mocna strona inwestycji.

krótko-, jak i długoterminowym

Baumit
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elewację starannie i estetycznie. Dlatego od
lat współpracujemy z firmą Baumit, korzystając z jej rozwiązań systemowych. W tym
przypadku również tak było – szeroka gama
sprawdzonych produktów i wsparcie doradców technicznych sprawiły, że efekt końcowy
odzwierciedla założenia projektowe.

Dane projektu:
Lokalizacja:

Wrocław, ul. Zarembowicza

Architekt:

Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C.

Inwestor:

Blue House Zastępstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o.
Podwykonawca: Wiesław Dobrowolski Usługi Budowlane
Rok budowy:

2021

Produkty Baumit:
■ Płyty z wełny mineralnej

■ Baumit MosaikSuperfine

■ Baumit ProContact

■ Baumit UniPrimer

■ Baumit NivoFix

■ Baumit ProTherm

■ Baumit Ceramic S

■ Baumit StarTex

■ Baumit CeramicFix

Kompleks aparthotelowy Minimaxy
we Wrocławiu

Kompleks aparthotelowy Minimaxy został
doceniony przez najemców i inwestorów,

Foto: Baumit

W świetle jupiterów

■ Baumit SilikonTop

ale nie tylko... Obiekt projektu biura Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C., za
którego realizację odpowiadały Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o.
oraz Wiesław Dobrowolski Usługi Budowlane, otrzymał nagrodę główną w konkursie Fasada Roku 2022 w kategorii „budynek niemieszkalny nowy”. Jury doceniło
kompozycję brył, graficzne, podkreślające
tektonikę 4 budynków „zagranie” kolorami
oraz wkomponowanie zespołu w otaczający krajobraz.
– Prosta, nowoczesna i zarazem elegancka bryła to wizytówka kompleksu Minimaxy.
Na jego odbiór wpływa elewacja wykonana
w technologii ETICS, wykończona tynkiem
oraz cegłą klinkierową. – komentuje Wiesław
Dobrowolski z firmy Wiesław Dobrowolski
Usługi Budowlane. – Efekt dopełnia zastosowany na prefabrykowanych balkonach beton
architektoniczny. Każdy projekt to dla nas
nowe wyzwanie, zawsze staramy się wykonać
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Powrót do

świetności

Mieszkańcy Piły zgodnie przyznają, że odrestaurowany budynek Starostwa
Powiatowego stał się prawdziwą architektoniczną perełką ich miasta. Prawie
stuletni, niszczejący obiekt po termomodernizacji odzyskał swój reprezentacyjny
charakter. Efekt doceniło także środowisko architektoniczne, przyznając
obiektowi główną nagrodę w konkursie Fasada Roku 2021 w kategorii
„budynek po termomodernizacji”.

A

by poznać historię tego miejsca musimy przenieść się do

Prace szeroko zakrojone

1927 roku. To właśnie wtedy według projektu Ernsta Bohne

Przełomowy dla budynku pilskiego urzędu okazał się sierpień

wzniesiono okazały gmach, wybierając na jego lokalizację

2020 roku. Po latach starań o pozyskanie środków na renowację,

niezwykle urokliwe miejsce w sąsiedztwie rzeki Gwdy. Obiekt na-

prace ruszyły. Za projekt odpowiadali architekci z pracowni Filar

wiązywał do stylu budowli niemieckich z okresu międzywojenne-

Studio Projektu Budowlanego, a jego realizacją zajęła się firma

go. Przez lata jego funkcje zmieniały się – początkowo, w latach

Nova Term Sp. z o.o. Sp. k. Termomodernizacji poddano nie tylko

1954-1970, mury budynku służyły jako siedziba Liceum Pedago-

budynek wzniesiony w 1927 roku, ale także znajdujący się w jego

gicznego, w którym kształciły się przyszłe wychowawczynie przed-

sąsiedztwie Urząd Statystyczny. W najbliższej przyszłości przewi-

szkoli, korzystając także z internatu i stołówki. Obiekt zapewniał

dywana jest także rewitalizacja, w ramach II etapu projektu "Eko-

także lokum dla nauczycieli. Na początku lat 70. gmach zmienił

-Edukacja w Powiecie Pilskim", terenu znajdującego się w sąsiedz-

swoje przeznaczenie, stając się domem dziecka, a już 5 lat później

twie gmachu. Powstanie tam przestrzeń rekreacyjna.

został siedzibą władz w nowo utworzonym województwie pilskim.

Zakres podjętych prac był szeroki – obejmował zarówno dzia-

Po reformie administracyjnej w 1999 roku w budynku utworzono

łania remontowe na zewnątrz (naprawę uszkodzonych tynków,

Starostwo Powiatowe. Niestety czas nie oszczędzał budowli i jej

odnowienie elewacji przy zachowaniu zabytkowych cegieł i sztu-

zabytkowa fasada z roku na rok coraz bardziej niszczała.

katerii, wymianę stolarki okiennej, naprawę dachu i montaż paneli
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Dane projektu:
Przed termomodernizacją

Lokalizacja:

Piła

Architekt:

Filar Studio Projektu Budowlanego

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Pile

Wykonawca:

NOVA TERM Sp. z o.o. Sp. k.

Produkty Baumit:
■ SilikonColor
■ ThermoPutz
■ Spritz
■ MultiContact MC 55 W
■ Stuccoco Grobzug FG 88
■ Stuccoco Feinzug FF 89
■ ProContact
■ NivoFix
■ StellaporTop

Po termomodernizacji

■ UniContact

fotowoltaicznych w jego części, remont tarasów i elementu łą-

ważny powód zaproszenia właśnie tej firmy do współpracy.

czącego budowle), jak i wewnątrz gmachu (wymiana instalacji

Mimo że, projekt okazał się wymagający i nietuzinkowy,

grzewczej i elektrycznej). Na szczególną uwagę zasługuje montaż

to mogliśmy liczyć na duże zaangażowanie i pomoc

instalacji oświetleniowej na fasadzie głównego budynku. Dzięki

zarówno inwestora, jak i przedstawiciela produ-

niej zabytkowy gmach, co wieczór rozjaśnia iluminacja w bar-

centa materiałów budowlanych. Każda ze

wach narodowych.

stron dołożyła do tej termomodernizacji

– Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Sta-

przysłowiową cegiełkę, dzięki czemu

rostwa Powiatowego w Pile to jedna z największych inwestycji,

dziś możemy podziwiać rewelacyj-

jaką realizowaliśmy. – mówi Andrzej Cieślik z Nova Term Sp. z o.o.

ny efekt końcowy.

Sp. k. – Zabytkowy obiekt, niemalże stuletni, okazał się sporym
wyzwaniem budowlanym. Po pierwsze mieliśmy świadomość
rangi obiektu, który pełnił rolę reprezentacyjną w Pile, po drugie
– chcieliśmy zachować jego historyczny charakter, podkreślając
dekoracyjność fasady.
Renowacyjne wyzwania
Jak wiele można zrobić przez 16 miesięcy? Patrząc na to, jak dziś
prezentuje się pilski budynek użyteczności publicznej można śmiało powiedzieć, że czas został efektywnie wykorzystany. Choć nie
obyło się bez „trudności”, które często skrywają zabytkowe obiekty.
– Działaliśmy zarówno wewnątrz, stosując iniekcje budowlane,
zajmując się stolarką okienną, remontując poddasze, prowadząc
instalacje – jak i na zewnątrz – opowiada Andrzej Cieślik z Nova
Term Sp. z o.o. Sp. k. – Niestety elewacja była w bardzo złym stanie, podczas skuwania tynków musieliśmy zmierzyć się z wieloma
niespodziewanymi odkryciami. Podobnie było z cegłą, która w różnych miejscach pochodziła z innych okresów. Wszystkie bieżące
sprawy omawialiśmy z inwestorem, ale mogliśmy liczyć także na
merytoryczne wsparcie technika z Baumit, osoby doświadczonej w renowacjach historycznych. Nie ukrywam, że obok bogatej
oferty materiałów przeznaczonych na elewacje był to drugi bardzo
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Druga

młodość

bytomskiej kamienicy

24
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W otaczającej nas architekturze coraz mocniej dochodzi do głosu
nurt nowoczesności, jednak krajobraz wielu polskich miejscowości
wciąż tworzy stara zabudowa, w tym kamienice. Te odrestaurowane
zabierają nas w podróż do przeszłości, a dodatkowo zachwycają
zdobionymi fasadami i zindywidualizowanymi detalami. Przykładów
takich żywych pomników historii jest w naszym kraju bardzo wiele.
Jeden z nich można podziwiać w Bytomiu.

S

pacerując po jednym z największych

Nowe życie po renowacji

miast Śląska napotkamy liczne za-

Jednak dzięki zaangażowaniu wspólnoty

bytkowe kamienice, które po odre-

mieszkaniowej i zarządcy budynku, udało

staurowaniu przeżywają drugą młodość,

się bytomskiej kamienicy przywrócić war-

podnosząc

pejzażu.

tość artystyczną i historyczną. W 2020 r.

Niedawno do tego grona dołączyła kolejna

przeprowadzono renowację elewacji. Zreali-

dawna „czynszówka” – przy ulicy Piłsudskie-

zowała ją firma Nova-Bud Sp. z o.o. z Piekar

go 65-69. Wzniesiono ją w 1925 roku w sty-

Śląskich, w oparciu o projekt architektonicz-

lu wczesnego modernizmu, a wyróżniała ją

ny przygotowany przez Studio Projektowe

kolorowa fasada udekorowana sztukaterią.

Adrian Gajda.

Czas nie obszedł się z nią jednak zbyt łaska-

Odnowa obiektów historycznych to zawsze

wie. Niekorzystne warunki atmosferyczne

seria złożonych procesów, wymagających

działające na elewację oraz zanieczyszcze-

dużego

nie powietrza sprawiły, że z biegiem lat utra-

i zastosowania specjalistycznych materia-

ciła swój pierwotny blask, a piękne zdobie-

łów podczas prac, nad których prawidło-

nia, które kształtowały jej charakter, niemal

wym przebiegiem nadzór sprawuje konser-

zniknęły pod warstwą brudu.

wator zabytków.
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jakość

miejskiego

doświadczenia

od

wykonawcy

Baumit 25

26

– W ramach rewitalizacji kamienicy prze-

Specjalistyczne materiały na ratunek

prowadziliśmy m.in. prace polegające na

Do przywrócenia blasku elewacji bytom-

oczyszczeniu, odgrzybieniu i odtworze-

skiej kamienicy w zgodzie ze sztuką kon-

niu pierwotnej kolorystyki elewacji, którą

serwatorską użyto systemu renowacyjnego

udało się odkryć podczas usuwania za-

Baumit, obejmującego szeroką gamę spe-

nieczyszczeń – opowiada Łukasz Nowak,

cjalistycznych materiałów wysokiej jakości,

właściciel firmy Nova-Bud. – Zrealizo-

takich jak m.in. podkładowe tynki renowa-

Baumit
Stuccoco
Guss SG 87:

waliśmy również renowację zdobniczych

cyjne z linii Baumit Sannova, odprowadza-

elementów sztukateryjnych. Część z nich

jące wilgoć z murów czy zaprawa do wy-

była dobrze zachowana i wymagała je-

konywania odlewów sztukatorskich Baumit

dynie odnowienia, ale były także takie,

Stuccoco Guss SG 87.

■ z aprawa sztukatorska na
cementach szybkowiążących

konanie wiernych kopii z wykorzystaniem

- Zawilgocone ściany to bardzo często

specjalnych form oraz zapraw sztukator-

powtarzające się zagadnienie podczas

■ e
 lewacyjna, odporna na
warunki atmosferyczne

skich. Zadanie obejmowało też wykona-

renowacji budynków – zaznacza Łukasz

■ d
 o wykonywania odlewów
w elastycznych formach

nie obróbek blacharskich i wymianę pa-

Nowak. – Wysokiej jakości tynki renowacyj-

rapetów, attyki oraz gzymsów. Konieczne

ne pomagają skutecznie uporać się z tym

było również wykonanie izolacji prze-

problemem,

ciwwilgociowej.

nagromadzoną w murach wodę. To bardzo

Baumit

które trzeba było odtworzyć poprzez wy-

efektywnie

odprowadzając
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istotne, bo działa ona destrukcyjnie na ma-

StellaporTop, wysoce odporny na wilgoć

teriały budowlane. Zamarzając może powo-

i niekorzystne warunki pogodowe.

Dane projektu:

na mokrych powierzchniach łatwiej osadza

Renowacja na miarę zwycięstwa

Lokalizacja:

się brud i rozwija korozja biologiczna, ob-

Remont fasady bytomskiej kamienicy to

jawiająca się nieestetycznymi czarnymi lub

przykład

zielonymi wykwitami na elewacji. Zawilgo-

procesu renowacyjnego. Odtworzenie ele-

cenie prowadzi także do rozpuszczenia soli

mentów sztukateryjnych i detali architekto-

Inwestor:	Wspólnota
Mieszkaniowa przy
Piłsudskiego 65-69

zawartych w materiałach budowlanych,

nicznych wymaga pieczołowitości i dużego

Wykonawca:	Nova-Bud Sp. z o.o.

które podczas wysychania niszczą warstwy

zaangażowania. Wykonawca, firma Nova-

malarskie i tynkarskie. Dlatego bardzo waż-

-Bud sp. z o.o., znakomicie poradził sobie

ne jest wykonanie odpowiednich zabezpie-

z tym zadaniem, a efekt jego pracy zachwy-

czeń przed wodą – i to bez względu na to

cił nie tylko mieszkańców kamienicy, lecz

czy mamy do czynienia ze starym czy no-

również lokalną społeczność. Metamorfoza

wym obiektem.

zrobiła duże wrażenie także na jurorach pre-

By elewacja jak najdłużej cieszyła oczy by-

stiżowego konkursu Fasada Roku 2021, któ-

tomian jako wierzchnią warstwę zastoso-

rzy zdecydowali się przyznać kamienicy przy

wano paroprzepuszczalny tynk silikatowo-

ul. Piłsudskiego 65-69 nagrodę główną w ka-

-silikonowy o niskiej nasiąkliwości Baumit

tegorii „budynek zabytkowy po renowacji”.

dować ich rozsadzanie i pękanie. Ponadto,

doskonale

przeprowadzonego

Bytom

Architekt:	Studio Projektowe
Adrian Gajda

Produkty Baumit:
■ ScheibenPutz SEP
■ UniPrimer
■ Sanova SP Grey
■ Sanova SP Grano
■ Stuccoco Guss SG 87
■ Baumit StarTex
■ StarContact KBM
■ ProContact DC 56
■ Baumit NivoFix
■ Baumit StellaporTop
■ Baumit Separator
■ Baumit CreativTop
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Architektura
w służbie miastu

Biuro architektoniczne
Superblock zostało
założone w 2003 roku
przez Christopha i Verenę
Mörkl. Od tego czasu
powstało w nim wiele
nagradzanych projektów
mieszkaniowych,
socjalnych i aranżacji
wnętrz. Jednym
z nich jest budynek
wielorodzinny
„Unter den Linden”
(pol. „Pod lipami”)
w Wiedniu.

C

hristoph Mörkl został architektem,

stale rozwijać projekt, dostosowując go

Aspekt kulturowy

ponieważ dało mu to możliwość

do swoich potrzeb zarówno na zewnętrz,

Według Mörkla architektura zawsze po-

połączenia

jak i wewnątrz.

winna uwzględniać aspekt kulturowy i spo-

funkcji

rzemieślnika

i planisty. Strategiczna koncepcja i jej bez-

łeczny a dobre projekty charakteryzują się

kompromisowa realizacja od początku do

kulturowym wpływem na społeczeństwo.

końca to dla niego najważniejsze aspek-

Idealnym przykładem jest Muzeum Guggen-

ty w pracy projektanta. W związku z tym

heima w Nowym Jorku, które do dziś impo-

w Superblock opracowywane są również

nuje i nadaje charakter swojemu otoczeniu.

strategie rozwoju miejskiego, a także
przygotowywane studia rozwojowe i opra-

Miasto czy wieś?

cowania teoretyczne na tematy związane

Architektura zawsze współgra z regional-

z rozwojem miast i budownictwa mieszka-

nymi wpływami. Nas jednak bardziej inte-

niowego.

resuje metropolia, czyli przestrzeń miejska
– to kolejna istotna myśl Christopha Mörkla,

28

Zaangażowanie mieszkańców

kształtująca jego podejście do projekto-

Szczególnie ulubionym projektem so-

wania. Ulubionymi zadaniami biura Su-

cjalnym jest kompleks domów dwuloka-

perblock są zatem budownictwo mieszka-

lowych Dammhaufengasse w 2. dziel-

niowe i nadrzędnie struktury miejskie oraz

nicy Wiednia. Jego mieszkańcy mogą

myślenie strukturalne o tych tematach.

Baumit
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społeczeństwo będzie musiało przemyśleć

cofnięty od linii ulicy i tworzy spokojną

wszystko na nowo i podążać w nieco bar-

bryłę. Realizuje ona zabudowę w sposób

dziej ekologicznym kierunku. To istotny kie-

komunikatywny,

runek dla naszej wspólnej przyszłości.

dziedzińcowi i arkadowemu wejściu bie-

dzięki

wewnętrznemu

gnącemu wokół wnętrza.
Pod lipami
Budynek mieszkaniowy „Pod lipami” zo-

Duża liczba mikro- i smart mieszkań

stał ukończony w 2018 roku. Stanął w stre-

o średniej powierzchni użytkowej 63 m2

fie wejściowej do nowej dzielnicy mieszka-

posiada przestrzenie kompensacyjne na

niowej w 21. dzielnicy Wiednia. Znalazł się

parterze. Składają się na nie powierzchnia

w gronie finalistów Baumit Life Challenge

biurowa do wynajęcia, jak również świetli-

Kolor w architekturze

2022 a także zwyciężył w konkursie dewe-

ca oraz pralnia.

Architekci z Superblock niekoniecznie

loperskim „Mieszkać przy Kanale Marchfe-

wybierają purystyczną biel. Wręcz prze-

la”. Zaprojektowanie placu przy obiekcie to

ciwnie, niektóre ich projekty utrzymane

pierwsze działanie miastotwórcze, mające

są w zdecydowanych kolorach, ponieważ

na celu stworzenie miejsca kształtującego

miasto również potrzebuje identyfikacji

tożsamość nowej wiedeńskiej przestrze-

i koloru. W tym kontekście niezwykle przy-

ni. Plac funkcjonuje jako element łączący

datne okazują się cyfrowe narzędzia do

istniejącą zabudowę mieszkaniową na

projektowania kolorów, które od pewnego

zachodzie z nowym, dopiero zabudowy-

czasu oferuje Baumit.

wanym obszarem i oferuje komunikacyjne
punkty spotkań oraz tereny rekreacyjne

Przyszłość budownictwa

WYDAWNICTWO
SHADES
OF WHITE
Inspiracje
od wiodących
europejskich
architektów

w nowym kwartale miejskim.

Zastanawiając się nad przyszłością architektury Christoph Mörkl konstatuje: Archi-

Kompleks ma kształt zbliżony do trójkąta

tektura będzie podążać w bardziej zrówno-

i składa się na niego pięciopiętrowy bu-

ważonym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi

dynek z 79 jednostkami mieszkalnymi (37

o materiały budowlane. Zdrowe budownic-

z nich to mieszkania typu smart), w któ-

two to nie tylko trend. Wiele rzeczy może

rego centrum znajduje się przestronne,

stać się trendem, ale pewne jest, że nasze

przeszklone atrium. Budynek jest lekko
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Galeria
skryta

w

dawnej

CUKROWNI
Rewitalizacja i przebudowa budynku dawnej cukrowni w Lublanie oraz jej
otoczenia, które rozpoczęły się w październiku 2018 r., sprawiły, że ta część miasta
stała się bardziej przyjazna i mniej formalna. Dodatkowo została ożywiona dzięki
realizacji śmiałych planów urbanistycznych, które objęły budowę wewnętrznej
obwodnicy połączonej z mostem Fabianiego, który dziewięć lat wcześniej oddzielił
starą fabrykę Cukrarna od powiązanej z nią willi.
Spojrzenie w przeszłość

i funkcjonuje w świadomości zbiorowej jako

i przebudowę obiektu. - Jedynym rozsąd-

Dawny budynek fabryczny został zbu-

ważny symbol kulturowy.

nym rozwiązaniem architektonicznym, biorąc pod uwagę przyszłe przeznaczenie bu-

dowany w 1828 r. z przeznaczeniem na
rafinerię cukru. Po poważnym pożarze

Renowacja z wyzwaniami

dynku na galerię sztuki współczesnej było

w 1858 r. przez krótki czas mieściła się

- Wewnętrzna struktura budynku była

całkowite opróżnienie wnętrza budynku

tam fabryka papierosów, a następnie służył

bardzo zniszczona, więc jego renowacja

i stworzenie nowych pomieszczeń i prze-

jako koszary. Po trzęsieniu ziemi w 1895 r.

i ponowne wykorzystanie stanowiły duże

strzeni.

w cukrowni znaleźli schronienie najbardziej

wyzwanie techniczne – mówi architekt Jer-

potrzebujący mieszkańcy miasta, w tym ar-

nej Šipoš z pracowni

tyści, m.in. najsłynniejsi słoweńscy prozaicy

w 2009 wygrała

i poeci epoki modernizmu. Do dziś Cukrar-

dowy konkurs

na jest jednym z najstarszych przykładów

witaliz a-

dziedzictwa przemysłowego w Lublanie

Spacelab, która

Zanim jednak można było rozpocząć roz-

międzynaro-

biórkę zniszczonych pięter i klatek scho-

na

re-

dowych wewnątrz, największym wyzwa-

cję

niem było zabezpieczenie starych ścian
zewnętrznych, tak aby uniknąć ich zawalenia. Udało się tego dokonać podpierając
ściany stalową konstrukcją ochronną. Dlatego przez rok miało się

30

Baumit
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Przebudowana Cukrownia
w Lublanie
otrzymała Nagrodę Główną
w konkursie Baumit Life
Challenge 2022

„Dla mnie istnieje Lublana przed Galerią Cukrarna
i Lublana po Galerii Cukrarna. Postrzegam ten nowy
fragment miasta jako istotną zmianę strukturalną
w sposobie funkcjonowania i rozumienia miasta
i przestrzeni miejskiej”.
Marko Studen, architekt, założyciel i dyrektor zarządzający w pracowni Scapelab

może być również wykorzystane do ekspozycji bardzo dużych rzeźb. W ciągu swojej
historii budynek był kilkakrotnie powiększany i rozbudowywany. Jest to widoczne pod
powierzchnią tynku w postaci różnorodności zastosowanych materiałów budowlaFoto: Miran Kambič

nych. Niektóre mury są wykonane w całości z kamienia, inne częściowo z kamienia,

wrażenie, że mury Cukrarny były podtrzy-

a częściowo z cegły.

Produkty Baumit
■ - MM 50

mywane jedynie przez konstrukcję nośną.
Fasada

■ - Spritz

„skorupę”, wstrzykując beton i budując

Cukrarna wyróżnia się swoim dwoistym

■ - MPA 35 L

wewnątrz ściany betonowo-kompozytowe,

charakterem i sposobem, w jaki łączy no-

■ - ThermoExtra

które obecnie otaczają stare mury.

woczesne wnętrze z zabytkową zewnętrzną

■ - MultiWhite

fasadą. Zastosowane materiały i produkty

■ - SilikatColor

Jednocześnie

wzmocniono

zewnętrzną

Spoczywają one na nowych fundamen-

miały znaczący wpływ na nowy wygląd

tach w świeżo wykopanych piwnicach, co

obiektu. Dzięki temu budynek zachował

było kolejnym wyczynem inżynieryjnym

historyczny, a jednocześnie zyskał nowo-

ze względu na kruche pozostałości stare-

czesny wizerunek. Dziś stanowi nową, re-

go budynku. Wykopy wymagały bardzo

wolucyjną przestrzeń w infrastrukturze kul-

ostrożnego i powolnego wykonania.

turalnej współczesnej Lublany.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
FILMU POK AZUJĄCEGO
JAK SKOMPLIKOWANE BYŁY
PRACE BUDOWLANE:

- Po wzniesieniu betonowych ścian mogliśmy wykonać zwieńczenie, na którym zamocowaliśmy stalową konstrukcję dachu,
trójkątne ramy, a na nich zawiesiliśmy bryły
galerii, nie dotykając nawet starej elewacji
– wyjaśnia Jernej Šipoš. – Celowo pozostawiliśmy parter otwarty, aby poszerzyć
przestrzeń publiczną miasta i dać odwiedzającym możliwość poczucia wielkości
budynku.
Budynek ma 80 metrów długości i 20 metrów szerokości, więc ściany galerii, które znajdują się dwie kondygnacje wyżej,
mogły osiągnąć imponującą długość 70
metrów.
Powiększenie, rozbudowa, uzupełnienie
W budynku dawnej cukrowni szczególne
wrażenie robi pozornie nieskończona liczba otworów okiennych (ich dokładna liczba
wynosi 367), przez które światło dzienne
wpada do centralnej przestrzeni. Daje to
efekt podobny jak w katedrze. Otwarte aż
do kalenicy, 24-metrowe pomieszczenie
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POZNAJCIE

NAJPIĘKNIEJSZE

W EUROPIE
FASADY BAUMIT!

22

32

Baumit

318 budynków z 23 krajów wzięło udział
w tegorocznej rywalizacji o tytuł Europejskiej
Fasady Roku, prezentując ogrom możliwości
w zakresie kreowania wyglądu elewacji. Zwycięzców
poszczególnych kategorii i laureata nagrody Baumit
Life Challenge 2022 ogłoszono podczas uroczystej
gali zorganizowanej w Walencji, w niezwykłym
budynku L'Hemisferic.
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ZDOBYWCA
NAGRODY LIFE
CHALLENGE
AWARD

Cukrarna
Gallery,
Lublana
(Słowenia)

19

maja 2022 r. nadszedł długo

również nagroda za najlepszą termomo-

przemysłowy może zyskać nowe życie

wyczekiwany

Tego

dernizację – przyznano ją szkole Volkach

dzięki umiejętnie przeprowadzonym pra-

dnia stało się jasne, które spo-

Comprehensive w niemieckim mieście Vol-

com renowacyjnym.

śród 36 finałowych obiektów (po 6 w każ-

kach (architektura: Architekturbüro Jäckle-

– Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy

dej kategorii), decyzją międzynarodowego,

in). Zabytkową renowacją roku okrzyknięto

postanowiliśmy zaprosić wszystkie europej-

13-osobowego jury, otrzymają tytuł Euro-

z kolei rewitalizację zamku Friedensburg

skie kraje, w których obecny jest Baumit,

pejskiej Fasady Roku w poszczególnych

Schlaining w Austrii (architektura: Steiner

do pokazania szerokiej publiczności swoich

kategoriach i która realizacja zdobędzie na-

de Beer/DI Walter Jartschitsch). Projekt

najpiękniejszych fasad – mówił podczas

grodę główną.

z tego kraju został najwyżej oceniony także

gali Robert Schmid, dyrektor generalny

moment.

w kategorii specjalnej "stunned by textu-

Grupy Baumit i inicjator konkursu. – Dziś

Sześciu wspaniałych

re" – mowa o osiedlu Joseph Lister Street

dotarliśmy do miejsca, w którym Baumit

Jurorzy do samego końca trzymali w na-

(architektura: Delugan Meissl Associated

Life Challenge jest cenionym europejskim

pięciu architektów i przedstawicieli firm bu-

Architects).

konkursem, w którym możemy podziwiać
idealną symbiozę wyobraźni i kunsztu oraz

dowlanych z całej Europy, którzy tego wieczoru przybyli do „stolicy designu”, by na

Najlepsza z najlepszych

powstawanie fascynujących fasad z połą-

żywo uczestniczyć w rozstrzygnięciu pre-

Punktem kulminacyjnym gali było ogłosze-

czenia innowacyjnych materiałów, struktur,

stiżowego konkursu Baumit Life Challenge.

nie zdobywcy nagrody głównej – najlepszej

kształtów i kolorów.

Najpierw ogłoszono zwycięzców poszcze-

z najlepszych spośród ponad 300 europej-

gólnych kategorii. W pierwszej z nich, za-

skich fasad wykonanych z zastosowaniem

rezerwowanej dla domów jednorodzinnych,

kompletnej technologii Baumit. Nagrodę

nagrodzono Connemara II House w Irlan-

Baumit Life Challenge Award 2022 otrzy-

dii (architektura: Peter Legge Associates).

mała Cukrarna Gallery w Słowenii.

Wśród domów wielorodzinnych najwyżej

Oprócz projektu, wyglądu i rzemiosła,

oceniono hiszpański budynek LaScalA

jury przy ocenie brało pod uwagę także

(architektura: Marmolbravo + MADhel). Ty-

inne kryteria, takie jak aspekty społecz-

tułem Europejskiej Fasady w kategorii „bu-

ne, zrównoważony rozwój i wykorzystanie

dynek niemieszkalny” uhonorowano hostel

materiałów budowlanych oszczędzających

Bayernkolleg Augsburg w Niemczech (ar-

zasoby. Zwycięski projekt Cukrarna Galle-

chitektura: Arge Diezinger & Huber). Do na-

ry ze Słowenii jest doskonałym przykładem

szych zachodnich sąsiadów powędrowała

na to, jak stary, nieużytkowany budynek
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Zwycięzcy poszczególnych kategorii

M ULTI FAMILY
RESIDENTIAL

LaScalA,
Madryt
(Hiszpania)

S TUNNED BY
TEXTURE

Joseph Lister
Street,
Wiedeń
(Austria)

H ISTORICAL RENOVATION

Friedensburg Schlaining,
Stadtschlaining (Austria)

T HERMAL RENOVATION

Volkach Comprehensive
School, Volkach (Niemcy)

34

S INGLE FAMILY HOUSE

N ON-RESIDENTIAL

Connemara II House,
Connemara (Irlandia)

Bayernkolleg Augsburg,
Augsburg (Niemcy)

Baumit
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Polscy finaliści

M ULTI FAMILY
RESIDENTIAL

S INGLE FAMILY
HOUSE

Braniborska 44,
Wrocław

Barka Cieślika,
Biała

S TUNNED BY
TEXTURE

Centrum
Sportów
Wodnych, Żnin

S TUNNED BY
TEXTURE

H ISTORICAL RENOVATION

Pawia 18,
Wrocław

Kamienica Pod Aniołem,
Kożuchów

Polska architektura

został bowiem gmach Starostwa Powia-

edycje zmagań o europejską koronę kró-

w europejskiej czołówce

towego w Pile. Projekt nagrodzony przez

lowej fasad. Przypominamy o trwającym

Choć polskim projektom nie udało się

polskie jury tytułem Fasada Roku 2021,

konkursie Fasada Roku 2022, do któ-

stanąć na najwyższym stopniu podium

w okresie od 7 lutego do 17 kwietnia 2022

rego zgłoszenia można nadsyłać do

konkursu Baumit Life Challenge 2022, to

roku, zgromadził łącznie 7256 głosów! To

końca

możemy być bardzo zadowoleni z tego,

trzeci najwyższy wynik spośród wszyst-

gólnych kategorii zapewnią sobie udział

jak zaprezentowały się na tle europejskiej

kich 318 ocenianych obiektów!

w kolejnej odsłonie rywalizacji na pozio-

września.

Zwycięzcy

poszcze-

mie międzynarodowym. Więcej informa-

konkurencji. Aż pięć realizacji z naszego
kraju, które wcześniej brały udział w kon-

Baumit Life Challenge 2022 przechodzi

cji o konkursie można znaleźć na stronie

kursach Fasada Roku 2020 i 2021, zamel-

do historii. Przed nami jednak kolejne

www.fasadaroku.baumit.com.

dowało się w wielkim finale, a były to: Barka Cieślika w Białej (dom jednorodzinny),
Braniborska 44 we Wrocławiu (budynek
wielorodzinny), kamienica „Pod Aniołem”
w Kożuchowie (budynek historyczny po
renowacji) oraz Pawia 18 we Wrocławiu
i Centrum Sportów Wodnych w Żninie
(Stunned by Texture). Obecność w TOP 6
swojej kategorii w głosowaniu jurorów to
świetny wynik.
Mieliśmy jednak i swoją chwilę triumfu w tegorocznej edycji Baumit Life Challenge.
Zwycięzcą głosowania publiczności w kategorii „budynek po termomodernizacji”

ZWYCIĘZCA GŁOSOWANIA PUBLICZNOŚCI
W KATEGORII „BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI”

Starostwo Powiatowe, Piła
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W 2016 roku firma Baumit
zainaugurowała cykl szkoleń
skierowany do wykonawców,
a także pracowników hurtowni.
Jak wyglądają spotkania
z Trenerami Akademii Baumit,
dlaczego warto wziąć
w nich udział i jak zgłosić
chęć uczestnictwa?
Zapraszamy do
przeczytania rozmowy
z odpowiedzialną za
ten projekt Izabelą
Natkańczyk.

Akademia

dobrych praktyk

Słucham i zapominam,
widzę i pamiętam,
robię i rozumiem.
Konfucjusz

Izabela Natkańczyk
Specjalista ds. marketingu
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Baumit

W

jakim celu został zainicjo-

Kogo powinny zainteresować szkolenia

wany projekt Baumit Aka-

w ramach Akademii Baumit?

demia?

Na szkolenia zapraszamy przedstawicieli

Konkurencja w branży remontowo-bu-

firmy ociepleniowych, tynkarskich, kon-

dowlanej jest coraz większa, podobnie jak

serwatorskich, remontowych czy ogólno-

wymagania inwestorów w zakresie czasu

budowlanych oraz wykonawców, którzy

oraz jakości realizowanych prac. Chcemy

chcieliby poznać innowacyjne materiały

podzielić się z wykonawcami naszą wiedzą

usprawniające i skracające proces budow-

o tym, jak spełnić te oczekiwania i zyskać

lany. Omawiamy ich podstawowe cechy,

przewagę nad innymi uczestnikami rynku.

właściwości, korzyści z ich stosowania,

Jest jeszcze druga strona medalu. Podczas

a także pokazujemy jak je aplikować. Or-

spotkań wykwalifikowana kadra trenerów

ganizujemy szkolenia w zakresie czterech

dzieli się swoją wiedzą o materiałach czy

obszarów tematycznych. Pierwszy z nich

technologiach, otrzymując w zamian infor-

to „Kreatywne elewacje”, koncentrujący

macje od uczestników, odnoszące się do

się na tynkach i farbach elewacyjnych. Ko-

ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu mo-

lejny – „Wnętrza” – dotyczy tynków, gła-

żemy tworzyć nowe i doskonalić już istnie-

dzi i farb wewnętrznych. Pozostałe dwa

jące narzędzia, determinując dalszy rozwój

to: „Systemy podłogowe” oraz „Produkty

branży budowlanej.

i systemy renowacyjne”.
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Jak wygląda spotkanie
z Trenerami Akademii Baumit?
Każde jest poświęcone innemu blokowi tematycznemu. Szkolenia trwają ok. 3 godziny. Zależy nam
na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy,
która później pozwoli efektywnie stosować zaawansowane technologicznie produkty, ułatwiając prace oraz oszczędzające czas. By
spotkania były produktywne, uczestniczy
w nich maksymalnie 25 osób. Ich formuła nawiązuje do słynnej tezy Konfucjusza: „słucham i zapominam,
widzę i pamiętam, robię i rozumiem”.
W pierwszej części szkolenia prowadzący
przedstawia podstawowe cechy oraz właściwości prezentowanych wyrobów, w drugiej
natomiast instruktor przeprowadza pokaz praktyczny aplikacji produktów z aktywnym udziałem uczestników szkolenia, co służy przyswajaniu informacji.
Poza dostępem do fachowej wiedzy, wykonawcy biorący udział w spotkaniu
otrzymują od nas komplet przydatnych materiałów dydaktycznych
oraz imienny certyfikat, potwierdzający ukończenie szkolenia. W przypadku
Akademii Baumit z zakresu wnętrz, oprócz standardowych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, są wystawiane także certyfikaty potwierdzające nadanie uczestnikom tytułu „Ekspert
w dziedzinie stosowania produktów Baumit Ionit”. Od momentu
zainaugurowania projektu w 2016 roku wystawiliśmy już ponad
5200 certyfikatów, a że są one przekazywane tylko osobom zainteresowanym, to liczba wszystkich przeszkolonych w ramach Akademii Baumit jest znacznie większa. Tylko w tym roku w naszych
warsztatach wzięło udział 2500 fachowców.
Co zrobić, by zostać uczestnikiem
szkolenia Akademii Baumit?
W każdym szkoleniu może wziąć udział ograniczona liczba osób,
dlatego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem handlowym, odpowiedzialnym za region, w którym chcielibyśmy odbyć
szkolenie. Udzieli on niezbędnych informacji i poda najbliższy termin spotkania, w którym będziemy mogli uczestniczyć. Kontakt
można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.baumit.com.
Branża budowlana ciągle się rozwija. Żeby nie pozostać w tyle za
konkurencją, wykonawcy muszą stale przyswajać nową wiedzę
i doskonalić swoje rzemiosło. Udział w Akademii Baumit stwarza
na to szansę – warto z niej skorzystać.
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Piłki

w grze!

Jak ważne w życiu są aktywność
fizyczna i zdrowy styl życia
doskonale wszyscy wiemy. Wie
to także firma Baumit, dlatego od
lat regularnie podejmuje działania
na rzecz rozwoju ruchowego
dzieci i młodzieży. Tym razem po
raz kolejny wspiera w rozwijaniu
talentu i sportowej pasji młodych
piłkarzy – podopiecznych MKS
Parasol Wrocław.

P

iłka nożna była zawsze w Polsce po-

stwarzając im możliwość gry w piłkę nożną

życia. Wszystko to pozwala dzieciom i mło-

pularna, jednak w ostatnich latach,

w najwyższych ligach wojewódzkich, a w cza-

dzieży lepiej funkcjonować w społeczeństwie

głównie za sprawą sukcesów Roberta

sie wakacji oraz ferii zimowych uczestnictwa

i daje nadzieję, że będą sobie lepiej radzić

Lewandowskiego, zainteresowanie tą dyscy-

w półkoloniach czy obozach.

także w dorosłym życiu.

pliną w naszym kraju jeszcze przybrało na sile.

Biorąc udział w zajęciach sportowych prowa-

Interesują się nią nie tylko dorośli, lecz także

dzonych przez klub, młodzi adepci

dzieci, które chcą być jak kapitan naszej druży-

uczą się nie tylko piłkarskie-

ny narodowej. I trzeba się z tego cieszyć – nie

go rzemiosła, lecz także

tylko w kontekście przyszłości polskiego fut-

wytrwałości,

systema-

wego stylu życia dosko-

bolu, lecz przede wszystkim dlatego, że sport

tyczności, opanowania,

nale zdaje sobie sprawę,

oraz ruch są bardzo ważne w życiu dziecka.

pracy zespołowej, jak

że pierwsze lata w roz-

Uprawianie piłki nożnej w młodym wieku niesie

również budowania re-

woju człowieka są klu-

za sobą wiele korzyści, związanych z ogólnym

lacji, odpowiedzialności,

czowe, co regularnie po-

rozwojem oraz kształtowaniem odpowiednich

radzenia sobie ze stre-

twierdza, angażując się

postaw – szczególnie, gdy odbywa się pod

sem czy poszanowania

w różnego rodzaju akcje

okiem wykwalifikowanych trenerów.

zasad fair play – na boisku

Firma Baumit, angażująca się
w promowanie filozofii zdrowego mieszkania i zdro-

promujące aktywność fizyczną wśród najmłodszych.

i poza nim. Wykwalifikowa-

38

Tym razem ufundowała 140 profe-

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

ni trenerzy edukują swoich pod-

MKS Parasol Wrocław od blisko 40 lat wspie-

opiecznych jak odpowiednio się odżywiać,

sjonalnych, markowych piłek, dzięki którym

ra rodziców w procesie wychowania oraz

opowiadają o zbilansowanej diecie oraz

młodzi adepci MKS Parasol mogą poczuć się

rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

aktywnie promują zdrowy, ekologiczny styl

jak gwiazdy europejskiego futbolu.

Baumit
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Podopieczni MKS Parasol Wrocław grają
w tym sezonie piłkami ufundowanymi
przez firmę Baumit | Fot. Baumit

Mecenas sportu

piłkarskim wydarzeniem, zainicjowanym

poznaje zasady zdrowego odżywiania. To

Baumit od lat promuje aktywność fizycz-

przez nas, był turniej Baumit Junior Soccer.

wszystko jest bardzo ważne. Wyrabia i utrwa-

ną wśród najmłodszych, angażując się

Akcja była skierowana do najmłodszych pił-

la dobre nawyki. Ruch, zbilansowana dieta,

w akcje społeczne, które pozytywnie

karzy (U10), a zwycięzcy lokalnych etapów

a także jakość otoczenia, powietrza, którym

wpływają na ich rozwój ruchowy. Wystar-

walczyli później w międzynarodowym tur-

oddychamy – zarówno na zewnątrz, jak w bu-

czy przywołać choćby Mini Mistrzostwa

nieju European Baumit Championship.

dynkach – to podstawa dobrego samopoczucia – fizycznego i psychicznego. Im wcześniej

Europy Przedszkolaków w Piłce Nożnej,
w których firma wystąpiła w roli sponsora

– W Baumit wierzymy, że wychowanie fi-

zaczniemy uczyć tego nasze

turnieju. W zawodach wzięło udział blisko

zyczne niesie za sobą wiele dobrego – pod-

dzieci, tym lepiej będzie

4 tysiące dzieci. Miały one szansę roze-

sumowuje Aleksandra Gilewska. – Dziec-

im się żyło także

grania meczów na profesjonalnie przygo-

ko nie tylko aktywnie spędza wolny czas,

towanych boiskach i pod
okiem

w przyszłości.

lecz także kształtuje swój charakter,

zawodowych

sędziów. Z kolei

Od lewej: Robert Cichy (Dyrektor Sportowy
Parasol Wrocław, trener piłki nożnej),
Aleksandra Gilewska (Marketing Manager
Baumit Polska) i Daniel Sroka (Koordynator
ds. komunikacji i wizerunku Parasol
Wrocław, v-ce Prezes Klubu) | Fot. Baumit
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Baumit to

Dobra Marka
Wysoka jakość produktów i serwisu oraz zaangażowanie
w badania i rozwój przekładające się na ofertę
sprzyjającą zdrowiu oraz ekologii – to główne elementy,
za które szczególnie cenią nas klienci. Dzięki temu
Baumit został nagrodzony tytułem Dobra Marka 2022 Jakość, Zaufanie, Renoma.

W

yróżnienie jest od 13 lat przy-

że nasze działania i produkty realizują swój

budowlanych, koncentrujący się na różnych

znawane przez redakcję Forum

podstawowy cel: spełniają oczekiwania

aspektach zdrowego mieszkania. Jednym

Biznesu – serwisu internetowe-

konsumentów. Miło nam też znaleźć się

z

go poświęconego tematom z zakresu biz-

wśród marek cieszących się na polskim

efektem prowadzonych prac badawczo-

nesu, prawa, polityki i CSR. Decyzje jury

rynku największym zaufaniem i renomą.

-rozwojowych, jest system wykończenia

opierają się na całorocznych działaniach

To dodatkowa motywacja, by utrzymywać

ścian wewnętrznych Baumit Ionit, który

Działu Badań i Analiz Rynku Grupy Media

dotychczasowy kierunek rozwoju i przyjęte

oczyszcza powietrze w pomieszczeniach,

Press. Obejmują one zarówno obserwację

priorytety, dzięki którym dokładamy naszą

zwiększając aktywnie liczbę ujemnych jo-

takich elementów jak: pozycja, rozpozna-

cegiełkę do rynku opartego na wysokich

nów oraz utrzymuje wilgotność na optymal-

walność i siła marketingowa marki, jakość

standardach i zaufaniu między konsumen-

nym dla zdrowia poziomie.

produktów bądź usług, stopień zaufania

tami a przedsiębiorcami.

przełomowych

rozwiązań,

będących

konsumentów, obecni i potencjalni klienci
firmy, ceny produktów czy kanały dystry-

Od blisko 30 lat dostarczamy Polakom roz-

bucji, wreszcie prowadzenie badań kon-

wiązania zapewniające wysoki standard

sumenckich przy użyciu wywiadów telefo-

wykończenia wnętrz i elewacji, systemy

nicznych, ankiet internetowych i wywiadów

ociepleń, tynki maszynowe, gładzie, masy

bezpośrednich.

szpachlowe, jastrychy, masy samopoziomujące, kleje, fugi, silikony do płytek, za-

40

– Wyróżnienia oparte na opiniach klientów

prawy murarskie. Za każdym produktem

zawsze są dla nas szczególnym powodem

wprowadzanym na rynek kryje się cały sze-

do satysfakcji. – komentuje otrzymanie

reg badań i testów jakościowych. W 2017 r.

nagrody Aleksandra Gilewska, Marketing

poszliśmy jeszcze krok dalej tworząc

Manager w Baumit Polska. – Potwierdzają,

największy

Baumit

park

badawczy

materiałów
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TopBuilder 2022

dla systemu

Już po raz czternasty miesięcznik „Builder” wyróżnił
najbardziej innowacyjne rozwiązania stosowane
w budownictwie. Jedna z prestiżowych statuetek trafiła
w tym roku do firmy Baumit za system pokrycia ścian Baumit
Ionit, oczyszczający powietrze dzięki generowaniu zdrowych
jonów we wnętrzach. Nagrody przyznano podczas Gali
TopBuilder 2022, która odbyła się 20 kwietnia w Warszawie.

S

tatuetka

TopBuilder

to

jedna

Ionit

IonitColor oraz masy szpachlowe IonitFino

z najbardziej cenionych nagród

i IonitFinish. Co go wyróżnia?

na polskim rynku budowlanym,

To jedyny na polskim rynku system wykoń-

przyznawana corocznie najlepszym inno-

czenia ścian wewnętrznych, który aktywnie

wacyjnym produktom, usługom i rozwią-

wytwarza zdrowe jony, eliminując znaczną

zaniom oraz realizacjom, a także produk-

część aerozoli mogących przenosić szko-

tom IT, wykorzystywanym w architekturze

dliwe wirusy, a także pyłków czy drobi-

i budownictwie.

nek kurzu. Reguluje przy tym wilgotność
w pomieszczeniach, utrzymując ją na opty-

produkty oraz działania są dostrzegane

Tegoroczna edycja była czternastą odsłoną

malnym dla zdrowia poziomie. Działanie

i doceniane, a także potwierdzenie znacze-

tego projektu. 20 kwietnia w gmachu Pol-

systemu zostało potwierdzone przez nieza-

nia naszej pracy. Nagroda TopBuilder 2022

skiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie

leżne, renomowane jednostki naukowo-ba-

dla systemu Baumit Ionit cieszy podwójnie,

odbyła się uroczysta gala, podczas której

dawcze. Powietrze we wnętrzach staje się

bo dotyczy zagadnienia szczególnie dla

zaprezentowano laureatów. Jednym z wy-

czystsze, a jego jakość jest porównywalna

nas ważnego, czyli zdrowego mieszkalnic-

różnień odznaczono system Baumit Ionit,

do tej, której doświadczamy na łonie natury,

twa. Promujemy je od lat, podkreślając za

w którego skład wchodzą farba wewnętrzna

co przekłada się na łatwiejsze oddychanie,

każdym razem znaczenie jakości powietrza

lepsze samopoczucie, lepszą koncentrację

w pomieszczeniach. Dbanie o nią z syste-

czy zdrowszy sen, a także mniejsze ryzyko

mem Baumit Ionit jest znacznie łatwiejsze.

infekcji czy wystąpienia reakcji alergicznych.

Umożliwia bowiem wykorzystanie ścian
i sufitów jako skutecznego narzędzia w wal-

Dla Baumit to drugie prestiżowe wyróżnienie

ce o czyste powietrze w pomieszczeniach.

w tym roku. Niedawno nasza firma święto-

Takiego, które działa bez przerwy, nie wy-

wała otrzymanie tytułu Dobra Marka 2022.

magając zasilania, napraw czy innych dodatkowych inwestycji.

– Każde przyznane wyróżnienie bardzo nas
cieszy i napawa dumą, bo stanowi uhono-

Więcej informacji o nagrodzonym systemie

rowanie wkładu firmy oraz jej pracowników

wykończenia ścian wewnętrznych można

w rozwój polskiej branży budowlanej – mówi

znaleźć na stronie internetowej

Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit. - To znak, że nasze
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Baumit World
Baumit Francja

Przeprowadzka do nowej siedziby!
Latem 2021 r. siedziba główna Baumit
Francja została przeniesiona w nowe miejsce oddalone kilka kilometrów od starej
lokalizacji. W związku z rozwojem firma
potrzebowała większej przestrzeni o różnorodnych funkcjach. Całkowita powierzchnia
nowego budynku to 2951 m². Powierzchnia biurowa została w nim, w stosunku do
dawnej siedziby, podwojona. W nowym
obiekcie znajduje się także showroom oraz
sale szkoleniowe. Cały parter o wysokości
ponad 7m przeznaczono na magazyn, którego powierzchnia jest ponad dwukrotnie
większa od tej, którą firma Baumit Francja
dysponowała przed przeprowadzką.

Baumit Słowacja

Nagroda za projekt wzorcowy
W dniu 16 września 2021 roku wręczo-

o charakterystycznej wyraźnej linii i nowo-

no nagrody EAE Awards przyznawane

czesnym, jasnym wyglądzie fasady - powie-

przez Europejskie Stowarzyszenie na

dział architekt Juraj Duska. – Do podjęcia

rzecz ETICS. W kategorii nowy dom

decyzji o zastosowaniu na obiekcie mate-

wielorodzinny zwyciężył obiekt Mata-

riałów Baumit skłoniło nas wysoce profesjo-

dorka zlokalizowany w Bratysławie.

nalne i elastyczne podejście doradców firmy,
rozwiązania dostosowane do potrzeb klien-

Ten wielofunkcyjny budynek mieszkalny

ta oraz optymalna cena produktów.

z 335 jednostkami mieszkalnymi znajduje
się na terenie dawnego obszaru przemysłowego Matador w dzielnicy Petržalka, pośród
wielu obiektów użyteczności publicznej.
Dzięki budowie Matadorki udało się zmodernizować okolicę, zmienić jej charakter na
miejski i tchnąć w nią nowe życie. W najbliższych latach spodziewana jest w tym rejonie
intensywna działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
- Naszym celem było stworzenie nowego punktu orientacyjnego w Petržalce
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Nowości
ze świata
Baumit

Baumit Niemcy

E-samochody dla stażystów
Zgodnie z hasłem „#nagrodazawyni-

Dodatkowe punkty można uzyskać za pra-

Za paliwo (w tym przypadku za energię

ki„ wybrani praktykanci firmy Baumit

cę i zaangażowanie w sektorze społecznym

elektryczną), płaci firma Baumit. Pierwszym

będą mogli przez dwa miesiące ko-

lub charytatywnym. E-samochód może być

stażystą, który skorzystał z samochodu był

rzystać z samochodu. I to nie byle ja-

wykorzystywany zarówno do dojazdów

Florian Wurm, stażysta w dziale komunikacji

kiego, bo z markowego elektrycznego

do szkoły, jak i do prywatnych wycieczek.

marketingowej w zakładzie Hindelang.

volkswagena E-Up.
- Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy okazać wdzięczność naszym młodym
pracownikom - powiedziała przełożona
ds. szkoleń Anna Hasselberger (na zdjęciu
druga od lewej). – Samochód zaś często
znajdował się na szczycie listy życzeń.
Wybór szczęśliwców dokonywany jest na
podstawie wyników w nauce i zaangażowania w pracę na wydziałach szkoleniowych.

Baumit Hiszpania

Nagroda dla Baumit lonit
Innowacyjny, zdrowy dla domu system

W oficjalnej uroczystości wzięli udział m.in.

ds. zakupów z najważniejszych firm budow-

Baumit Ionit otrzymał nagrodę dla naj-

Lluís Comerón, przewodniczący Rady Naj-

lanych. Spośród 400 nominacji wybrano 17

lepszego produktu budowlanego w ka-

wyższej Hiszpańskich Stowarzyszeń Archi-

projektów i materiałów, którym przyznano na-

tegorii Izolacje, Impregnacje i Powłoki

tektonicznych oraz członkowie renomowane-

grody, w tym także Nagrodę Honorową NAN

podczas NAN Awards 2021

go jury złożonego z architektów i dyrektorów

2021. Producentów innowacyjnych materiałów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i oszczędności energii, w tym Baumit,
uhonorowano Material Awards. Dla Fernando
Arrabe, dyrektora zarządzającego Baumit
Hiszpania, otrzymane wyróżnienie stanowi
potwierdzenie, że droga badań i rozwoju obrana w centrum badawczym Viva Research
Park jest właściwa i ważna.
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Elewacja premium
trwała na lata
D

AL

Tynk Baumit StarTop i farba Baumit StarColor zostały wyposażone
w wyjątkowe właściwości zwiększające ich odporność na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Specjalna powierzchnia o strukturze podobnej
do koralowca zapobiega osadzaniu się wody w trakcie deszczu,
a technologia Drypor przyspiesza wysychanie elewacji i zapobiega
przed wnikaniem zabrudzeń.
Produkty StarTop i StarColor cechują się również
doskonałymi właściwościami w zakresie obróbki
i są dostępne w wielu kolorach Baumit Life.

Po my s ły z pr z y sz ł ością.

