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Baumit stawia na ekologię – twórz zdrowszą przyszłość razem z nami!  
Park badawczy Viva pozwolił nam dokładnie zbadać 3 kluczowe elementy  
zapewniające przytulne, zdrowe i energooszczędne mieszkanie:

1. OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – dla ochrony i wygody
2. WNĘTRZE JEST WAŻNE – dla zdrowego życia w zgodzie z naturą
3. SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE – dla bezpieczeństwa i komfortu

Baumit pragnie dać ludziom możliwość życia w jeszcze lepszym otoczeniu, a czyni 
to poprzez wizjonerskie spojrzenie w przyszłość i odpowiedzialne podejście do 
środowiska. W trakcie 130-letniej historii naszej firmy nauczyliśmy się, że całość 
procesu składa się z wielu małych elementów. Od wynalezienia koła do globalnej 
ekspansji Internetu – postęp i rozwój zawsze miały wspólną podstawę: dalekosięż-
ne pomysły. Jakie koncepcje i przemyślenia uczyniły nas jedną z wiodących marek 
materiałów budowlanych w Europie? W jaki sposób udało nam się zostać w wielu 
krajach liderem na rynku tynków elewacyjnych i jastrychów?
Jakie są nasze idee, recepty, przemyślenia i zasady dotyczące personelu, usług, 
jakości oraz ochrony środowiska? Tego wszystkiego dowiesz się podczas podró-
ży dookoła świata Baumit, na którą chciałbym Cię serdecznie zaprosić. Usiądź 
wygodnie, zrelaksuj się i rozpocznij wyprawę po kolejnych częściach naszej firmy.

Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc wkrótce osobiście powitać Cię w Baumit.

Robert Schmid
Dyrektor zarządzający Baumit Beteiligungen (Baumit Holdings)

Więcej informacji dostępnych na www.baumit.com

 
Mgr Robert Schmid

Witamy w Baumit

Baumit International

AT  – Austria 

BA – Bosnia-Herzegovina 

BG – Bulgaria 

CH – Switzerland

CZ – Czech Republic

DE – Germany

ES – Spain

FR – France 

GR – Greece

HR – Croatia

HU – Hungary

IT – Italy

LT – Lithuania

LV – Latvia

ME – Montenegro

MK – Macedonia

PL – Poland

RO – Romania

RU – Russia

RS – Serbia

SI – Slovenia

SK – Slovakia

TR – Turkey

UA – Ukraine

UK – United Kingdom

Baumit Partners

AF – Afghanistan

AL – Albanien

BE – Belgium

BY – Belarus

CY –  Cyprus

DK – Denmark

EE – Estonia

IE – Ireland

IR – Iran

KW – Kuwait

LU – Luxembourg 

MD – Moldova

NL – Netherlands

NO – Norway

PT – Portugal

SE – Sweden

XK – Kosovo

Baumit international

Baumit Partners
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30 lat temu nawet nie marzyliśmy o tym, że Baumit będzie  
wiodącą marką materiałów budowlanych w Europie.
Od momentu założenia firmy skupiliśmy się przede wszystkim na dwóch 
aspektach, które wpływają na nasze działania do dziś: wiodących innowa-
cjach w zakresie produktów i usług, a także partnerskiej oraz opartej  
na zaufaniu współpracy z naszymi klientami. To, co zaczęło się w 1810 r.  
od pieca do wypalania wapna, przerodziło się w jedną z najpopularniej-
szych marek materiałów budowlanych w Europie. Pionierem tego niebywa-
łego sukcesu był wybitny przemysłowiec Friedrich Schmid, ojciec obecnego 
dyrektora zarządzającego Roberta Schmida. Na początku lat 70. jako 
pierwszy w Austrii założył zakład produkcji suchych, gotowych zapraw  
w celu poprawy jakości konstrukcji. Następnie, zauważając potrzebę więk-
szej wydajności, on i jego zespół, stworzyli kolejny innowacyjny produkt ‒ 
tynk maszynowy. 

Dzięki innowacyjnym pomysłom, wysokiej jakości produktom  
i bardzo zmotywowanemu personelowi otworzyliśmy się na 
Europę na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat. 
Stworzenie marki Baumit w 1988 r. było początkiem wspaniałego sukcesu. 
W 1990 roku, wraz z wejściem na rynek węgierski, zrobiliśmy pierwszy krok 
na drodze do globalnej ekspansji. Po rozszerzeniu działalności o 24 kraje, 
co nastąpiło w ciągu ostatnich 30 lat, Baumit stał się jedną z wiodących 
marek materiałów budowlanych w Europie. Siłami napędowymi dynamicz-
nego rozwoju Baumit są nasza motywacja oraz odpowiedzialni i oddani pra-
cownicy. Długoletnie relacje z planistami, architektami, wykonawcami  
i handlowcami to najlepszy dowód na to, że partnerstwo i lojalność stano-
wią wartości, na których można polegać i na których opiera się siła Baumit 
(co dosłownie oznacza „buduj z”).

Historia sukcesu Baumit

PRZYJRZYJ SIĘ
NASZEJ FILOZOFII
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BAUMIT ‒ 
‒ WIĘCEJ NIŻ MATERIAŁY BUDOWLANE

Kim                 Baumit Polska

Każdego roku stale rozwijamy swoją ofertę, wzbogacając ją o kolejne 
pomysły z przyszłością, niejednokrotnie wpływające na rozwój całej 
branży budowlanej. 
Jednak to, co nas wyróżnia, to nie tylko nowoczesne produkty, lecz także ogólnopol-
skie wydarzenia adresowane do różnych odbiorców. Wystarczy wspomnieć o kon- 
kursie Fasada Roku dla architektów oraz inwestorów, organizowanym rokrocznie 
od 2007 r., którego celem jest podkreślenie ważnej roli elewacji w kształtowaniu 
otaczającego nas krajobrazu oraz promowanie dobrych praktyk budowlanych.  
Z myślą o wykonawcach, pracujących na naszych produktach, uruchomiliśmy  
program lojalnościowy Baumit Klub. Nie zapominamy również o naszych dystrybu-
torach, zapraszając ich każdego roku do udziału w projekcie Baumit Liga Mistrzów.
Baumit to także działania na rzecz lokalnych społeczności – na swoim koncie 
mamy liczne akcje, takie jak ColorLove Przedszkole czy Kolorowe Emocje. 
Wierzymy bowiem, że firma spełniona to firma dbająca nie tylko o wynik  
finansowy, lecz także odpowiedzialna za otoczenie, w którym funkcjonuje. 
Nasze działania dostrzega i docenia także środowisko eksperckie, o czym świad-
czą liczne prestiżowe wyróżnienia, które regularnie mamy zaszczyt odbierać:  
m.in. tytuły Budowlana Marka Roku, Kreator Budownictwa Roku, TopBuilder, 
Herkules Roku, Gazela Biznesu, Dobry Wybór czy Ruban d’Honneur.

Baumit to nie tylko marka z tradycjami sięgającymi 1988 r.,  
ale także jakość doceniona przez architektów, wykonawców  
i inwestorów w 25 krajach Europy.
We współpracy z naszymi partnerami już ponad 30 lat konsekwentnie 
realizujemy marzenie o tym, by ludzie mieszkali w przyjaznych dla zdro-
wia, energooszczędnych i pięknych domach. Od 1994 r. także w Polsce, 
gdzie nieprzerwanie działają nasze trzy zakłady produkcyjne: w Łowiczu, 
Pobiedziskach oraz Bełchatowie. 
Nasza oferta obejmuje przede wszystkim produkty elewacyjne, kompletne 
systemy ociepleń, tynki maszynowe (cementowo-wapienne i gipsowe),  
systemy podłogowe, zaprawy budowlane, produkty do renowacji zabytków 
czy układania płytek. Wśród nich są rozwiązania, które architektom pozwa-
lają kreować oryginalne i funkcjonalne projekty, fachowcom ułatwiają 
pracę na budowie, a inwestorom zapewniają wyższy komfort życia oraz 
oszczędności. 

Centrala we Wrocławiu

Zakład produkcyjny w Łowiczu

TopBuilder dla Baumitu

 jesteśmy?

Zakład produkcyjny w Łowiczu

Wrocław
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ODWIEDŹ NASZE LABORATORIUM:
TUTAJ NAUKA NIE JEST TYLKO TEORIĄ

Po trzech latach intensywnych badań, obejmujących analizę i ocenę ponad 5 milionów danych pomiarowych,  
jednoznacznie potwierdzono, że technologie i materiały budowlane mają znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia. 
Niezależnie od tego, w jakim stylu architektonicznym wzniesiesz swój dom, będzie on miał jedną cechę wspólną 
z innymi. Aby był przyjazny dla zdrowia, musi powstać w oparciu o trzy następujące elementy:

Chcemy,  
aby ludzie 
mieszkali  
w zdrowych, 
energooszczęd-
nych i pięknych 
domach.

Idee zdrowego mieszkania

Technologie oraz materiały budowlane mają znaczący wpływ  
na zdrowie i samopoczucie. Park badawczy Baumit Viva  
to największy projekt badawczy w Europie, analizujący wpływ  
materiałów budowlanych i najczęściej używanych technologii 
budowy na zdrowie człowieka. 
Firma Baumit zajmuje się tematem „zdrowego mieszkania” od ponad 25 lat. 
W tym czasie wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych produktów związa-
nych z tym obszarem. Jednak podczas intensywnych badań okazało się,  
że obecnie jest bardzo niewiele dowodów naukowych na to, jaki wpływ  
mają materiały budowlane na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego  
w 2015 r. powstał nasz unikatowy, ogólnoeuropejski projekt badawczy. 

OCIEPLENIE 
PRZEDE WSZYSTKIM

WNĘTRZE
JEST WAŻNE

ZDROWE ŻYCIE  
W ZGODZIE Z NATURĄ

Już przy grubości jednego centyme-
tra tynk wewnętrzny może działać 
jako bufor wilgotności, magazy-
nować jej nadmiar i uwalniać ją, 
gdy powietrze staje się zbyt suche. 
Gwarantuje to stabilny poziom 
wilgotności i przyjazne dla zdrowia 
wnętrze.

OCHRONA I WYGODA

Dobra izolacja termiczna nie tylko 
ma znaczący wpływ na energo-
oszczędność Twojego domu,  
ale także zapewnia przyjemnie  
ciepłe ściany zimą, a chłodne 
latem. Przestrzeń życiowa staje 
się więc bardziej komfortowa  
i sprzyjająca zdrowiu.

SOLIDNOŚĆ 
MA ZNACZENIE

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Solidne ściany, a także stropy 
i podłogi, można chronić od 
zewnątrz dobrą izolacją termiczną 
tak, aby magazynowały ciepło 
zimą, a chłód latem. Im większa 
masa, tym bardziej efektywne 
magazynowanie i bardziej stabilna, 
przyjemna i przyjazna dla zdrowia 
temperatura w środku.
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Architekci ufają nam, kiedy przekształcają marzenia klientów 
w rzeczywistość. Zawsze mają u boku partnera, na którym mogą 
polegać ‒ to Baumit, specjalista od kreatywnych pomysłów  
na przyszłość. 
Praktyczna realizacja architektonicznych marzeń i wizji jest największym 
wyzwaniem, przed którym stoi Baumit. To właśnie nasze innowacyjne  
i wyznaczające trendy produkty pozwalają architektom i planistom ureal-
niać, a także realizować ich twórcze wizje. Dzięki systemowi kolorów Life, 
Baumit w pełni koncentruje się na elewacji i wyraża swoją kreatywność, 
na przykład tynkami StyleTop (w wielu modnych kolorach) i CreativTop 
(cechującymi się indywidualnymi teksturami). Kreatywność i wyobraźnia 
to jedna strona medalu, a realizacja i standardy druga. Firma wspiera 
architektów w tworzeniu projektów, a także służy pomocą przy konkursach 
czy przetargach, oferując produkty zgodne z ustawowymi normami oraz 
posiadające wymagane certyfikaty i aprobaty. Ponadto, usługi Baumit 
obejmują doradztwo w zakresie doboru systemów i technologii oraz 
instruktaż na budowie.

Powłoki wykończeniowe firmy Baumit doskonale spełniają 
swoje zadanie przez dziesięciolecia. Niezawodnie chronią Twoją 
fasadę przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak 
wilgoć i ciepło, a także przed glonami i pleśnią. Dzięki nim 
możesz stworzyć projekty tak atrakcyjne i indywidualne, jak 
samo życie! 
Nasze powłoki wykończeniowe Baumit Tops and Colors spełniają najwyż-
sze wymagania, są trwałe i wspaniale wyglądają. Chronią fasadę przed 
wilgocią oraz obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Jako widoczna 
i reprezentacyjna warstwa domu, przez wiele lat nadają elewacjom piękny 
i przyciągający oko wygląd. Zawarte w produktach pigmenty najwyższej 
jakości tworzą kolory o doskonałej trwałości, które zachowują swój pier-
wotny blask przez długi czas i są odporne na szkodliwe promieniowanie 
UV. Co istotne ‒ dla każdego systemu ociepleń Baumit znajdziesz ideal-
nie dopasowaną powłokę wykończeniową.

Indywidualne 
          piękno

Wyprawy 
wierzchnie
■ Skuteczna ochrona budynku
■ Innowacyjny system 
 kolorystyczny elewacji 
■ Trwałe i piękne  
■ Mocne i bezpieczne
■ Zaawansowane technologie
■ Produkty gotowe do użycia 
■ Indywidualne i kreatywne
■ Odpowiednie rozwiązanie 
 dla każdego podłoża
■ Sprawdzona trwałość

OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – POWŁOKI WYKOŃCZENIOWE
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Przyjemne życie i zdrowy klimat – to cechy, które sprawiają,  
że budynek staje się naszym domem i zapewnia poczucie kom-
fortu oraz bezpieczeństwa w czterech ścianach. Ważną rolę 
odgrywa przy tym izolacja termiczna. Dzięki niej zawsze jesteś  
w dobrych rękach. 
Odpowiednia izolacja termiczna pomaga stworzyć komfortową temperatu-
rę otoczenia w pomieszczeniu. Dlatego Baumit opracował szeroką gamę 
systemów ociepleń: w ofercie firmy znaleźć można zarówno dedykowane 
domom jednorodzinnym, jak również budynkom wielorodzinnym i obiek-
tom niemieszkalnym. Wszystkie komponenty systemów są dostosowane 
do konkretnego podłoża i charakteryzują się pożądanymi przy danej inwe-
stycji właściwościami. Wysokiej jakości izolacja termiczna Baumit będzie spełniać swoje zada-

nia przez lata, a nawet dekady. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy 
wybrać odpowiednią zaprawę klejowo-szpachlową, doskonale dopaso-
waną zarówno do materiału izolacyjnego, jak i podłoża. Baumit oferuje 
odpowiednie produkty do każdego zastosowania i każdych wymagań  
oraz szeroką gamę akcesoriów. Wszystko po to, aby twój system ociepleń 
ścian zewnętrznych (ETICS) funkcjonował idealnie.

       Ochrona 
 i wygoda OCIEPLENIE

■ Pomagają obniżyć koszty budowy domu
■ Trwałe zmniejszają koszty ogrzewania 
■ Chronią ściany przed pęknięciami  
 i warunkami atmosferycznymi
■ Zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych  
■ Zmniejszają poziom dwutlenku węgla
■ Tworzą przyjazny klimat w pomieszczeniu
■ Dają swobodę projektowania i kreatywności

OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ
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Elewacja to reprezentacyjna część budynku. Dla wielu  
odbiorców spojrzenie na nią stanowi jedyny kontakt  
z obiektem. Dlatego warto zadbać, aby była estetyczna,  
gładka i pozbawiona pęknięć. 
Firma Baumit opracowała specjalne masy szpachlowe do naprawy  
tynków, które mają wiele zastosowań i są niezwykle skuteczne.  
Od podmurówki, przez naruszone zębem czasu fasady (renowacja  
pęknięć), aż do ścian wewnętrznych – za pomocą tych multitalentów 
(Baumit multiContact MC W, Baumit HM 50 po Baumit  
SanovaMonoTrass) można odnowić prawie każdą powierzchnię.  
Produkty te mają wiele zastosowań, od zapraw do scalania  
i szpachlowania elewacji, po uniwersalny jednowarstwowy tynk  
renowacyjny z certyfikatem WTA.

Tradycyjne wartości

Nowy blask Naprawa 
elewacji
■ Uzupełnienie ubytków elewacji
■ Ujednolicenie struktury 
■ Oczyszczenie elewacji z alg i porostów
■ Nadanie elewacji nowego blasku
■ Doskonałe na starsze i osłabione mury

Produkty 
renowacyjne
■ Łatwa aplikacja
■ Skuteczna ochrona elewacji
■ Na zawilgocone i zasolone mury
■ Trwała ochrona przez dziesięciolecia
■ Odtworzenie pierwotnej konstrukcji
■ Wzmocnienie elementów

OCIEPLENIE PRZEDE WSZYSTKIM – NAPRAWA I RENOWACJA ELEWACJI

Nie zawsze trzeba budować nowe budynki. Często o wiele więcej 
radości i satysfakcji daje renowacja starych. Z myślą o zacho-
waniu istniejącej, wartościowej substancji budowlanej,  
Baumit oferuje wysokiej jakości systemy pozwalające  
na perfekcyjną realizację prac renowacyjnych. 
W programie specjalistycznych produktów Baumit przeznaczonych  
do renowacji obiektów zabytkowych poza obrzutką Baumit SanovaPre 
(SV61), wzmacniającą podłoże przed nałożeniem wierzchniej warstwy, 
dostępny jest szeroki wachlarz tynków renowacyjnych: od podkładowego 
Baumit SanovaPor (SG 68), poprzez gruboziarnisty Baumit Sanova SP 
Grano (SP 64 G), po drobnoziarnisty Baumit Sanova SP Grey (SP 64 
P). Umożliwiają one odwzorowanie pierwotnej, historycznej struktury 
powierzchni. Na części przyziemne budynków zabytkowych szczególnie 
zalecany jest tynk renowacyjny, uszczelniający Baumit SanovaBar  
(SP 63).
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Ludzie wdychają dziennie ok. 13,5 kg powietrza z wnętrz  
i ok. 1,5 kg świeżego – przy takich ilościach jego jakość  
ma ogromne znaczenie. 
Wilgotność, czystość i temperatura powietrza mają kluczowy wpływ  
na komfort naszego życia, a w konsekwencji także na zdrowie. Dodatkowo 
konieczność oszczędzania energii sprawia, że nasze przestrzenie miesz-
kalne stają się coraz bardziej szczelne. W celu zapewnienia, że powietrze 
w naszych wnętrzach pozostanie „czyste”, a my nie poniesiemy uszczerb-
ku na zdrowiu, konieczne jest uważne przeanalizowanie jakości i funkcjo-
nalności stosowanych materiałów budowlanych. W większości wypadków 
pozostają one częścią budynku na stałe, dlatego nie mogą emitować 
zanieczyszczeń, gdyż ich obecność w powietrzu powoduje choroby.
Zdrowe życie zaczyna się od właściwego doboru materiałów budowlanych. 
Najważniejszą rzeczą jest korzystny klimat w pomieszczeniu. Optymalna, 
stabilna wilgotność i temperatura pokojowa znacząco przyczyniają się  
do dobrego samopoczucia. Udowodniono, że produkty Baumit Klima 
posiadają te właściwości. Niezależnie od tego, czy są używane do tworze-
nia gładkiej powierzchni, czy mają drobną lub grubą teksturę, systemy 
Baumit Klima łączą indywidualne efekty z optymalnym klimatem 
w pomieszczeniu. Stabilizują wilgotność powietrza we wnętrzach dzięki 
temu, że szybko pochłaniają jej nadmiar, przechowują i, jeśli to koniecz-
ne, uwalniają z powrotem do powietrza w pomieszczeniu.

Zainwestuj w swoje zdrowie. 
Zdrowy klimat w pomieszczeniu jest ważny, ponieważ pomaga zapewnić 
więcej energii niezbędnej w codziennych sytuacjach życiowych. Im więcej 
jonów znajduje się w powietrzu, tym jest ono czystsze. Ilości drobnych czą-
steczek kurzu i pyłków są redukowane, a układy sercowo-naczyniowy i ner-
wowy mogą swobodniej „oddychać”. Baumit Ionit to jedyna na świecie 
funkcjonalna powłoka ścienna, która generuje wysokie stężenie jonów 
powietrza. Pomaga poprawiać jakość powietrza w pomieszczeniach, a tym 
samym wpływa zarówno na samopoczucie, jak i witalność. Pomieszczenia 
pokryte farbą Ionit osiągają trwałe, naturalne stężenie cennych jonów 
powietrza. Produkt ten zapewnia najwyższy standard zdrowego życia i pracy.

Zdrowe.      Niezawodne. Piękne.
Ionit
■ Redukuje drobny kurz 
 i zanieczyszczenia
■ Bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
■ Wysoka przepuszczalność
■ Gładkie, oddychające powierzchnie
■ Dla nowych budynków i remontów
■ Niskoemisyjne

WNĘTRZE JEST WAŻNE – SYSTEMY KLIMA

Klima
■ Optymalizacja temperatury
■ Stabilizacja wilgotności powietrza
■ Ochrona przeciw grzybom ‒ pleśniom
■ Redukcja hałasu
■ Bezemisyjne (ew. brak emisji LZO)
■ Przytulne wnętrza
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Coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych, szczelnych pomiesz-
czeniach, dlatego tak ważne jest, by przy budowie lub remoncie 
domu wybierać przyjazne dla zdrowia rozwiązania. 
Wykończenie ścian powinno nie tylko zapewniać piękny i trwały efekt dekora-
cyjny, lecz także wspierać dobre samopoczucie mieszkańców. Tynki cemento-
wo-wapienne Baumit spełniają te kluczowe kryteria, a dodatkowo posiadają 
wiele innych zalet.
Produkty takie jak np. Baumit MPI 25 czy jego lekka odmiana Baumit MPI 25 L 
to jedne z najbardziej „zdrowych” rozwiązań do wykańczania ścian i sufitów. 
Cechują się wysoką paroprzepuszczalnością – pochłaniają wilgoć, akumulują 
jej nadmiar, po czym oddają, gdy powietrze w pomieszczeniu jest przesuszo-
ne. To znakomita ochrona ścian przed grzybami. Świetnie nadają się do 
domów i mieszkań – także tych, w których przebywają dzieci czy osoby zma-
gające się z alergiami. Poza tym stanowią dodatkową barierę ciepło-  
i dźwiękoszczelną. Efekt? Większy komfort użytkowania wnętrz.

Tynki cementowo-wapienne Baumit można stosować  
na podłożach mineralnych, we wszystkich pomieszczeniach ‒  
‒ także tych narażonych na wysoką wilgotność powietrza.
Charakteryzują się wysoką wytrzymałością, dzięki czemu są niezastąpione 
wszędzie tam, gdzie łatwo o uszkodzenia. Ich naturalna porowatość przekła-
da się na bardzo dobrą przyczepność, co czyni z nich idealną bazę pod 
malowanie, a także wszelkiego rodzaju okładziny jak np. tapety czy płytki 
ceramiczne. Dzięki plastyczności materiału nasze zaprawy tynkarskie są 
łatwe w nakładaniu i obróbce, a prace przebiegają sprawnie.
Przygotowaliśmy gamę rozwiązań, które sprawdzą się w różnych warunkach. 
Do ścian z betonu komórkowego i innych podłoży mineralnych o niskiej 
gęstości idealnie nadaje się superlekki tynk Baumit MVR Uni. Natomiast 
uzyskanie gładkiej powierzchni gwarantuje sięgnięcie po Baumit MPI 25 
Fine o bardzo drobnym uziarnieniu. Z kolei Baumit MPI 30 Speed pozwala  
  szybko przeprowadzić prace tynkarskie, ponieważ już  
  po 2‒3 godzinach od narzutu jest gotowy do obróbki. 

 Trwałe, naturalne                i zdrowe
Tynki cementowo- 
-wapienne
■ Wysoce odporne na uszkodzenia
■ Uniwersalne w zastosowaniu
■ Nowoczesne i dekoracyjne
■ Indywidualne i kreatywne
■ Idealne do pomieszczeń wilgotnych (>70%)
■ Regulują klimat w pomieszczeniu
■ Trwałe i piękne
■ Dostępne również w wersji Speed
■ Produkty gotowe do użycia
■ Wysoka jakość dla Twojego zdrowia 
 i dobrego samopoczucia

WNĘTRZE JEST WAŻNE – TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

 

W N Ę

T R
Z

A

Z
d

r o
w

em
ie

s z ka n i e



20 21Baumit. Pomysły z przyszłością.

WNĘTRZE JEST WAŻNE – TYNKI GIPSOWE / GŁADZIE I SZPACHLE

Gładzie  
i szpachle
■ Skuteczna ochrona Twoich ścian
■ Trwałe i piękne
■ Mocne i bezpieczne  
■ Zaawansowana technologia
■ Zdrowe i długotrwałe
■ Indywidualne i kreatywne 
■ Odpowiednie rozwiązanie 
 dla każdego podłoża
■ Sprawdzona trwałość 
 przez dziesięciolecia

Zarówno tynki cementowo-wapienne, jak i tynki gipsowe cechu-
ją się delikatną strukturą. Co zatem zrobić, gdy marzą nam się 
idealnie gładkie powierzchnie ścian i sufitów? W tej materii  
z pomocą przychodzą gładzie szpachlowe Baumit Fino. 
Wykończone nimi powierzchnie będą perfekcyjnym tłem dla 
wszystkich elementów wyposażenia wnętrz – wydobywając  
z nich to, co najlepsze. 
W pomieszczeniach wymagających najwyższej gładkości powierzchni  
znakomitym wyborem będzie gładź gipsowa wzmocniona nowoczesnymi 
polimerami – Baumit FinoBello. Natomiast czas, wygodę i wysoką  
jakość gwarantuje zastosowanie polimerowej gładzi szpachlowej  
Baumit FinoFinish Superior. Ma ona postać gotowej do użycia masy, którą 
można nakładać na powierzchnię bez jej wcześniejszego gruntowania.
Gładzie szpachlowe Baumit charakteryzują się wysoką przyczepnością do 
podłoża. Fachowcy docenią również długi czas roboczy, pozwalający na pre-
cyzyjne wyprowadzenie gładkiej i równej powierzchni, która łatwo się obrabia.

Tynki gipsowe to chętnie stosowany materiał do wykańczania 
ścian i sufitów wewnątrz budynków. Tworzą naturalnie gładkie 
powierzchnie, a przy tym są paroprzepuszczalne i utrzymują 
zrównoważony klimat w pomieszczeniach, dając wrażenie 
ciepła i przytulności. Można je stosować we wszystkich 
pomieszczeniach suchych o normalnej wilgotności (<70%).
Jak uzyskać powierzchnię odporną na mikropęknięcia? Bardzo dobrym 
wyborem będzie Baumit Ratio 2000, którego największymi atutami są 
bardzo niski ciężar nasypowy i nieprzeciętna wydajność. Natomiast do 
pomieszczeń użytkowanych przez rodziny z małymi dziećmi lub narażo-
nych na zwiększone obciążenia z uwagi na ich funkcjonalność polecamy 
Baumit Ratio Power. Produkt przeznaczony jest do wykonywania jedno-
warstwowych tynków gipsowych o zwiększonej twardości powierzchni 
wewnątrz budynków.

Naturalnie 
          gładkie

ściany i sufity
Tynki gipsowe
■ Gładkie wykończenie ścian
■ Łatwe w aplikacji
■ Zapewniają przyjazny klimat 
 we wnętrzu
■ Bardzo wydajne
■ Idealne pod malowanie
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■ Łatwość aplikacji
■ Gotowe do układania wykładzin
 podłogowych  
■ Oszczędność miejsca na budowach
■ Doskonałe do ogrzewania podłogowego  
■ Również do zastosowań na zewnątrz
■ Zbrojone włóknami
■ Bezpieczne i mocne

Kompletny asortyment do układania płytek, od hydroizolacji  
po silikon! Produkty do układania płytek Baumit są optymalnie 
zharmonizowane i zawsze oferują system dopasowany do indywi-
dualnego projektu.
Do profesjonalnego układania płytek niezbędne jest prawidłowe przygo-
towanie podłoża. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z nierówny-
mi, wyjątkowo chłonnymi lub niechłonnymi powierzchniami, Baumit  
oferuje odpowiedni produkt dla każdego przypadku. Zapewnia również 
idealną ochronę przed wilgocią. Kleje do płytek nie tylko spełniają  
surowe europejskie normy jakości, ale oferują także odpowiednie 
 rozwiązanie dla każdego zastosowania. Do wykorzystania na zewnątrz  
i wewnątrz, do podłoży na bazie cementu lub gipsu oraz wszystkich  
rodzajów i rozmiarów płytek ‒ produkty Baumit będą Twoim  
profesjonalnym partnerem w każdej sytuacji.
Baumit PremiumFuge i Baumit Silikon  
doskonale uzupełniają ten zestaw.  
Łączą powierzchnie i chronią przed  
wnikaniem wilgoci, a także zapewniają  
doskonały finalny efekt.

Masy samopoziomujące i jastrychy Baumit to idealne  
i trwałe rozwiązanie do wszystkich rodzajów podłóg w starych 
lub nowych budynkach. Bez względu na to, czy są pływające, 
na warstwie oddzielającej czy związane z podłożem, można je 
szybko i łatwo wykonywać. Doskonale nadają się również  
do ogrzewania podłogowego.
Szukasz szybkiego rozwiązania, które jest dodatkowo wyjątkowo odpor-
ne? Sprawdź Baumit Rapido. Innowacyjna technologia oszczędzająca 
czas sprawiła, że produkt ten jest gotowy do układania wykładzin pod-
łogowych już po 24 godzinach. Ale może zrobić jeszcze więcej: dzięki 
wysokiej wytrzymałości i doskonałym właściwościom użytkowym  
świetnie radzi sobie również z większymi obciążeniami.
Jastrychy płynne Baumit Alpha idealnie nadają się do wyjątkowo 
dużych powierzchni, a dzięki swoim doskonałym właściwościom 
dokładnie otaczają rury systemu ogrzewania podłogowego. Zapewnia 
to optymalne przekazywanie ciepła do jastrychu przez rury grzewcze.  
Z kolei jastrychy Baumit Estrich (Solido) to klasyka tego rodzaju  
produktów. Dzięki sprawdzonej, wysokiej jakości nadają się  
do wszystkich typowych zastosowań.

Produkty Baumit opatrzone znakiem GEV EMICODE EC1 PLUS  
spełniają wymagania najwyższej z 3 kategorii, co oznacza,  
że zapewniają najwyższe bezpieczeństwo jakości powietrza.

■ Wysoka przyczepność
■ Doskonałe rozwiązania systemowe
■ Szybkość aplikacji
■ Szeroka oferta wyrobów
■ Do wnętrz i na zewnątrz
■ Łatwość czyszczenia
■ Wodo- i mrozoodporność
■ Elastyczność i trwałość
■ Szeroki wybór kolorów

Bezpieczeństwo   
             i komfort

Podłogi

Do płytek

SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE – PRODUKTY DO PŁYTEK I PODŁOGI
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Betony 
i zaprawy
■ Oszczędność czasu i pieniędzy
■ Bezpieczeństwo i wysoka jakość
■ Bardzo dobre parametry 
 techniczne
■ Piękno i indywidualizm
■ Mrozoodporność
■ Łatwość zastosowania
■ Wysoka trwałość 
 i wytrzymałość

Są nieodzowne przy budowie ścian z powszechnie stosowanych 
cegieł i bloczków budowlanych. Wypełniają szczeliny, niwelują 
nierówności w wymiarach materiału murarskiego, a także 
zapewniają optymalne rozłożenie obciążenia. Nasze zaprawy 
murarskie, bo o nich mowa, pełnią istotną rolę w zachowaniu 
odpowiednich właściwości cieplnych i konstrukcyjnych 
ścian, dlatego warto poświęcić więcej uwagi, by dopasować 
rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. 
Przy murowaniu ścian jednowarstwowych świetnie sprawdzi się zaprawa 
ciepłochronna Baumit ThermoMörtel 50, która zaskakuje doskonałymi 
właściwościami termoizolacyjnymi i łatwością zastosowania.  
Do cienkowarstwowego łączenia bloczków z gazobetonu czy silikatów 
warto wypróbować Baumit PlanoFix. Z kolei Baumit Klinkier S z dodatkiem 
trasu dobrze nadaje się do murowania na pełną spoinę z cegieł 
klinkierowych o niskiej nasiąkliwości. 

Zaprawa betonowa to jeden z najchętniej używanych materiałów 
budowlanych o wielu zastosowaniach. Doskonale sprawdzi się 
przy drobnych naprawach czy mocowaniu małych elementów 
architektury ogorodowej. Beton przyda się przy budowie domu,  
w ogrodzie, a także przy różnych pracach z zakresu DIY. 
W naszej ofercie posiadamy kilka rodzajów suchych mieszanek o bardzo 
dobrych właściwościach i szerokim zastosowaniu, przeznaczonych do 
wykonywania wszelkich drobnych prac betoniarskich jak m.in. wznoszenie 
elementów małej architektury, murków, ogrodzeń, a także wykonywanie 
podkładów, posadzek, schodów, czap, szybów czy prostych fundamentów. 

Łatwo, szybko i bez mieszadła
Przy szybkich pracach w ogrodzie warto sięgnąć po Baumit Gala Fix, który 
błyskawicznie wiąże i nie wymaga mechanicznego mieszania. Wystarczy 
wysypać, zalać wodą i gotowe. Słupki, lampy ogrodowe, ławki, huśtawki, 
pergole, altany, skrzynki pocztowe, suszarki do ubrań – to tylko początek 
długiej listy elementów, którym Baumit Gala Fix zapewni trwałe i co najważ-
niejsze – bezpieczne mocowanie.

      Dom 
         i otoczenie

SOLIDNOŚĆ MA ZNACZENIE – BETONY I ZAPRAWY
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Pomysły z przyszłością – to hasło przyjęte przez nas na lata. 
Oczywistym jest, że badania i rozwój stanową istotną część długiej 
historii firmy Baumit. Aby osiągnąć najwyższą jakość i standardy 
produkcji oraz opracowywać przyszłościowe systemy, należy 
wyprzedzić konkurencję. Od parku badawczego Viva po innowacyj-
ne produkty i systemy – tworzenie wartości dodanej na przyszłość 
jest i zawsze będzie jedną z naszych największych pasji.

Zorientowane na    przyszłość

BAUMIT – POMYSŁY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Baumit Star Track. Łącz, nie przebijaj. 
Rozwiązanie, które optymalizuje izolację termiczną budynków ‒ jego użycie 
wyraźnie obniża koszty utrzymania budynku. Konwencjonalne łączenie koł-
kami wymaga czasu, a Baumit StarTrack jest znacznie szybszy.
Baumit Ionit. Jonizacja powietrza dla dobrego samopoczucia.
Jedyna na świecie funkcjonalna powłoka ścienna, która generuje wysokie  
stężenie jonów powietrza. 
Baumit Nanopor. Z efektem samoczyszczącym. 
Specjalnie opracowana, mikroskopijnie gładka powierzchnia tynku  
na poziomie nanocząsteczek jest odporna na wchłanianie brudu, chroniąc 
elewację przed zanieczyszczeniem. To efekt działania hydrofilowej, nanopo-
rowej powłoki, która powstaje na świeżo nałożonym tynku. 
Baumit StarTop. Z efektem Drypor. 
Wysokiej jakości produkt nowej generacji, którego sekret tkwi w innowacyj-
nym wypełniaczu, wzorującym się na naturze – a zwłaszcza na koralow-
cach. StarTop z efektyem Drypor wykorzystuje swoją hydrofilowo-hydrofo-
bową substancję czynną w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powierzchni, 
np. glonami lub grzybami. 
Baumit Klima. Dla zdrowego otoczenia.
Tynki Baumit Klima doskonale stabilizują wilgotność. Dzięki swojej  
mikroporowatej strukturze tworzą rozległą powierzchnię regulującą klimat. 
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Baumit 
Bauminator

BAUMIT – BAUMINATOR

Nieograniczone drukowanie betonem.
System BauMinator® umożliwia drukowanie elementów i obiektów 
o różnych gabarytach np. ścian, całych klatek schodowych, paneli, 
ale też donic, pustych szalunków i innych form w rozmiarach  
od 50 cm do 5 m. Rozwiązanie daje także możliwość tworzenia 
innych prefabrykowanych elementów betonowych, ściennych, rur, 
wałów, elementów ogrodzeniowych, pojemników na rośliny, mebli 
ogrodowych, przedmiotów dekoracyjnych lub artystycznych – jeżeli 
chodzi o kształt ograniczenia prawie nie istnieją. Jest to możliwe, 
ponieważ technologia BauMinator® umożliwia tak precyzyjne wyko-
rzystywanie zaprawy podczas drukowania, że można tworzyć nie 
tylko pionowe elementy betonowe 3D, ale również takie zawierają-
ce zwisy lub podwójne wygięcia. To rozwiązanie oferuje architek-
tom, projektantom i planistom możliwość stosowania zupełnie 
nowych kształtów i wzorów powierzchni.

Pionier w dziedzinie drukowania betonu.
Kiedy na rynku pojawiły się pierwsze drukarki 3D do tworzyw sztucz-
nych, Baumit rozpoczął intensywne prace nad drukiem trójwymiaro-
wym z użyciem betonu. Szybko stało się jasne, że potrzebna będzie 
nie tylko specjalna zaprawa do drukowania, ale też zaprojektowana 
od zera, pełna technologia drukowania betonem (od oprogramowa-
nia po dyszę drukującą). Tylko to zapewni efekty wysokiej jakości.  
W tym celu Baumit rozpoczął współpracę z Uniwersytetem  
w Innsbrucku, aby opracować system BauMinator ®.
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Handel jest sztuką, którą można zrozumieć jedynie całościowo. 
Kompleksowe portfolio wysokiej jakości, niezawodne czasy  
dostaw oraz znana marka gwarantują naszym partnerom  
zadowolonych klientów i zapewniają sukces w biznesie.
Wieloletnia współpraca Baumit ze sprzedawcami materiałów budowla-
nych dowodzi, że główne cele firmy to zagwarantowanie jak najszybsze-
go dotarcia produktów na plac budowy oraz maksymalizacja wyników 
sprzedaży. Baumit zapewnia wsparcie handlowcom w zakresie materia-
łów reklamowych i informacji dla klientów oraz dokłada wszelkich  
starań, stosując ukierunkowane środki promocji, aby sprzedawcy 
zwiększyli swoje obroty. 
Fakt, że nasi partnerzy handlowi mogą wybierać spośród niemal  
nieograniczonej gamy produktów, ma tę zaletę, że wszystko dostają  
z jednego źródła. To oszczędność czasu i pieniędzy Twoich klientów 
oraz gwarancja najwyższej jakości. Bezpieczeństwo zapewniane  
przez niezawodną i terminową dystrybucję naszych towarów do sprze-
dawców lub bezpośrednio na place budowy sprawia, że Baumit jest 
firmą wyjątkową.

Czego oczekują od nas wykonawcy? Produktów najwyższej  
jakości i wsparcia. Baumit jest producentem materiałów 
budowlanych, ale także usługodawcą. Dowodzi tego nie tylko 
nasza współpraca z branżą budowlaną. Oprócz doskonałej  
jakości produktu i przetwarzalności, oferujemy naszym  
partnerom kompleksowe wsparcie na budowie.
Jest jeden aspekt, w którym nie uznajemy żadnych kompromisów: jakość 
produktu Baumit! Prosta, bezpieczna i szybka aplikacja zawsze była cechą 
charakterystyczną naszych materiałów budowlanych. Firma oferuje również 
profesjonalnym wykonawcom usługi doradcze na wszystkich etapach pro-
jektów budowlanych. Posiadamy własny zespół instruktorów, techników  
i menedżerów produktu, którzy mogą być na placach budowy, aby poma-
gać i doradzać wykonawcom oraz architektom. Nasz zespół zapewnia usłu-
gi konsultingowe poparte doskonałymi umiejętnościami oraz wiedzą tech-
niczną i zawodową, daje wskazówki dotyczące prawidłowego wykorzystania 
materiałów i wspiera kierowników budowy, aby umożliwić optymalną reali-
zację projektu. 
Dodatkową zachętą do stosowania naszych produktów przez firmy wyko-
nawcze jest członkostwo w programie lojalnościowym Baumit Klub, dające 
możliwość odbierania atrakcyjnych nagród.

Partnerzy 
Baumit

BAUMIT – WARTOŚCI DODANE
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Innowacja. Pomysły z przyszłością. Motywacja od ponad  
25 lat. Badania i rozwój w zakresie naturalnych, zdrowych i wyso-
kojakościowych materiałów budowlanych. Testowane i sprawdzone 
przez park badawczy Viva – największy w Europie ośrodek  
do badań porównawczych materiałów budowlanych.

Produkt. Produkty Baumit to oszczędność zasobów, czysta  
produkcja, skład prozdrowotny, najwyższa jakość, skoordynowane 
systemy, łatwe przetwarzanie oraz zrównoważone podejście  
do środowiska. Nie wspominając o doskonałym stosunku ceny  
do wydajności.

Logistyka. Być bliżej klienta i docierać do niego szybciej – to nasz 
cel w logistyce. Dlatego Baumit wspiera swoich partnerów poprzez 
innowacyjną optymalizację opakowań i dłuższy czas przechowywa-
nia produktów. I aspekt najważniejszy – szybka dostawa bezpo-
średnio na plac budowy sprawia, że Baumit jest idealnym koope-
rantem podczas każdej budowy.

Ludzie. „Sekretem sukcesu Baumit są nasi pracownicy!  
To oni decydują o innowacyjności i rozwoju firmy”. To opinia  
mgr. Roberta Schmida na temat znaczenia „zasobów ludzkich”.

Serwis. Nawet najlepszy materiał budowlany jest tylko tak dobry, 
jak profesjonalna aplikacja, która umożwliwia jego stosowanie. 
Baumit zdaje sobie z tego sprawę – dlatego wraz z naszymi pro-
duktami zawsze oferujemy wartości dodane i usługi.

Marka. Baumit to jedna z najlepszych marek materiałów budowla-
nych, której ufają klienci w całej Europie. Wynika to przede wszyst-
kim ze sprawdzonych produktów i systemów z wartością dodaną, 
ale także z usług i zaangażowania pracowników, którzy tworzą 
ducha naszej firmy.

   Baumit 
     wartości dodane

BAUMIT – WARTOŚCI DODANE



34 35Baumit. Pomysły z przyszłością.

Od renowacji

Pałac Schönbrunn i kościół krzyżacki w Wiedniu, Pałac Dożów w 
Wenecji, zamek Neuschwanstein w Niemczech czy Uniwersytet Wro-
cławski w Polsce – to tylko niektóre z architektonicznych pereł, które 
otrzymały drugie życie dzięki systemom renowacyjnym Baumit. Odno-
wione mogą w dalszym ciągu zachwycać swoim pięknem, niosąc przy 
tym bezcenne świadectwo minionych epok dla przyszłych pokoleń.
Renowacja to szansa na przedłużenie życia budynków nadszarpniętych zębem 
czasu. Jako jeden z wiodących producentów materiałów do restauracji i konser-
wacji zabytków doskonale wiemy, że staranna analiza, profesjonalne doradztwo 
oraz opracowanie i wdrożenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych  
do konkretnego budynku pozwalają osiągnąć rezultaty, które będą wspaniale 
prezentować się przez wiele lat.
Jeśli chcesz przeprowadzić renowację obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 
wypróbuj specjalistyczny program produktów renowacyjnych, który świetnie radzi 
sobie z takimi wyzwaniami. Nasza oferta uwzględnia wszystkie etapy prac – od 
oczyszczenia i przygotowania podłoża przez tynkowanie aż po wykonanie sztukate-
rii. Znają ją i cenią architekci, wykonawcy oraz inwestorzy w 25 krajach Europy.

Tam, gdzie trzeba pamiętać o przepisach dotyczących ochro-
ny historycznych budynków, a zakres prac obejmuje naprawę 
pęknięć czy oczyszczenie murów z wilgoci oraz soli, sprawdzą się 
produkty Baumit Sanova, spełniające wymagania międzynaro-
dowego stowarzyszenia WTA. Nazwa to nieprzypadkowa,  
bo inspirowana łacińskim słowem „sanus” („zdrowy”) – ideal-
nie oddaje charakter materiałów, które skutecznie „uzdrawia-
ją” obiekty, na których swoje piętno odcisnął czas.
Odnowienia mogą wymagać także budynki, które nie posiadają szczegól-
nej wartości historycznej, jednak są piękne i warte ocalenia. Dlatego, 
oprócz specjalistycznego programu do renowacji obiektów zabytkowych, 
przygotowaliśmy także program podstawowy do typowej renowacji elewa-
cji. W naszej ofercie znajdziesz również produkty dodatkowe do takich 
prac jak m.in. odsalanie i odgrzybianie murów czy usuwanie rys.

do innowacji

Uniwersytet Wrocławski, Polska

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Pałac Radolińskich, Jarocin

BAUMIT – NASZE REFERENCJE

Zamek Neuschwanstein, Niemcy

Pałac Schönbrunn, Austria

Willa przy Gajowickiej 195, Wrocław
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