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Jakość pod cenzurą
Tradycyjnie w lipcu i sierpniu na łamach „Buildera” organizujemy 

kampanię Lato Jakości, która kładzie nacisk na jeden 
z najważniejszych aspektów budowania. W ramach debaty, 
która wzbogaca siódmą odsłonę naszego przedsięwzięcia, 

postanowiliśmy zapytać przedstawicieli branży,  
kto i jak powinien kontrolować jakość na etapie  

projektowania, wykonawstwa, produkcji i dostaw.

Sławomir Gawlik
Dyrektor Marketingu
Grupy FAKRO

Priorytetem firmy FAKRO 
jest tworzenie produktów 
o najwyższej jakości. Za-
rządzanie jakością roz-
poczyna się już na etapie 
projektów w dziale Badań 
i Rozwoju, w którym po-
nad 100 inżynierów tworzy 
nowe produkty. Kolejnym 
miejscem jest proces pro-
dukcji, gdzie wysokie nor-
my oraz wymagania jako-
ściowe kontrolowane są za-
równo przez samych pra-
cowników, jak i przez dział 

Kontroli Jakości. 
Potwierdzeniem 
najwyższej jakości 
produkowanych 
wyrobów jest po-
siadanie prestiżo-
wych międzynaro-
dowych certyfika-
tów, w ramach któ-
rych odbywają się 
regularne audy-
ty przeprowadza-
ne przez firmy ze-
wnętrzne. Produk-
ty FAKRO spełnia-
ją europejskie nor-
my oraz oznaczo-
ne są znakiem CE. 
Następnym bar-
dzo ważnym ogni-

wem w budowaniu jako-
ści jest zaangażowanie sa-
mych pracowników w pro-
ces obsługi i wsparcia na-
szych klientów bizneso-
wych i indywidualnych. 
Wszystkie działy, a szcze-
gólnie logistyki, sprzeda-
ży, marketingu oraz ser-
wisu, uczestniczą w kolej-
nych elementach zarządza-
nia jakością. Jakość trak-
towana jest jako bardzo 
istotny element strategii  
firmy FAKRO.

Zarządzanie jakością 
rozpoczyna się już na 
etapie projektów.

Zarządzanie jakością 
rozpoczyna się już na 
Zarządzanie jakością 
rozpoczyna się już na 
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Leszek Rafalski
Dyrektor Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów

Ważnym elementem 
kontroli robót i wyrobów 
budowlanych są badania 
laboratoryjne i terenowe. 
Akredytacja laboratoriów 
potwierdza kompetencje 
do wykonywania badań 
oraz wiarygodność i rze-
telność uzyskiwanych wy-
ników oznaczeń. Obecnie 
w Instytucie Badawczym 
Dróg i Mostów funkcjonu-
je 14 laboratoriów akre-
dytowanych przez Pol-
skie Centrum Akredyta-

cji. Systemem zarządza-
nia objętych w IBDiM jest 
ponad 180 metod badaw-
czych. W obszarze akre-
dytowanym prowadzi się 
badania wyrobów z beto-
nu, materiałów stosowa-
nych do oznakowania dróg 
(w tym oznakowanie pio-
nowe i poziome), lepisz-
czy bitumicznych, mie-
szanek mineralno-asfalto-
wych, emulsji drogowych, 

materiałów naprawczych 
do betonu, izolacji, wyro-
bów mających zastosowa-
nie w odwodnieniu obiek-
tów budowlanych, kru-
szyw, gruntów oraz ba-
dania związane z zabez-
pieczeniem antykorozyj-
nym mostów oraz bez-
piecznym wyposażeniem 
dróg. Jednocześnie IBDiM 
w ramach badań objętych 
akredytacją bierze udział 
w szeroko rozumianej dia-
gnostyce nawierzchni dro-
gowych. Uważam, że nie-
zależne laboratoria ba-
dawcze są wiarygodnymi 
ośrodkami kontroli robót, 
dostaw i wyrobów. Wyni-

ki uzyskiwane w takich la-
boratoriach mogą być pod-
stawą rozstrzygnięć w sy-
tuacjach konfliktowych.

Ważnym elementem 
kontroli robót  
i wyrobów 
budowlanych są 
badania laboratoryjne 
i terenowe.

Ważnym elementem 
kontroli robót 
Ważnym elementem 
kontroli robót 



Sławomir J. 
Żubrycki
Prezes Zarządu
Palisander

Do skutecznego konku-
rowania na rynku nie wy-
starczy jedynie wysoka ja-
kość oferowanego produk-
tu. Równie istotne są usłu-
gi towarzyszące oraz ob-
sługa przed- i posprzeda-
żowa. W dzisiejszych cza-
sach mamy do czynie-
nia z klientem, który wie 
konkretnie, czego oczeku-
je. Przy wyborze dostaw-
cy tylko pozornie decydu-
je cena. W rzeczywistości 
klient decyduje się na roz-
wiązania kompletne w każ-

dym tego słowa znacze-
niu. Wychodząc naprze-
ciw tym potrzebom, już 
w roku 2011 wdrożyliśmy 
wewnętrzny system Za-
rządzania Jakością Najmu 
Szalunków – QLOS, któ-
ry kładzie nacisk na wyso-
ką jakość zarówno produk-
tu, jak i usług w kluczo-
wych obszarach: logistyki, 

obsługi i szalunków. Ostat-
nio na łamach miesięcz-
nika „Builder” przedsta-
wiliśmy pozytywne wyni-
ki badania efektów wdro-

żenia tego systemu. 
Zdecydowana więk-
szość klientów (91%) 
zauważyła znaczą-
cą poprawę jakości 
oferowanych przez 
nas usług od mo-
mentu uruchomienia  
QLOS-a. Bardzo cie-
szy nas również fakt, 
że aż 89% wykonaw-
ców, którzy rozpoczę-
li współpracę z Palisander, 
kontynuują ją przy kolej-
nych realizacjach. Klienci 
docenili wartość naszych 
usług dodatkowych, gdy 
zaobserwowali wymierne 
oszczędności w kosztach 
najmu. Większa efektyw-
ność, poprawa bezpieczeń-
stwa pracy i proste zasady 
rozliczeń są zdecydowanie 

ważniejsze niż „goła” cena. 
W czasach, gdy poziom ja-
kościowy i technologiczny 
produktów dostępnych na 
rynku jest podobny, zdecy-
dowaliśmy, że chcemy wy-
różniać się właśnie wyso-
kim standardem usług do-
datkowych, a co za tym 
idzie – komfortem pracy 
dla naszych klientów.

W roku 2011 wdrożyliśmy 
wewnętrzny system 
Zarządzania Jakością 
Najmu Szalunków – 
QLOS.

W roku 2011 wdrożyliśmy 
wewnętrzny system 
W roku 2011 wdrożyliśmy 
wewnętrzny system 

Krzysztof Szafran
Szef Działu Badań i Rozwoju
Bolix

Każdy etap realizacji in-
westycji budowlanych po-
winien podlegać restryk-
cyjnym procedurom kon-
troli jakości. Obecnie du-
żo się mówi o normach, 
certyfikatach i aprobatach 
określających obowiązu-
jące standardy. Trudno 
sprowadzać je do jednego 
przepisu i jednej instytu-
cji kontrolnej, gdy branża 
jest podzielona na tak róż-

ne dziedziny. Funkcjonu-
jąc w takich skomplikowa-
nych realiach prawa mię-
dzynarodowego i krajowe-
go, warto jednak pewne 
sprawy ujednolicać, trak-
tując je jako naczynia po-
łączone. Przykładem są tu 

unijne przepisy o wprowa-
dzaniu do obrotu materia-
łów budowlanych – mówią 
one bowiem o dystrybucji 

przez pryzmat jakości to-
warów, będących jej przed-
miotem. Nie zapominajmy 
przy tym, że nawet najlep-
sze prawo wymaga sen-
sownych mechanizmów 
wykonawczych. I wreszcie, 
sami przedsiębiorcy po-
winni uczestniczyć w pro-
cesie doskonalenia ryn-
kowych praktyk. W przy-
padku producentów ozna-
cza to m.in. dobrowolne 
poddawanie swoich wyro-
bów cyklicznym badaniom 
w zewnętrznych, certyfi-
kowanych placówkach ba-
dawczych.

Przedsiębiorcy powinni 
uczestniczyć w procesie 
doskonalenia 
rynkowych praktyk.

Przedsiębiorcy powinni 
uczestniczyć w procesie 
Przedsiębiorcy powinni 
uczestniczyć w procesie 
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Jacek Michalak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz 
Systemów Ociepleń

Jakość projektowania, 
wykonawstwa, produk-
cji i dostaw materiałów to 
zespół właściwości okre-
ślający stopień spełnienia 
wymagań użytkownika. 
Postrzegając jakość w bu-
downictwie poprzez pry-
zmat społecznych aspek-
tów użyteczności, należy 
zawsze mieć na uwadze, że 
proces budowlany jest pre-

cyzyjnie zdefiniowa-
ny w prawie budowla-
nym. Obejmuje on kil-
ka etapów. Trzeba przy 
tym pamiętać o kwe-
stiach zrównoważone-
go rozwoju. Zgodnie 
z przepisami prawa 
uczestnikami proce-
su budowlanego są: in-
westor, projektant, in-
spektor nadzoru inwe-
storskiego i kierownik 
budowy (robót). Każ-
dy z uczestników tego 
procesu ma określone 
obowiązki i uprawnie-
nia, ustalone są zasady 

kontroli i nadzoru. W mo-
jej ocenie fundamentalne 
jest, aby przestrzegać prze-
pisów prawa w tym za-
kresie, zdecydowanie zaś 
mówić „nie” inicjatywom 
różnych lobbystów. Oczy-
wiście współcześnie wielu 
z tych, którzy powołani są 
do kontroli, nie wykonu-
je w należyty sposób swo-
ich zadań i naszą rolą jest 
rozliczać ich z wykonywa-
nej pracy.

Zdecydowanie mówić 
„nie” inicjatywom 
różnych lobbystów.

Zdecydowanie mówić 
„nie” inicjatywom 
Zdecydowanie mówić 
„nie” inicjatywom 
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Tradycyjnie w okresie lata podnosimy niezwykle 
istotny temat jakości. Rusza VIII już edycja kampanii 
promocyjnej „Buildera” – Lato Jakości 2015.

W latach 2008 i 2009 uświadamialiśmy, dlaczego 
warto stawiać na jakość. W roku 2010 poruszyliśmy te-
mat stosunku jakości do ceny. W 2011 pokazaliśmy, jak 
zapewnić jakość. W 2012 udowodniliśmy, że jakość 
może być receptą na sukces. W 2013 podkreśliliśmy, że 
w jakość warto inwestować (zwłaszcza w ciężkich cza-
sach). W 2014 wskazaliśmy, jak budować przewagę 
konkurencyjną właśnie dzięki jakości. Wspólny mianow-
nik wszystkich poprzednich edycji to oczywiście pro-
mocja jakości oraz tych, którzy są jej wierni i dzięki niej 
budują mocną markę.

W tym roku mianownik zostaje bez zmian, a motto 
przewodnie tegorocznej edycji kampanii to Jakość 
i Prestiż. Wspólnie z przedstawicielami wiodących 
i sprawdzonych marek zaangażowanych w kampanię 
udowadniamy, że najlepszą wizytówką jakości ofero-
wanych produktów i usług są prestiżowe realizacje, 
w których znalazły one zastosowanie. 

W lipcowym i sierpniowym „Builderze” poznacie 
więc Państwo przykłady ciekawych, pierwszorzędnych 
realizacji z podaniem konkretnych produktów i syste-
mów, które znalazły w nich aplikację. Dowiecie się też, 
w jaki sposób użyte rozwiązania gwarantują najwyższe 
standardy jakości wskazanych obiektów.

Wszystkim uczestnikom procesu budowlanego przy-
pominam, że jakość pamięta się dłużej niż cenę, 
dlatego też na jakości naprawdę nie warto oszczę-
dzać! Zainteresowanych dołączeniem do kampanii już 
teraz odsyłam do sierpniowego „Buildera”. 

Cieszmy się latem, cieszmy się jakością... i niech 
wracją do nas zadowoleni klienci, a nie produkty!

Dominik Suwiński
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
PWB MeDia

Firmy uczestniczące w kampanii

Jakość & Prestiż 

Lato JakośCi 2015 – Viii eDYCJa
kaMPaNia ProMoCYJNa BUiLDera
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Jakość & Prestiż 

Lato JakośCi 2015 – Viii eDYCJa
tomasz Graboń
Dyrektor Marketingu
Bolix s.a.

Ocieplenie tzw. „Kukurydzy” w Kato-
wicach to poważne przedsięwzięcie, 
do którego wybraliśmy nasze specjali-
styczne rozwiązania oparte na dwóch 
najpopularniejszych materiałach ter-
moizolacyjnych wykończonych tyn-
kiem silikonowym. Pierwszych dzie-
więć pięter docieplamy styropianem, 
który w ramach specjalnie skompleto-
wanego systemu zapewnia ścianom 
skuteczną, estetyczną i trwałą ochro-
nę. Ze względów bezpieczeństwa dla 
wyższych partii budynków przygoto-
waliśmy natomiast kompleksowy ze-
staw produktów, bazujący na wełnie 
mineralnej, będącej niepalnym ma-
teriałem, a do tego – znakomitym 
izolatorem akustycznym. W obu 
przypadkach wierzchnią warstwę 
systemu tworzy tynk silikonowy, 
dzięki któremu elewacja otrzy-
muje atrakcyjny wygląd, możli-
wość oddychania oraz odpor-
ność na zabrudzenia.

Ocieplenie tzw. „Kukurydzy” w
wicach to poważne przedsięwzięcie, 
do którego wybraliśmy nasze specjali
styczne rozwiązania oparte na dwóch 

Ocieplenie tzw. „Kukurydzy” w
wicach to poważne przedsięwzięcie, 
do którego wybraliśmy nasze specjali
styczne rozwiązania oparte na dwóch 

Budynek na osiedlu tysiąclecia  
w katowicach, tzw. „kukurydza” 
systemy ociepleń Bolix

2015

Ocieplenie  
na styropianie

Ocieplenie  
na wełnie

BOLIX S – ocieplenie na styropianie to kompleksowy zestaw precyzyj-
nie dobranych produktów, zapewniających skuteczne i trwałe ocie-
plenie budynku. Oparty na styropianie system wykończono tyn-
kiem silikonowym, dzięki czemu łączy on funkcje termoizolacyjne 
 z walorami estetycznymi i ochronnymi. 
BOLIX W – ocieplenie na wełnie to z kolei rozwiązanie bazujące 
na wełnie mineralnej, materiale sprawdzającym się znakomicie 
jako ocieplenie, izolator akustyczny, a także zabezpieczenie 
przeciwogniowe. System ten również wykończono tynkiem 
silikonowym.
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rewitalizacja terenu Gdyńskiej akademii Filmowej 
Betony dekoracyjne CeMeX
CEMEX zrealizował projekt rewitalizacji terenu rekreacyjnego Gdyńskiej Akademii Filmowej wraz 
z firmą BUDIMEX. Na tę prestiżową inwestycję zostały wybrane betonowe nawierzchnie DECO 
Collore, charakteryzujące się bardzo dużą wytrzymałością oraz szeroką ofertą kolorów. Zadanie to 
zostało powierzone CEMEX, ponieważ ogromne znaczenie dla inwestora miała najwyższa jakość, 
zarówno produktu, jak i wykonania prac, a także samej współpracy przy tym projekcie.

2015

Mariusz 
ruducha
kierownik Produktów 
specjalistycznych 
CeMeX Polska sp. z o.o.

Innym przykładem jest realizowany 
ostatnio projekt rozbudowy gdańskie-
go lotniska im. Lecha Wałęsy. Gene-
ralny wykonawca, firma NDI, zdecy-
dował się na użycie nowoczesnych 
rozwiązań CEMEX z wielu względów. 
Najważniejszymi były pewność wy-
sokiej jakości dostarczanej mieszanki 
betonowej, stały nadzór nad proce-
sem produkcji, a także stałe, profesjo-
nalne wsparcie na każdym etapie bu-
dowy przez ekspertów CEMEX. Tutaj 
również doceniono bardzo wysoką 
estetykę i możliwość łatwego formo-
wania wszelkich elementów dzięki 
produktowi z gamy DECO.

Innym przykładem jest realizowany 
ostatnio projekt rozbudowy gdańskie
go lotniska im. Lecha Wałęsy. Gene
ralny wykonawca, firma NDI, zdecy

Innym przykładem jest realizowany 
ostatnio projekt rozbudowy gdańskie
go lotniska im. Lecha Wałęsy. Gene
ralny wykonawca, firma NDI, zdecy
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Siedziba WTW  
i budynek The Tides 
Komponenty DOKA do betonów architektonicznych
Przy realizacji siedziby Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego znalazły zastosowanie naj-
popularniejsze i szeroko znane na rynku systemów deskowań produkty: ramowy system ścienny  
Framax Xlife, dźwigarowy system stropowy Dokaflex 20 oraz system wież nośnych Staxo 40 prze-
znaczony do budownictwa kubaturowego.
Użyto także płynu antyadhezyjnego OptiX, który jest wodną emulsją substancji pochodnych olejów 
roślinnych, przeznaczoną szczególnie do stosowania na powierzchniach niskochłonnych, takich 
jak sklejki foliowane czy metal. Jest nietoksyczny i łatwy w stosowaniu. Nanoszony jest cienką war-
stwą i nie ma konieczności usuwania nadmiaru środka, a dzięki właściwościom odpowietrzającym 
umożliwia osiągnięcie gładkich jasnych jednorodnych powierzchni bez porów powierzchniowych.

2015

Joanna  
Różycka-Piela
Project Manager
DOKA Polska Sp. z o.o.

Jednym z największych wyzwań dla 
wykonawcy i zespołu DOKA była re-
alizacja elementów o podwyższo-
nym standardzie jakości powierzch-
ni (tzw. beton architektoniczny). De-
skowania są bardzo istotnym czyn-
nikiem wpływającym na końcowy 
efekt wizualny (obok wielu innych, 
takich jak skład i jakość mieszanki 
betonowej, zbrojenie, sposób ukła-
dania i pielęgnacja betonu czy też 
warunki atmosferyczne).
Na budowie zostały wykorzystane 
komponenty firmy DOKA przezna-
czone do betonów architektonicz-
nych – płyn antyadhezyjny Doka-
OptiX oraz taśmy, sznury i krążki 
uszczelniające, dzięki którym możli-
we jest uniknięcie odbarwień po-
wierzchni, wycieków i zabrudzeń 
mleczkiem cementowym czy po-
wstawania gniazd żwirowych.

Jednym z największych wyzwań dla 
wykonawcy i
alizacja elementów o
nym standardzie jakości powierzch

Jednym z
wykonawcy i
alizacja elementów o
nym standardzie jakości powierzch
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Specjaliści Techniki Deskowań.

Concremote – Dokładny 
pomiar, precyzyjna kontrola
Pomiar wytrzymałości betonu metodą Concremote to lepsze zarządzanie  
robotami deskowaniowymi i żelbetowymi na placu budowy www.doka.pl

R E K L A M A
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Jacek Bakun
Wiceprezes Zarządu
Palisander Sp. z o.o.

Palisander gwarantuje jakość na wie-
lu płaszczyznach, zarówno w wy-
miarze doradztwa, jak i jakości sza-
lunków, terminowości logistyki, 
czy co również bardzo ważne – do-
boru rozwiązań. Jako niezależny dos- 
tawca możemy korzystać z dowol-
nych technologii dostępnych na ryn-
ku, z których wiele już wypróbowa-
liśmy. W przypadku form specjal-
nych do betonu architektonicznego 
(jak na Dworcu Zachodnim w War-
szawie) stosujemy system PAL-X3M, 
który sprawdza się doskonale. Dzię-
ki  zastosowaniu odpowiednio do-
branego styropianu, są one bardzo 
lekkie. Specjalna powłoka nanoszo-
na natryskowo gwarantuje gładką 
powierzchnię i chroni styropian 
przed uszkodzeniem. Produkcja 
z wykorzystaniem technologii CNC 
zapewnia idealną powtarzalność.

Kompleks Astoria 
Ekologia od Palisandra
Kompleks Astoria to obiekt biurowo-handlowy w centrum Warszawy, realizowany zgodnie z zasa-
dami certyfikacji LEED. Taki certyfikat posiada m.in. „sklejka” z tworzywa sztucznego, stanowiąca 
poszycie najwytrzymalszego z dostępnych na rynku systemu ściennego Mammut (100 kN/m2), 
wykorzystywanego na tej budowie.

Dworzec Warszawa Zachodnia 
System PAL-X3M
Do wykonania konstrukcji „ramy” żelbetowej o trójwymiarowo-nieregularnym kształcie (18 x 12 x 2 m), 
podpierającej stalowo-szklaną konstrukcję zadaszenia wejścia nowego dworca Warszawa Za-
chodnia, wykorzystano szalunek specjalny z tworzywa sztucznego PAL-X3M. Uzyskano idealne 
odwzorowanie zaprojektowanego kształtu w betonie architektonicznym.

2015
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Narodowa Orkiestra Symfoniczna  
Polskiego Radia w Katowicach 

VM 01 T – zaprawa do klinkieru
Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag do murowania cegieł klinkierowych z jednoczesnym kształ-
towaniem spoiny. Zalecana do cegieł o nasiąkliwości od 3 do 8%. Zawartość trasu Tubag minimali-
zuje ryzyko wystąpienia wykwitów, zapewnia bardzo wysoką szczelność spoiny przy wysokiej paro-
przepuszczalności oraz ogranicza skurcz zaprawy podczas wiązania. Zaprawa posiada klasę M5. 
Specjalnie dobrana mieszanka kruszyw umożliwia szybkie i bezpieczne prace murarskie. Mrozood-
porna, o bardzo wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Bogata kolorystyka – 16 odcieni.

2015

Grzegorz 
Lechowski
Product Manager
quick-mix Sp. z o.o.

Firma quick-mix posiada w swo-
jej ofercie system zapraw do mu-
rowania klinkieru V.O.R. z trasem  
Tubag. Spełnia on najwyższe wyma-
gania wykonawcze i pozwala na re-
alizację prac murarskich w prosty, 
czysty i co najważniejsze opłacalny  
sposób.
Aby można było zrealizować myśl 
architekta Tomasza Koniora i jego 
zespołu, firma quick-mix dopasowa-
ła rodzaj zaprawy do typu i parame-
trów wybranej cegły klinkierowej. 
Ponadto firma quick-mix opracowa-
ła wytyczne dotyczące zasad muro-
wania z cegieł klinkierowych, zwra-
cając szczególną uwagę na kształto-
wanie spoin w miejscach szczegól-
nych (lica cegieł wysuniętych lub 
cofniętych), w sposób zapewniający 
odpowiednie odprowadzenie wody 
opadowej. 

Firma quick-mix posiada w
jej ofercie system zapraw do mu
rowania klinkieru V.O.R. z
Tubag. Spełnia on najwyższe wyma

Firma quick-mix posiada w
jej ofercie system zapraw do mu
rowania klinkieru V.O.R. z
Tubag. Spełnia on najwyższe wyma
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Janusz Ciszek
Dyrektor Sprzedaży 
Systemów Podłogowych 
marki ARTELIT
Selena S.A.

Byliśmy odpowiedzialni za dostawy 
klejów do montażu 3 tys. m² drew-
nianych podłóg w Sali Audytoryjnej, 
która przystosowana jest na podjęcie 
ponad 2 tys. osób. Jako producent 
wysokiej jakości produktów do ukła-
dania parkietów cieszymy się, że 
mogliśmy uczestniczyć w inwestycji 
realizowanej w ramach tak innowa-
cyjnej koncepcji budynku z równie 
ciekawymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi. 
Mamy świadomość, że w gmachu 
ICE Kraków Congress Center będą 
odbywać się najwyższej rangi kon-
gresy, gale, konferencje, targi czy ini-
cjatywy kulturalno-artystyczne, któ-
re będą podziwiane przez miliony 
ludzi, tak więc produkty użyte pod-
czas budowy muszą odznaczać się 
najwyższą jakością, co jest główną 
cechą naszych rozwiązań.

Byliśmy odpowiedzialni za dostawy 
klejów do montażu 3 tys. m² drew
nianych podłóg w Sali Audytoryjnej, 
która przystosowana jest na podjęcie 

Byliśmy odpowiedzialni za dostawy 
klejów do montażu 3 tys. m² drew
nianych podłóg w Sali Audytoryjnej, 
która przystosowana jest na podjęcie 

Centrum Kongresowe ICE Kraków
Artelit Professional od Seleny
ARTELIT Professional, marka, której producentem jest Selena S.A., wspierała budowę jednego 
z najbardziej prestiżowych obiektów w tej części Europy – Centrum Kongresowego ICE Kraków. 
Podczas budowy wykorzystano produkt ARTELIT Professional – klej poliuretanowy dwuskładniko-
wy do parkietu PB-880. W tej inwestycji użyto też produktów ARTELIT Professional – grunt poliure-
tanowy PB-230 oraz ARTELIT Professional – rozcieńczalnik SU.
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Polski pawilon EXPO  
w Mediolanie 2015
SOUDASEAL 270HS
Jednoskładnikowy trwale elastyczny klej o wysokiej sile spajania na bazie MS Polymer® o dosko-
nałej przyczepności do większości podłoży w budownictwie i przemyśle, szybko osiągający wyso-
ką końcową wytrzymałość.

Michał Sawicki
Kierownik działu 
technicznego
Soudal Sp. z o.o.

Do realizacji niestandardowych pro-
jektów dobieramy produkty bar-
dzo indywidualnie. W wypadku re-
alizacji polskiego pawilonu w ra-
mach EXPO w Mediolanie 2015 
zaproponowaliśmy produkt, który 
rewelacyjnie sprawdził się wcze-
śniej w trudnych warunkach  
– SOUDASEAL 270HS. Wykonaw-
cy pawilonu obdarzyli nas zaufa-
niem, wykorzystując wspomnia-
ny produkt do połączenia poszcze-
gólnych elementów ażurowej kon-
strukcji. Często zlecane są nam nie-
standardowe realizacje, dzięki cze-
mu portfolio naszych referencyj-
nych obiektów jest bardzo rozbu-
dowane. Właściwie każda instala-
cja eksponowana na wydarzeniach 
typu targi jest inna i niepowtarzal-
na, w związku z tym zawsze jest 
potrzeba dobrania optymalnego  
rozwiązania/produktu. 

2015
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Apartamentowce CentralPark II  
w Gdańsku  
System samowznoszący RKS Light
RKS – System wznoszący z prowadnicami do realizacji ścian obwodowych prostych o powta-
rzalnej geometrii; przestawiany za pomocą układu hydraulicznego lub żurawia.

2015

Radosław 
Wawrzyńczak
Centralne Biuro Projektowania 
Zaawansowanych Technologii
ULMA Construccion Polska SA 

Do wykonywania ścian zewnętrznych 
dwóch 17-kondygnacyjnych budynków 
ULMA zaproponowała system samowzno-
szący RKS Light z kompatybilnym desko-
waniem ramowym PRIMO o wysokości 
3,30 m i łącznej powierzchni około 800 m2. 
Rozwiązanie to pozwoliło na przyspiesze-
nie prac i realizację kolejnych kondygna-
cji budynku w 9-dniowym cyklu. Na każ-
dy obiekt dostarczono po 16 platform sa-
mowznoszących, wznoszonych po jego 
obwodzie. Każdy wspornik RKS Light, za-
projektowany na bazie uniwersalnego sys-
temu MK, został  wyposażony w dwa po-
mosty robocze: pomost główny oraz po-
most dolny do odzyskiwania głowic. Dzię-
ki zastosowaniu stopy RKS w dolnej czę-
ści konstrukcji pomostów uzyskano istot-
ną redukcję liczby zakotwień i pomostów 
w pionie, co dodatkowo przełożyło się na 
obniżenie kosztów dzierżawy.

Do wykonywania ścian zewnętrznych 
dwóch 17-kondygnacyjnych budynków 
ULMA zaproponowała system samowzno
szący RKS Light z

Do wykonywania ścian zewnętrznych 
dwóch 17-kondygnacyjnych budynków 
ULMA zaproponowała system samowzno
szący RKS Light z
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JAKOŚĆ  
NA KAŻDYM  
ETAPIE
MACIEJ KORBASIEWICZ

Prezes Zarządu BOLIX S.A.
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MONITOROWANIE

centrum Łodzicentrum Łodzi
METAMORFOZA

o rewitalizacjio rewitalizacji
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Jakość pod cenzurą
Tradycyjnie w lipcu i sierpniu na łamach „Buildera” organizujemy 

kampanię Lato Jakości, która kładzie nacisk na jeden 
z najważniejszych aspektów budowania. W ramach debaty, 
która wzbogaca kolejną odsłonę naszego przedsięwzięcia, 

postanowiliśmy zapytać przedstawicieli branży,  
kto i jak powinien kontrolować jakość na etapie  

projektowania, wykonawstwa, produkcji i dostaw.

Ewelina  
Karp-Kręglicka
Dyrektor ds. Zapewnienia 
Jakości
Budimex

Kontrola jakości jest 
niezbędna na każdym 
etapie realizacji inwe-
stycji. Budimex, który 
jest zaliczany do grona 
największych firm bu-
dowlanych na polskim 
rynku, przykłada do 
tego aspektu ogromną 
wagę. Spółka realizu-
je ponad 100 kontrak-
tów rocznie. Przy tak 
dużej skali działalno-
ści warunkiem utrzy-
mania wysokiej jakości 

robót jest posiadanie wła-
snych laboratoriów. Budi-
mex ma łącznie 19 laborato-
riów, w tym jedno centralne, 
posiadające akredytację Pol-
skiego Centrum Akredytacji 
AB1414. Służą one kontro-
li jakości inwestycji zarów-
no w trakcie ich realizacji, 
jak również w okresie gwa-
rancyjnym.
Wymiernym efektem dobrze 
działającego systemu kon-
troli jakości w Budimeksie 
jest systematyczny wzrost 
jakości wykonywanych ro-
bót. Oddają to m.in. sta-
tystyki Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad, która jest dla spół-
ki największym zamawiają-
cym. W 2014 roku Budimex 
znalazł się w ścisłej czołów-

ce rankingu jakości robót 
obejmującego zadania inwe-
stycyjne GDDKiA.

Zachowanie wysokiej ja-
kości prac obowiązuje 
wszystkie podmioty, które 
biorą udział w realizacji in-
westycji. Budimex, jako ge-
neralny wykonawca, na bie-
żąco kontroluje pracę swo-
ich podwykonawców, na-
wet jeśli dysponują oni wła-
snymi laboratoriami. Gdyby 
wszystkie podmioty stoso-
wały podobnie złożony sys-
tem kontroli, w Polsce nie 
byłoby problemów z jako-
ścią.

Warunkiem utrzymania 
wysokiej jakości robót 
jest posiadanie 
własnych laboratoriów.

Warunkiem utrzymania 
wysokiej jakości robót 
Warunkiem utrzymania 
wysokiej jakości robót 
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Czesław Penconek
Prezes Rady Nadzorczej
Klinkier Przysucha

Jakość kształtowana jest 
na różnych etapach tworze-
nia i funkcjonowania wy-
robów. Począwszy od iden-
tyfikacji potrzeb, a skoń-
czywszy na stwierdzeniu, 
czy te potrzeby zostały za-
spokojone. Na tak rozumia-
ny proces składa się ca-
ły szereg wzajemne powią-
zanych działań występu-
jących na różnych etapach 
życia wyrobu. Jakość wyro-
bu jest wypadkową jakości 

typu wyrobu i jakości wy-
konania. Zarządzanie ja-
kością wymaga spojrzenia 
na ten problem od strony 
technicznej, menedżerskiej 
i społecznej. Dlatego odpo-
wiedzialność za jakość spo-
czywa – w kolejności – na 
najwyższym kierownictwie,  
marketingu, służbach ba-
dawczo-rozwojowych, pro-
jektowych, pracownikach 

zarządzania działalnością 
podstawową, zaopatrzenia, 
obsługi technicznej i po-
sprzedażowej, magazyno-
wania, transportu i dystry-
bucji. Jednak dla global-
nego sukcesu przedsiębior-
stwa konieczny jest zespo-
łowy wysiłek na rzecz za-
pewnienia jakości wyro-
bów. Samokontrola każde-
go z pracowników i ich za-
angażowanie na każdym 
kroku w jakość wykony-
wanych działań składają-
cych się na wyrób – jest to 
podstawową zasadą reali-
zowaną w Klinkier Przysu-
cha S.A.

Dla globalnego sukcesu 
przedsiębiorstwa 
konieczny jest 
zespołowy wysiłek na 
rzecz zapewnienia 
jakości wyrobów.

Dla globalnego sukcesu 
przedsiębiorstwa 
Dla globalnego sukcesu 
przedsiębiorstwa 



Teresa 
Bonaszewska-
Wyszomirska
Menadżer Zespołu Jakości 
i Technologii Betonu i Kruszyw 
CEMEX Polska

Fakt, że beton nie do-
czekał się jeszcze statusu 
wyrobu budowlanego i nie 
dotyczą go postanowienia 
Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady  
nr 305/2011 nie oznacza, 
że nie wiadomo, jak powin-
na być kontrolowana je-
go jakość. Aktualna norma 
PN-EN 206-2014 szczegó-
łowo określa zakres i czę-
stotliwość pobierania pró-

bek i badania właściwości 
tak mieszanki betonowej, 
jak i stwardniałego betonu. 
Na producencie spoczywa 
obowiązek wprowadzenia 
systemu zakładowej kon-
troli produkcji i prowadze-
nia oceny zgodności. Aby 
zagwarantować, że produ-
kowany beton jest zgod-
ny z opracowaną na pod-
stawie przekazanej przez 

klienta specyfikacji recep-
turą, poza mieszanką be-
tonową i betonem kontro-
li podlega również jakość 
dostarczanych materia-
łów, sprawność urządzeń 
do produkcji – szczególną 
kontrolą objęte są systemy 
wagowe i dozujące oraz 
proces realizacji dostaw. 
Niejednokrotnie dostar-
czany beton kontrolowa-
ny jest przez odbiorcę lub 
przedstawiciela generalne-
go wykonawcy lub/i inwe-
stora. Ten etap kontroli 
przewidziany został przez 
PN-EN 206-2014 jako oce-
na identyczności, do której 
przewidziano inne kryteria 
niż, dla prowadzonej przez 
producenta, oceny zgodno-
ści. Należy pamiętać, że na 

ostateczną jakość betonu 
w konstrukcji poza produk-
cją wpływa również spo-
sób dostawy, wbudowania 
i pielęgnacji młodego beto-
nu. Jesteśmy przygotowa-
ni, aby nie tylko kontrolo-
wać własną produkcję, ale 
również wspierać uczest-
ników procesu budowlane-
go na wszystkich jego eta-
pach od projektowania do 
pielęgnacji. 

Aktualna norma PN-EN 
206-2014 szczegółowo 
określa zakres 
i częstotliwość 
pobierania próbek 
i badania właściwości 
tak mieszanki 
betonowej, jak 
i stwardniałego betonu.

Aktualna norma PN-EN 
206-2014 szczegółowo 
Aktualna norma PN-EN 
206-2014 szczegółowo 

Szczepan 
Gawłowski
Prezes Zarządu
KREISEL Technika Budowlana

W branży chemii bu-
dowlanej produkt pod-
lega dokładnej weryfi-
kacji przez fachowca. 
Właściwości produktu, 
jego jakość i stabilność, 

ale także bardzo dobra lo-
gistyka i serwis, są na bu-
dowie podstawą budo-
wania zaufania do marki. 
W firmie Kreisel te aspek-
ty są realizowane przez 

międzyzakładową kontro-
lę jakości, gdzie na każ-
dym szczeblu są prze-
strzegane normy i zasa-
dy współpracy. Ale naj-
ważniejsze w tym proce-
sie jest osobiste zaanga-
żowanie pracowników na 
każdym etapie organiza-
cji firmy. Służą temu coty-
godniowe odprawy w za-
kładach i comiesięczne  
w centrali.

W branży chemii 
budowlanej produkt 
podlega dokładnej 
weryfikacji przez 
fachowca.

W
budowlanej produkt 

branży chemii 
budowlanej produkt 

Maciej Marciniak
Prezes Stowarzyszenia 
Producentów Betonu 
Towarowego w Polsce

Postęp w technologii 
betonu, jaki dokonał się 
w obecnym czasie, wymu-
sił konieczność zmodyfi-
kowania procedur kontroli 
betonu towarowego. Aktu-
alne normy betonowe wy-
raźnie określają odpowie-
dzialność w tym obszarze, 
leżącą zarówno po stro-
nie producenta betonu, jak 
i zamawiającego.

Na producencie spoczy-
wa obowiązek dostarcze-
nia betonu zgodnie z za-
mówieniem oraz specyfi-
kacją zamawiającego. Kon-

trola jakości produktu wy-
kracza poza standardową 
kontrolę gotowego wyrobu 
– obejmuje jednocześnie 
swym zakresem wszystkie 
etapy produkcji, włączając 
kontrolę sprzętu, surow-
ców oraz kompetencji per-
sonelu. Na podstawie uzy-
skanych wyników z kon-
troli producent dokonuje 
oceny zgodności z parame-
trami wyspecyfikowanymi 
przez zamawiającego. Dane 

 

z kontroli weryfikowane 
na etapie Przeglądu Syste-
mu służą jednocześnie do 
usprawnienia poszczegól-
nych etapów produkcji.

Rolą Zamawiającego jest 
potwierdzenie jakości do-
staw betonu na podstawie 
prowadzenia badania iden-
tyczności (zał. B do PN-EN 
206:2014). Należy zauwa-
żyć, że produkcja oraz do-
stawa betonu stanowi tyl-
ko część etapu wykona-
nia konstrukcji. Nie należy 
zapominać o kluczowych 
elementach, takich jak za-
budowanie oraz właściwa 
pielęgnacja betonu. Zasady 
te zostały zawarte w nor-
mie PN-EN 13670:2011, 
w której wyraźnie wskaza-
no roę wykonawcy w za-

pewnieniu zarówno cech 
mechanicznych, jak i trwa-
łościowych gotowego ele-
mentu konstrukcji.

Postęp w technologii 
betonu, jaki dokonał się 
w obecnym czasie, 
wymusił konieczność 
zmodyfikowania 
procedur kontroli 
betonu towarowego.

Postęp w
betonu, jaki dokonał się 
Postęp w
betonu, jaki dokonał się 
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de
ba

ta Jacek Bakun
Dyrektor Operacyjny
Wiceprezes Zarządu
Palisander

W  Palisander  do  jakości 
podchodzimy  komplekso-
wo. Skupiamy się nie tylko 
na usługach, którymi – we-
dług  wielu  –  wyznaczamy 
standardy  na  rynku.  Dba-
my też o wprowadzanie do 
oferty  systemów  gwaran-
tujących  klientowi  prze-
wagę w szybkości,  jakości, 
czy po prostu łatwości pra-
cy. Doskonałym  tego przy-
kładem  jest  zastosowany 
na  budowie  Nabrzeża  Ru-

muńskiego  w  Gdyni  sys-
tem  szalunków  ściennych 
Mammut.  Zastosowane 
w  nim  poszycie  z  tworzy-
wa  sztucznego  jest  całko-
wicie  odporne  na  działa-
nie wody – również słonej, 
chemii  oraz  promieniowa-
nia  UV.  Ma  to  niebagatel-
ne  znaczenie  w  przypad-
ku  obiektów  hydrotech-
nicznych,  gdzie  szalunek 
ma  bezpośredni  kontakt 
z  wodą  morską.  W  związ-
ku  z  tym  nasze  rozwią-
zanie  umożliwia  znaczne 
oszczędności, gdyż po uży-
ciu  poszycie  szalunku  nie 
wymaga wymiany. W przy-
padku  systemu  Mammut 

nie  ma  obaw  o  jakość  po-
szycia  i  efekty  betono-
wania.  Innym  ciekawym 
przykładem z ostatnich ty-
godni  jest  zastosowanie 
systemu  form  specjalnych  
PAL-X3M  do  wykonania 
ściany  z  betonu  architek-
tonicznego  z  inskrypcją  
„POLICJA”  w  ramach  bu-
dowy  nowych  komisaria-
tów.  Jakość  szalunku  sty-
ropianowego  i  prostota  je-
go  montażu  sprawiły,  że 
pozornie  bardzo  trudne 
zadanie  zostało  wykona-
ne  szybko,  sprawnie,  bez-
piecznie  i  przy  zachowa-
niu  najwyższych  standar-
dów jakościowych. 

Dbamy o wprowadzanie 
do oferty systemów 
gwarantujących 
klientowi przewagę.

Dbamy o
do oferty systemów 
Dbamy o
do oferty systemów 

Miguel Angel 
Heras Llorente
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny
Mostostal Warszawa

Jakość  w  budownictwie 
definiujemy  przez  sto-
pień spełnienia oczekiwań 
użytkownika  obiektu  bu-
dowlanego. Aby zapewnić 
najwyższy stopień jego sa-
tysfakcji,  jakość  kontrolu-
jemy  na  kilku  płaszczy-
znach:  projektowania,  re-
alizacji, produkcji oraz do-
staw.  Takie  podejście  za-
pewnia  bezpieczeństwo 
i  niezawodność  konstruk-

cji budowlanych, ale także 
kształtuje cechy eksploata-
cyjne samych obiektów.

W Mostostalu Warszawa 
wdrożyliśmy procedury ja-
kościowe  służące  monito-
rowaniu  wielu  czynników 
zasadniczo  związanych 
z  dwoma  aspektami  twór-
czymi  obiektu:  osobowe 
(wynikające z zatrudnienia 
pracowników o odpowied-
nich kwalifikacjach i kom-
petencjach) oraz materiało-
we  (związane  z  prawidło-
wym  technicznym  i  tech-
nologicznym  wykorzysta-
niem  odpowiedniej  jako-
ści  materiałów).  Aspekty 
te  poddajemy  szczegóło-
wym  procedurom  nadzo-

ru i kontroli, które uję-
te  są  w  przejrzyste  ra-
my normatywne i orga-
nizacyjne.

Dzięki  efektowi  sy-
nergii  najlepsze  rezul-
taty  jakościowe osiąga-
my, gdy w procesy kon-
troli jakości, oprócz na-
szej  kadry,  aktywnie 
włączony  jest personel 
zamawiającego,  inży-
niera,  projektanta  oraz 
producentów i dostaw-
ców.

Jakość 
kontrolujemy  
na kilku 
płaszczyznach.

Jakość 
kontrolujemy 
Jakość 
kontrolujemy 

Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu
Baumit

Tylko  wysokiej  jakości 
materiał  w  rękach  solid-
nego  fachowca gwarantuje 
oczekiwany efekt końcowy 
dobrze  zaprojektowanego 
obiektu.  Ogromna  odpo-
wiedzialność spoczywa za-
tem na producentach, któ-
rzy,  urzeczywistniając  no-
we  pomysły,  powinni  za-
gwarantować odpowiednią 
jakość  wprowadzanych  na 
rynek  materiałów.  W  Bau-

mit bardzo poważnie pod-
chodzimy  do  tej  kwestii. 
Wysoką  i  stabilną  jakość 
produktów Baumit zapew-
niają fachowcy o naj-
wyższych  kwalifika-
cjach  oraz  najnowo-
cześniejsze linie pro-
dukcyjne  i  laborato-
ria.  Precyzyjnie  kon-
trolujemy  przebieg 
procesu  produkcyj-
nego,  badamy  jakość 
surowców.  Koncen-

trujemy  się  na  prewencji, 
tj.  zapewnieniu  stabilnej 
produkcji  dobrej  jakości 
materiałów.

Nie  mamy  legitymacji 
ani  umocowania  do  kon-
troli projektowania czy też 
wykonawstwa, ale… i tutaj 

widzimy  i  przejawia-
my  nasze  prewencyj-
ne  podejście  do  ryzy-
ka błędu. Ściśle współ-
pracujemy  z  architek-
tami,  aby  optymalnie 
dobierać  materiały  do 
projektowanych  przez 
nich  obiektów.  Szkoli-
my wykonawców i asy-
stujemy im, aby w pra-
widłowy  sposób  stoso-
wali nasze materiały na 
placu budowy.

Koncentrujemy się  
na prewencji.
Koncentrujemy się 
na prewencji.
Koncentrujemy się 
na prewencji.
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Tradycyjnie w okresie lata podnosimy niezwykle 
istotny temat jakości. Trwa VIII już edycja kampanii pro-
mocyjnej „Buildera” – Lato Jakości 2015.

W latach 2008 i 2009 uświadamialiśmy, dlaczego 
warto stawiać na jakość. W roku 2010 poruszyliśmy te-
mat stosunku jakości do ceny. W 2011 pokazaliśmy, jak 
zapewnić jakość. W 2012 udowodniliśmy, że jakość 
może być receptą na sukces. W 2013 podkreśliliśmy, że 
w jakość warto inwestować (zwłaszcza w ciężkich cza-
sach). W 2014 wskazaliśmy, jak budować przewagę 
konkurencyjną właśnie dzięki jakości. Wspólny mianow-
nik wszystkich poprzednich edycji to oczywiście pro-
mocja jakości oraz tych, którzy są jej wierni i dzięki niej 
budują mocną markę.

W tym roku mianownik zostaje bez zmian, a motto 
przewodnie tegorocznej edycji kampanii to Jakość 
i Prestiż. Wspólnie z przedstawicielami wiodących 
i sprawdzonych marek zaangażowanych w kampanię 
udowadniamy, że najlepszą wizytówką jakości ofero-
wanych produktów i usług są prestiżowe realizacje, 
w których znalazły one zastosowanie. 

W lipcowym i sierpniowym „Builderze” podajemy 
przykłady ciekawych, pierwszorzędnych realizacji ze 
wskazaniem konkretnych produktów i systemów, które 
znalazły w nich aplikację. Informujemy też, w jaki spo-
sób użyte rozwiązania gwarantują najwyższe standar-
dy jakości wskazanych obiektów.

Wszystkim uczestnikom procesu budowlanego przy-
pominam, że jakość pamięta się dłużej niż cenę, 
dlatego też na jakości naprawdę nie warto oszczę-
dzać!  

Cieszmy się latem, cieszmy się jakością... i niech 
wracają do nas zadowoleni klienci, a nie produkty!

Dominik Suwiński
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
PWB MeDia
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Jakość & Prestiż 

Lato JakośCi 2015 – Viii eDYCJa
Zbigniew Poraj
Dyrektor sprzedaży 
obiektowej
aluprof s.a.

Oddane do użytku jesienią 2014 ro-
ku Centrum Kongresowe ICE w Kra-
kowie to obiekt o charakterystycz-
nym obrazie falujących elewacji, 
a jednocześnie gruntownie przemy-
ślanej i perfekcyjnie zaprojektowa-
nej przestrzeni wewnętrznej. Jego 
projekt powstał w Pracowni Ingar-
den & Ewý Architekci we współpra-
cy z biurem Arata Isozaki & Asso-
ciates. 
Aluprof specjalnie na potrzeby re-
alizacji Centrum opracował fasadę 
elementową ALUPROF MB-SE95 
CKK. To konstrukcja na miarę ar-
chitektonicznej wizji obiektu. Pod 
względem technologii szklenia jest 
ona systemem w pełni struktural-
nym, a oferowane przez nią możli-
wości kształtowania zabudowy 
przestrzeni pozwoliły na wykona-
nie skomplikowanych kształtów fa-
sad obiektu.

Oddane do użytku jesienią 2014 ro
ku Centrum Kongresowe ICE w
kowie to obiekt o
nym obrazie falujących elewacji, 

Oddane do użytku jesienią 2014 ro
ku Centrum Kongresowe ICE w
kowie to obiekt o
nym obrazie falujących elewacji, 

Centrum kongresowe iCe w krakowie
Fasada aLUProF MB-se95 Ckk
Opracowana na potrzeby realizacji Centrum Kongresowego w Krakowie fasada elementowa  
MB-SE95 CKK dostosowana jest do szybkiego montażu segmentowego do podkonstrukcji sta-
lowej z użyciem specjalnych łączników. Pod względem technologii szklenia jest to system w peł-
ni strukturalny, szkło mocowane jest do profili aluminiowych za pomocą specjalnego spoiwa, bez 
mechanicznych zabezpieczeń, w fasadzie są montowane także wypełnienia z panelami blaszany-
mi oraz ceramicznymi. Konstrukcja zapewnia duże możliwości kształtowania zabudowy przestrze-
ni: pozwala zarówno na wykonywanie połączeń kątowych o płynnej regulacji kąta w zakresie ±15°, 
jak i na odchylanie fragmentów fasad od pionu o kąt 12-25°. System MB-SE95 daje także możli-
wość wymiany zewnętrznych modułów ze szkłem bez konieczności demontażu aluminiowej kon-
strukcji segmentów fasady.
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kompleks mieszkaniowy 
rekreacyjna Dolina w katowicach 
system austrotherm DPs  
– termoizolacja dachów płaskich ze spadkiem
Austrotherm DPS to 
trwały, niezwykle lek-
ki i szybki w realizacji 
system izolacji cieplnej, 
przeznaczony do profi-
lowania spadków, po-
trzebnych do odprowa-
dzenia wód opadowych 
ze stropodachu. Zale-
tą tego rozwiązania jest 
możliwość kształtowa-
nia pochylenia połaci 
dachowej poprzez war-
stwę termoizolacyjną, 
co zastępuje kosztowną 
i pracochłonną w wyko-
nywaniu, betonową war-
stwę spadkową, która 
dodatkowo obciążałaby 
konstrukcję.

2015

Grzegorz Jędra
Doradca techniczny
austrotherm sp. z o.o.

Projekt budowlany Rekreacyjnej Doli-
ny zakładał wykonanie dachów pła-
skich w konwencji stropodachu wen-
tylowanego, w którym spadek połaci 
uzyskiwany był poprzez żelbetowe 
płyty korytkowe, oparte na ażuro-
wych ściankach ceglanych. Koncep-
cja ta niosła za sobą kilka problemów, 
jak choćby obecność liniowych most-
ków termicznych w miejscach wystą-
pienia ścianek ażurowych oraz znacz-
ny ciężar całego ustroju. W tej sytu-
acji optymalnym rozwiązaniem za-
miennym okazał się stropodach pełny 
oparty na Systemie Austrotherm DPS. 
Zastosowanie naszego produktu po-
zwoliło kompleksowo ocieplić stropo-
dach i jednocześnie ukształtować od-
powiedni spadek połaci i koryt ście-
kowych. Co ważne, znacznie zmniej-
szono pracochłonność całego zadania 
i zredukowano tym samym wysokość 
nakładów finansowych potrzebnych 
do wykonania tego elementu.

Projekt budowlany Rekreacyjnej Doli
ny zakładał wykonanie dachów pła
skich w konwencji stropodachu wen
tylowanego, w którym spadek połaci 

Projekt budowlany Rekreacyjnej Doli
ny zakładał wykonanie dachów pła
skich w konwencji stropodachu wen
tylowanego, w którym spadek połaci 
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Hotel Arłamów,  
Kąpielisko w Boguchwale
Niecki basenowe Berndorf Baderbau
W hotelu Arłamów powstał kompleks basenów ze stali nierdzewnej zrealizowanych przez firmę Bern-
dorf Baderbau Sp. z o. o. Firma ta została wybrana dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Na rynku pol-
skim jest obecna przeszło 15 lat.
Dzięki wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości – koszty eksploatacji niecek basenowych są 
praktycznie zerowe. Rozwiązania te nie wymagają żadnych renowacji nawet po wielu latach użytko-
wania. Berndorf Baderbau ma na koncie ponad 150 różnego rodzaju realizacji w Polsce i cieszy się 
wysoką renomą, łącząc funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo z rozrywką oraz sportowymi do-
znaniami.

Marek Wrzal
Prezes Zarządu
Berndorf Baderbau  
Sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo dumni z tej re-
alizacji, na pewno jest to jedno 
z najpiękniejszych miejsc w Pol-
sce, a niecki Berndorf dodatko-
wo podnoszą standard hotelu 
Arłamów. Realizacja obejmowa-
ła dwa baseny rekreacyjne (je-
den z nich połączony z częścią 
pływacką), brodzik dla dzieci, 
cztery wanny z hydromasażem 
oraz jedną większą na zewnątrz 
budynku.
Podobną realizacją jest odda-
ny właśnie do użytku kompleks 
basenów zewnętrznych w Bo-
guchwale. Atrakcyjne położe-
nie obiektu z naszymi nieckami 
basenowymi ze stali nierdzew-
nej, rekreacyjną i brodzikiem dla 
dzieci, wspaniale wkomponowa-
nymi w teren, zachęcają do re-
kreacji wodnej.

2015

Jesteśmy bardzo dumni z
alizacji, na pewno jest to jedno 

najpiękniejszych miejsc w
sce, a niecki Berndorf dodatko

Jesteśmy bardzo dumni z
alizacji, na pewno jest to jedno 
z najpiękniejszych miejsc w
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Hotel Arłamów

Kąpielisko w Boguchwale



Pasja
Design 
Indywidualizm
Baseny kąpielowe ze stali nierdzewnej

ul. Zdrojowa 78
43-384 Jaworze
tel. 33 82 89 700
e-mail: biuro@berndorf.pl
www.berndorf.pl

Nasza siła  
tkwi w gotowości 
podejmowania wyzwań, zaangażowaniu, 
odpowiedzialności i elastyczności, dzięki czemu 
realizujemy różnorodne zadania w sposób technicznie i 
ekonomicznie zoptymalizowany, uwzględniając 
jednocześnie potrzeby klienta.
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Tomasz Graboń
Dyrektor Marketingu
Bolix

Budynek mieszkalny przy ul. Wej-
chertów 12-18 w Tychach to 11 
kondygnacji oraz ok. 5,5 tys. m² po-
wierzchni ścian zewnętrznych, 
poddawanych obecnie komplekso-
wej termodernizacji materiałami 
firmy Bolix. Na potrzeby tej inwe-
stycji wybrano dwa specjalistyczne 
rozwiązania, dostosowane do spe-
cyfiki poszczególnych partii  
obiektu. Większa część elewacji po-
krywana jest systemem opartym  
na styropianie i wykończonym tyn-
kiem akrylowym Complex. Nato-
miast ściany szczytowe ocieplone 
zostaną wełną mineralną (wykoń-
czoną tynkiem sylikonowym), sto-
sowaną na dużych wysokościach ze 
względu na swoją niepalność. Prace 
wykonuje firma „Zeliaś” z Tarnowa, 
doświadczony partner Bolix, z któ-
rym realizujemy inwestycje w całej 
Polsce.

Budynek mieszkalny przy ul. Wej
chertów 12-18 w Tychach to 11 
kondygnacji oraz ok. 5,5 tys. m² po
wierzchni ścian zewnętrznych, 

Budynek mieszkalny przy ul. Wej
chertów 12-18 w Tychach to 11 
kondygnacji oraz ok. 5,5 tys. m² po
wierzchni ścian zewnętrznych, 

Budynek mieszkalny w Tychach
BOLIX COMPLEX
Akrylowa masa z rodziny BOLIX COMPLEX służy do wykonywania na ścianie trwałych, elastycznych 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich z ochroną powłokową przed mikroorganizmami. Łatwa 
w aplikacji, a przy tym odporna na działanie warunków atmosferycznych i dostępna w szerokiej pale-
cie barw, znakomicie sprawdza się przy wykańczaniu elewacji w ramach bezspoinowych systemów 
dociepleń opartych na styropianie, tworząc na nich skuteczną powłokę ochronną i dekoracyjną.
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dociepleń opartych na styropianie, tworząc na nich skuteczną powłokę ochronną i

GRUNTON CEMEX pod 
Wawelem  
Mieszanki GRUNTON
Grunton to mieszanki samozagęszczalne podczas zabu-
dowy, a po stwardnieniu posiadające właściwości zbliżone 
do zagęszczonego gruntu. Obszary zastosowań miesza-
nek wypełniających GRUNTON to wypełnianie: nieczyn-
nych przewodów, rurowych i kanałów, przestrzeni pierście-
niowych, pustych przestrzeni w obudowie tuneli, wysłużo-
nych zbiorników podziemnych, wyremontowanych lub nie-
czynnych przejść i przejazdów podziemnych. GRUNTON® 
przy budowie sieci przewodów i kanałów to niekwestiono-
wana przewaga techniczna i ekonomiczna

Łukasz Strzałka
Kierownik Produktów Specjalistycznych
CEMEX Polska

CEMEX dostarcza mieszankę wypełniającą GRUNTON na potrzeby pro-
jektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”, której generalnym wy-
konawcą jest Per Aarsleff Polska. Inwestycja ma na celu modernizację sie-
ci kanalizacyjnej kolektor od ul. Czarodziejskiej do ul. Wilgi w Krakowie. 
Współpraca Per Aarsleff Polska z CEMEX zaowocowała opracowaniem 
optymalnego rozwiązania wypełnienia przestrzeni pomiędzy istniejącym, 
a nowo wbudowanym kanałem.
Produkt GRUNTON jest wykorzystywany na tej budowie do wypełnie-
nia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy istniejącym kanałem jajowym 
900/1350 mm z rur betonowych a nowo zainstalowanymi panelami GRP, 
które charakteryzują się praktycznie brakiem spadków (spadek 0,02%), 
co dodatkowo utrudnia ich prawidłowe wypełnienie. Nietuzinkowa lo-
kalizacja oraz specyficzne wymagania dla mieszanki stanowią duże wy-
zwanie technologiczne. GRUNTON wprowadzany jest poprzez istnieją-
ce studnie kanalizacyjne w kilku warstwach, każda następna po związa-
niu poprzedniej. Jednym z wysokich wymagań dla produktu CEMEX jest 
płynięcie mieszanki na odległość od 25 do 50 metrów oraz całkowite wy-
pełnienie rur.
CEMEX dostarczy na tę inwestycję ok. 1000 m3 mieszanki GRUNTON. 
Planowane zakończenie tego projektu to październik 2015.
Bogate doświadczenie CEMEX w produkcji mieszanek wypełniających 
oraz wzorowa współpraca na linii Per Aarsleff – CEMEX pokazały, że moż-
liwe jest wykonanie zadania nawet przy bardzo specyficznych wymaga-
niach.

CEMEX dostarcza mieszankę wypełniającą GRUNTON na potrzeby pro
jektu „Gospodarka wodno-ściekowa w
konawcą jest Per Aarsleff Polska. Inwestycja ma na celu modernizację sie
ci kanalizacyjnej kolektor od ul. Czarodziejskiej do ul. Wilgi w
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jektu „Gospodarka wodno-ściekowa w
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ci kanalizacyjnej kolektor od ul. Czarodziejskiej do ul. Wilgi w

Fo
t. 

a
rc

h.
 C

EM
EX

 P
ol

sk
a

2015



B
u

il
d

e
r  3

5 
sie

rp
ie

ń 
20

15

Dbałość 
o wysoką jakość

Produkcja i sprzedaż wysokiej jakości kruszyw 
to, obok cementu i betonu, jedna z głównych 
linii biznesowych w CEMEX Polska. Wydoby-

cie i produkcja prowadzone są w 7 kopalniach, z któ-
rych sprzedaje się ponad 4 mln ton kruszyw rocz-
nie. W skład naszej oferty wchodzi około 115 produk-
tów, z czego ponad 60 do tradycyjnego zastosowa-
nia w budownictwie i blisko 55 do zastosowań spe-
cjalnych. Kruszywa wprowadzane na rynek przez  
CEMEX dzięki swoim właściwościom i różnorodno-
ści znajdują zastosowanie w budownictwie i drogo-
wnictwie, ale również w przemyśle hutniczym, mate-
riałów ogniotrwałych, chemicznym, ceramice oraz rol-
nictwie, jako wapno nawozowe. 

Gwarancja wysokiej jakości
Wiemy, że chcąc współuczestniczyć w dużych 

projektach budowlanych, w projektach, gdzie stoso-
wane są nowatorskie rozwiązania techniczne, mu-
simy dostarczyć materiały charakteryzujące się sta-
bilnymi parametrami i wysoką jakością. Wiemy, że 
nasi partnerzy biznesowi doceniają wysiłki, jakie  
CEMEX podejmuje dla zapewnienia jakości. Gwa-
rantem osiągnięcia założonych celów jakościowych 
jest wdrożony i certyfikowany od roku 2008 system 
Zakładowej Kontroli Produkcji. System ten zapew-
nia pełne monitorowanie procesu produkcji na każ-
dym jego etapie: od wydobycia, poprzez przeróbkę 
kopalin, transport, aż do momentu dostarczenia wy-
robu do klienta. 

Dział Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw 
jest odpowiedzialny za szeroko rozumianą kontrolę 
jakości i produkcji wszystkich wyrobów produkowa-
nych na naszych kopalniach i sprzedawanych przez 
CEMEX. Trzech Koordynatorów Regionalnych ds. Ja-
kości i Doradztwa Technicznego bezpośrednio nad-
zoruje pracę czterech laboratoriów zakładowych oraz 
współpracuje z Centralnym Laboratorium Kruszyw. 
Zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych na bie-
żąco prowadzone są badania pozwalające ocenić 
zgodność naszych produktów z wartościami dekla-

rowanymi przez nas w Deklaracjach Właściwości Użytkowych. Często oprócz kontroli go-
towych wyrobów prowadzimy badania półproduktów, tak aby jeszcze na etapie produk-
cji mieć wiedzę, jak zmodyfikować półprodukt, aby po przeróbce uzyskać pełnowartościo-
we kruszywo. 

W zakresie wypracowywania najlepszych standardów jakości i produktów stale współ-
pracujemy z szeregiem instytutów badawczych i uczelni technicznych w Polsce. Wykorzy-
stujemy również potencjał naszego centrum badawczo-rozwojowego (R&D) zlokalizowane-
go w Biel w Szwajcarii.  

Liczy się wiedza
Nieodłącznym elementem procesu są szkolenia całego personelu uczestniczące-

go w procesie produkcji i sprzedaży. Dzięki temu nasi pracownicy pracujący bezpośred-
nio przy wydobyciu surowca oraz na liniach produkcyjnych i przeróbczych posiadają nie-
zbędną wiedzę na temat wszelkich czynników mających wpływ na jakość naszych pro-
duktów. Kampanie jakościowe w naszych zakładach prowadzone są systematycznie od 
szeregu lat.

Ale dziś kontrola jakości produkcji i produktów to za mało. Od lat staramy się, aby nasz 
zespół sprzedaży posiadał szeroką wiedzę z zakresu zastosowania produktów. Jeżeli wy-
magane jest bardziej zaawansowane doradztwo, angażujemy Zespół Doradców Technicz-
nych. To wykwalifikowani specjaliści, przygotowani, aby nie tylko kontrolować produk-
cje i parametry kruszyw, lecz także wspierać naszych klientów: od projektowania rozwią-
zań z użyciem naszych produktów, poprzez wsparcie przy opracowywaniu systemów ZKP  
w zakładach naszych klientów, aż po nadzór nad ich produkcją.

Nowa linia produktów specjalnych
Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu na rynek – oprócz produktów powszechnie stoso-

wanych w budownictwie – nowych linii produktów specjalnych skierowanych do indywidual-
nej grupy odbiorców. Są to między innymi materiały do robót hydrotechnicznych i geotech-
nicznych, kruszywa filtracyjne, kruszywa na dachy odwrócone, inaczej nazywane „zielony-
mi dachami” – „Gravion”. Wśród naszych produktów jest również szeroki asortyment „Kru-
szyw ogrodowych i dekoracyjnych” oraz wapno nawozowe – „FlorMex”. Duża różnorodność 
w ofercie CEMEX kruszyw ogrodowych umożliwia wybór materiałów do szerokiego zastoso-
wania w pracach projektowo-wykonawczych w wielu miejscach zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków oraz w parkach krajobrazowych. Po więcej informacji zapraszamy na 
stronę www.kruszywaogrodowe.pl  

Skupiając się na kompleksowych rozwiązaniach, jesteśmy otwarci na pomysły klien-
tów w zakresie doskonalenia naszych obecnych produktów i usług oraz opracowywa-
nia nowych koncepcji. Wierzymy, że wprowadzenie nowych usług dodatkowych, doradz-
two techniczne, produkty specjalistyczne oraz niezmiennie wysoka i stabilna jakość po-
zwolą nam wyróżnić się na tle konkurencji i umożliwią współpracę na wielu płaszczy-
znach oraz budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami.                            n

Dynamiczny rozwój budownictwa oraz stale rosnące 
wymagania rynku sprawiły, że naszymi priorytetami są: 
dostarczenie klientom produktów i usług wysokiej jakości  
oraz wsparcie techniczne i technologiczne w ich zastosowaniu.

Iwona Wagner-Gajewska 
Menadżer Zespołu Jakości  
i Doradztwa Technicznego 
Kruszyw CEMEX Polska
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Wyższa Szkoła Ekologii  
i Zarządzania w Warszawie 
Elastyczny Klinkier ELASTOLITH
ELASTOLITH to prawdopodobnie najlżejszy system klinkierowy na świecie. 
Waga gotowego systemu na ścianie wynosi ok. 6,5 kg/m2. Można go mon-
tować bezpośrednio do docieplenia z wełny mineralnej lub styropianu, bez 
konieczności stosowania kosztownej podkonstrukcji nośnej w postaci ha-
ków czy konsoli. Struktura powierzchni każdej płytki jest wykonywana ręcznie 
a kolorystyka, imitująca przebarwienia i przepalenia, charakterystyczne dla 
starych cegieł, powoduje, że ściana wyklejona płytkami Elastolith nie różni się 
od murowanej.

2015

Sebastian Janiak
Dyrektor Handlowy  
ELASTOLITH POLSKA

Przy projektowaniu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządza-
nia przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie architekci z pra-
cowni Archimed Sollers musieli stawić czoła niezliczo-
nej liczbie problemów, związanych z przekształceniem 
ponad stuletniego murowanego budynku w nowoczesną 
szkołę typu loft, która odpowiadałaby dzisiejszym stan-
dardom, m.in. w zakresie energooszczędności. Docieple-
nie ścian oraz odtworzenie ceglanej elewacji zgodnej 
z oryginałem bez nadmiernego obciążania słabych istnie-
jących murów było bezsprzecznie jednym z tych naj-
większych. Zastosowanie elastycznych płytek klinkiero-
wych ELASTOLITH pozwoliło perfekcyjnie odtworzyć 
dawny charakter budynku oraz zastosować niezbędną 
grubość warstwy izolacji cieplnej. Z pośród niemal 7 tys. 
kolorów będących w bazie danych ELASTOLITH wybra-
no przepiękną czerwień przeplataną srebrzystymi prze-
paleniami, która wspaniale podkreśla piękno tego budyn-
ku. Podczas krótkiej, zaledwie czteroletniej działalności 
w Polsce ELASTOLITH udowodnił, że ten niezwykły sys-
tem można stosować w zasadzie wszędzie – począwszy 
od nadawania industrialnego charakteru wnętrzom 
mieszkalnym, poprzez okładziny domów jednorodzin-
nych, skończywszy na budynkach komercyjnych; biu-
rowcach, szkołach czy galeriach handlowych.

Przy projektowaniu Wyższej Szkoły Ekologii i
nia przy ul. Olszewskiej 12 w
cowni Archimed Sollers musieli stawić czoła niezliczo
nej liczbie problemów, związanych z

Przy projektowaniu Wyższej Szkoły Ekologii i
nia przy ul. Olszewskiej 12 w
cowni Archimed Sollers musieli stawić czoła niezliczo
nej liczbie problemów, związanych z
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Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne  
w Katowicach 
ZinCo
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Ka-
towicach to kolejny po Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia budynek, które-
go zielony dach wykonany został w technologii 
ZinCo. Kompleks ma kształt prostopadłościanu 
z przełamanym dachem w połowie. Skompliko-
wany kształt dachu wymagał zastosowania ma-
teriałów najwyższej klasy, a zwłaszcza drena-
ży o dużej pojemności wodnej i zabezpieczają-
cych pozostałe materiały przed obsunięciem.

2015

Izabela Sosińska
Kierownik Sprzedaży GCL Sp. z o.o.

Dach zielony zajmuje tutaj powierzchnię 
około 6500 m2. Całość wykonano w technologii dachu od-
wróconego, gdzie warstwa termoizolacji znajduje się na 
izolacji przeciwwodnej, dzięki czemu zabezpiecza ją przed 
uszkodzeniami. Połączono tutaj trzy systemy w technologii 
ZinCo: dach płaski, skośny oraz stromy.
Dach płaski zajmują trawnik, wodoprzepuszczalna na-
wierzchnia mineralna Natural Grey oraz droga pożarowa 
w systemie wzmacnianej nawierzchni trawiastej Netturf. 
Zieleń i ciągi piesze urządzono na drenażu FD 40, a drogę 
pożarową – na specjalnie do tego przeznaczonym drenażu 
SD 30. Oba drenaże wykonane zostały z trwałych materia-
łów i mają odpowiednio dużą pojemność wodną.
Dach skośny pokrywa największą połać dachu o spadku 
25-30 stopni. Do jego budowy zastosowano lekki, wykona-
ny ze styroduru element drenażowy z wypustkami  
Floraset FS 75. Budowa tego drenażu zapobiega osuwaniu 
się warstw substratu. Całość została zabezpieczona anty-
erozyjnymi geokompozytami przestrzennymi.
Dach stromy, o spadku powyżej 30 stopni, należał do naj-
trudniejszych zadań. Mimo niewielkiej powierzchni  
(ok. 300 m2) przy jego budowie należało zastosować prze-
strzenne, modułowe elementy kratowe Georaster, które od-
powiednio zamocowane zapewniają ochronę przed siłami 
ścinającymi, występującymi na dachu.

Dach zielony zajmuje tutaj powierzchnię 
około 6500 m
wróconego, gdzie warstwa termoizolacji znajduje się na 
izolacji przeciwwodnej, dzięki czemu zabezpiecza ją przed 
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Modernizacja i rebranding 
hoteli na Wybrzeżu 
Marka Mercure
Mercure jest marką hoteli kategorii średniej należącą do AccorHotels, największego 
światowego operatora hotelowego, obecnego w 92 krajach, z siecią ponad 3,7 tys. 
hoteli i 180 tys. pracowników. Grupa Hotelowa Orbis jest wyłącznym licencjodawcą 
marki Mercure w regionie Europy Wschodniej – zarządza 33 hotelami Mercure.

Ireneusz Węgłowski
Wiceprezes Zarządu
Orbis SA

Od kilku lat marka Mercure dynamicznie po-
większa swoją sieć w Polsce. W ostatnim czasie, 
dołączyły do niej kolejne dwa hotele w Trójmie-
ście: Mercure Gdańsk Posejdon i Mercure Gdy-
nia Centrum. Po gruntownej modernizacji 
i zmianie marki oferują one komfortowe i orygi-
nalne wnętrza, których wystrój opiera się na 
elementach związanych z historią tych miast. 
Charakterystyczny w hotelach Mercure tzw. 
Brand Wall w Gdyni nawiązuje do żagli „Daru 
Pomorza”, cumującego przy nabrzeżu, a w hote-
lu Mercure Posejdon inspiracją był największy 
w Europie piec kaflowy znajdujący się w Dwo-
rze Artusa w Gdańsku. Metamorfozę przeszły 
wszystkie pokoje, sale konferencyjne, restaura-
cje i hole recepcyjne. Budując i modernizując 
hotele, stawiamy przede wszystkim na dobrą ja-
kość, gdyż dzięki niej możemy utrzymać silną 
pozycję na rynku, zyskać rozpoznawalność i lo-
jalność naszych gości. Oczekują oni wysokiego 
standardu, dobrej obsługi i poczucia bezpie-
czeństwa, dlatego nieustannie będziemy dążyć 
do podnoszenia poziomu obsługi we wszyst-
kich hotelach naszej sieci.

Od kilku lat marka Mercure dynamicznie po
większa swoją sieć w
dołączyły do niej kolejne dwa hotele w
ście: Mercure Gdańsk Posejdon i

Od kilku lat marka Mercure dynamicznie po
większa swoją sieć w
dołączyły do niej kolejne dwa hotele w
ście: Mercure Gdańsk Posejdon i
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Mercure Gdańsk Posejdon

Basen Politechniki Gdańskiej  
Polbruk Beganit
Firma Polbruk S.A., lider na rynku kost-
ki brukowej i wyrobów drogowych w Pol-
sce, dostarczyła materiały do budowy 
nawierzchni wokół basenu Politechniki 
Gdańskiej. Nadmorska inwestycja wyma-
gała wykorzystania produktu, który od-
znaczałby się wytrzymałością i estetyką 
współgrającą z nowoczesną bryłą budyn-
ku basenu.

2015

Wojciech Średniawa
Główny Projektant
Polbruk

Współczesną architekturę, szczególnie w miej-
scach użyteczności publicznej, coraz częściej 
charakteryzuje użycie szarości. W przypadku 
nowego otoczenia wokół budynków basenu Po-
litechniki Gdańskiej to właśnie umiejętny do-
bór utrzymanych w popielatej kolorystyce kostek 
brukowych z kolekcji Polbruk Beganit zadecydo-
wał o wykreowaniu nowoczesnej i w pełni zin-
tegrowanej z subtelnym nadmorskim krajobra-
zem przestrzeni. Projekt nowej nawierzchni miał 
za zadanie podkreślić minimalistyczną stylisty-
kę konstrukcji. Całość została zrealizowana z wy-
korzystaniem elementów charakteryzujących się 
jednak nie tylko stonowaną, elegancką barwą, 
ale również chropowatą, płukaną fakturą, do-
skonale korespondującą z otoczeniem budynku.  
Dla współczesnych projektów znamienne jest łą-
czenie klasycznych materiałów z nowoczesnymi 
akcentami. Metalowe wykończenia, surowe prze-
szklenia, geometryczna bryła budynku – wszyst-
kie te szczegóły wymagały kompletnego dopeł-
nienia w postaci tła zgranego z całą koncepcją. 
Wybór naturalnie padł na Polbruk Beganit.

Współczesną architekturę, szczególnie w
scach użyteczności publicznej, coraz częściej 
charakteryzuje użycie szarości. W
nowego otoczenia wokół budynków basenu Po

Współczesną architekturę, szczególnie w
scach użyteczności publicznej, coraz częściej 
charakteryzuje użycie szarości. W
nowego otoczenia wokół budynków basenu Po
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Nabrzeże Rumuńskie w Gdyni
Poszycie odporne na wodę
System szalunków ściennych Mammut – najwytrzymalszy wśród dostępnych na rynku – sto-
sowany jest przy przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego w Gdyni. Poszycie szalunku wykona-
ne jest z tworzywa sztucznego i – w odróżnieniu od sklejki drewnianej – nie pęcznieje ani nie 
wypacza się pod wpływem wilgoci. Dlatego prowadzenie prac w wodzie nie wpływa nega-
tywnie ani na jakość betonu, ani poszycia.

Agnieszka 
Rudnicka
Dyrektor Handlowy
Członek Zarządu
Palisander Sp. z o.o.

Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego, 
gdzie szalunek znajduje się bezpośred-
nio w wodzie, nie mogłaby zostać zre-
alizowana z użyciem tradycyjnych sys-
temów z poszyciem ze sklejki drewnia-
nej. Poszycie z tworzywa sztucznego ma 
tę przewagę nad sklejką, że jest odporne 
na warunki atmosferyczne i wodę, nie 
pęcznieje i nie zmienia kształtu ani wy-
miarów.
Nowe komisariaty policji budowane w ra-
mach programu Standaryzacji Komend 
i Posterunków Policji to kolejne miejsce 
zastosowania innowacyjnego szalunku 
specjalnego PAL-X3M. Wykonanie ścia-
ny w betonie architektonicznym i na jej 
tle napisu POLICJA wymagało szczegól-
nej precyzji. Dlatego zastosowano szalu-
nek PAL-X3M, który gwarantuje wysoką 
jakość dzięki możliwości dokładnego od-
wzorowania dowolnego kształtu. Ponad-
to jest to system lekki, bezpieczny i pros-
ty w montażu, co w istotny sposób skraca 
czas realizacji zadania.

2015

Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego, 
gdzie szalunek znajduje się bezpośred

wodzie, nie mogłaby zostać zre
alizowana z

Przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego, 
gdzie szalunek znajduje się bezpośred
nio w
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Komisariaty  
Policji  

System PAL-X3M
Na nowych komisariatach policji, budowanych w ramach programu Standaryzacji Komend i Komisiariatów, do wykonania wyciętego w betonie  
napisu POLICJA wykorzystano szalunek z tworzywa sztucznego PAL-X3M. System jest prosty w montażu, a dzięki technologii CNC możliwe było 
wyjątkowo precyzyjne wykonanie obiektu.

2015
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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
Zestaw tynków renowacyjnych quicksan
Podczas prac rewitalizacyjnych na terenie Starej Kopalni zastosowano kompleksowy system materiałów 
quick-mix oraz Tubag przeznaczonych do renowacji obiektów zabytkowych. Na szczególną uwagę zasłu-
guje zestaw tynków renowacyjnych quicksan produkowanych w zakładzie w Strzelinie, który to produkt 
uzyskał Certyfikat WTA. Tynkami renowacyjnymi quicksan zostały otynkowane wszystkie obiekty na terenie 
kopalni. W skład oferowanej linii tynków produkowanych w Polsce wchodzą: SAN-A Tynk renowacyjny pod-
kładowy, SAN-1 Tynk renowacyjny, drobnoziarnisty szary, SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty biały, 
SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty i SAN-E Tynk renowacyjny jednowarstwowy.
Wymienione wyżej produkty spełniają wymagania WTA, są łatwe w aplikacji i umożliwiają prowadzenie 
prac tynkarskich na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach. Pozwalają wykonawcy na uzyskanie róż-
norodnych faktur na powierzchni elewacji. Umożliwiają magazynowanie szkodliwych soli budowlanych 
i zapewniają estetyczny wygląd otynkowanych ścian oraz sklepień.
 

Maciej 
Nocoń
Produkt Manager
quick-mix Sp. z o.o.

Zastosowanie podczas prac 
remontowych komplekso-
wego systemu kompatybil-
nych materiałów renowacyj-
nych, w skład którego weszły  
produkty do wykonywa-
nia izolacji przeciwwod-
nych, izolacji przeciwwilgo-
ciowych, tynki renowacyjne, 
tynki wapienno-cementowe, 
systemy ociepleń oraz dyfu-
zyjne powłoki malarskie gwa-
rantują wieloletnie bezawa-
ryjne funkcjonowanie Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara  
Kopalnia w Wałbrzychu.

Zastosowanie podczas prac 
remontowych komplekso
wego systemu kompatybil
nych materiałów renowacyj

Zastosowanie podczas prac 
remontowych komplekso
wego systemu kompatybil
nych materiałów renowacyj
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Filharmonia Szczecińska 
im. M. Karłowicza 
Izolacja termiczna od ROCKWOOL
Filharmonia Szczecińska, której projekt został stworzony przez studio ar-
chitektoniczne Barozzi Veiga z Barcelony, to wyjątkowa bryła, ze strzelisty-
mi połaciami dachowymi oraz białą elewacją ze szklanych przesłon, umoż-
liwiających iluminację. To śmiała i oryginalna architektura, która ma szan-
se stać się symbolem miasta. Swój znaczący wkład w inwestycję miał  
ROCKWOOL, dostarczając niemal 10 tys. m2 materiałów izolacyjnych z weł-
ny skalnej, doskonale sprawdzającej się w tego typu obiektach – m.in. pły- 
ty VENTI MAX, system TERMOROCK oraz maty ALU LAMELLA MAT.

2015

Piotr Pawlak
Kierownik Działu Doradztwa Technicznego
ROCKWOOL Polska

Filharmonia Szczecińska to niezwykły projekt, wymagają-
cy skutecznej, bezpiecznej i elastycznej izolacji, która 
współgrałaby z nowatorską bryłą. W inwestycji zastosowa-
no 9 tys. m2 izolacji z płyt z wełny skalnej VENTI MAX. 
Produkt ten stosowany jest jako niepalne ocieplenie w fasa-
dach wentylowanych. W gmachu filharmonii wykorzysta-
no również system TERMOROCK do izolacji rur instalacji 
wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
TERMOROCK to otulina z niepalnej wełny skalnej, pokryta 
płaszczem z folii PVC (umożliwiającym czyszczenie insta-
lacji), z samoprzylepną zakładką, przeznaczona do instala-
cji grzewczych, sanitarnych oraz węzłów cieplnych.  
W inwestycji wykorzystano także ponad 500 m2 mat izola-
cyjnych ALU LAMELLA MAT. Te niskotemperaturowe ma-
ty z wełny skalnej z jednostronną okładziną z folii alumi-
niowej wyróżniają się prostopadłym ułożeniem włókien, 
dzięki czemu są mocne i sprężyste, ale jednocześnie stabil-
ne wymiarowo. Stosuje się je do izolacji termicznej, aku-
stycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych o różnych typach przekroju. Dzięki 
właściwościom produktów ze skalnej wełny ROCKWOOL 
ich zastosowanie w budynku Filharmonii Szczecińskiej 
znacząco wpłynęło na poziom bezpieczeństwa pożarowego 
oraz efektywność energetyczną obiektu.

Filharmonia Szczecińska to niezwykły projekt, wymagają
cy skutecznej, bezpiecznej i
współgrałaby z
no 9 tys. m

Filharmonia Szczecińska to niezwykły projekt, wymagają
cy skutecznej, bezpiecznej i
współgrałaby z
no 9 tys. m
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Janusz Ciszek
Dyrektor Sprzedaży Systemów Podłogowych
marki ARTELIT, w spółce Selena S.A.

Marka Artelit Professional, dedykowana systemom podłogo-
wym, niedawno wspierała budowę prestiżowego 44-piętrowego 
apartamentowca COSMOPOLITAN w centrum Warszawy. 
Budynek został zaprojektowany przez światowej sławy archi-
tekta Helmuta Jahna, twórcę projektów wielu znanych i cenio-
nych budowli, jak siedziba Unii Europejskiej w Brukseli czy So-
ny Center w Berlinie. To pierwszy w Polsce obiekt, który powstał 
za sprawą tego twórcy. W całym obiekcie, obejmującym 236 
apartamentów zaprojektowano podłogi dębowe z deski trójwar-
stwowej klejonej do podłoża. Rangę przedsięwzięcia potwier-
dzają również kolejne liczby: 35,5 tys. litrów farby użyte do po-
malowania ścian, 22 tys. m² przyklejonych podłóg drewnianych  
i 14 kilometrów cokołów podłogowych.
W okresie wykonywania prac wykończeniowych na budo-
wie pracowało około 600 osób z różnych branż budowlanych, 
w tym aż kilkanaście profesjonalnych ekip parkieciarskich.
Prace związane z wykonaniem podłóg drewnianych, pomi-
mo tego, że klejona była deska warstwowa, nie należały do ła-
twych. Inwestor w trosce o wysoką jakość wykończenia narzu-
cił bardzo rygorystycznie przestrzegane wysokie wymogi jako-
ści i odbioru prac. Wysokiej klasy specjaliści udowodnili jed-
nak, że dla prawdziwego fachowca wykonanie podłogi z mili-
metrową dokładnością, przy użyciu profesjonalnych produk-
tów, jest możliwe.

Marka Artelit Professional, dedykowana systemom podłogo
wym, niedawno wspierała budowę prestiżowego 44-piętrowego 
apartamentowca COSMOPOLITAN w
Budynek został zaprojektowany przez światowej sławy archi

Marka Artelit Professional, dedykowana systemom podłogo
wym, niedawno wspierała budowę prestiżowego 44-piętrowego 
apartamentowca COSMOPOLITAN w
Budynek został zaprojektowany przez światowej sławy archi

Apartamentowiec 
Cosmopolitan 
Klej poliuretanowy dwuskładnikowy  
do parkietu PB-890
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości rozpuszczalni-
ków organicznych i wody. Przeznaczony jest do klejenia wszystkich 
rodzajów klepek parkietowych, szczególnie polecany do parkietu 
z drewna egzotycznego, parkietu deskowego i parkietu gotowego.
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Krzysztof Kunecki
Dyrektor Techniczny
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

W obiekcie zostało zainstalowanych (do chwili obecnej) 
prawie 3500 inteligentnych czujek CUBUS MTD 533X, 
wykrywających wszystkie pożary testowe (TF1-TF9). 
Wielokryteryjna czujka MTD 533X jest perfekcyjnym 
rozwiązaniem w aktywnej ochronie przeciwpożarowej. 
Zintegrowane sensory dymu i ciepła pozwalają na sku-
teczne wykrywanie wszystkich typów pożarów we wcze-
snym stadium rozwoju, nawet w ekstremalnych warun-
kach. W zależności od specyfiki chronionego obszaru 
MTD 533X może być zastosowana jako czujka dymu, 
czujka ciepła lub jako czujka wielokryteryjna. W przy-
padku specjalnych wymagań może zostać zastosowana 
czujka CUBUS CMD 533X, która oprócz sensora dymu 
i ciepła posiada także czujnik tlenku węgla (CO). Wybór 
trybu pracy czujki dokonywany jest za pomocą oprogra-
mowania i może zostać zmieniony w dowolnym momen-
cie, np. z powodu zmian aranżacyjnych w obiekcie. 
Oprócz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa, czujki pożarowe powinny jednocześnie posiadać 
walory estetyczne. Czujka MTD 533X jest dostępna 
w wielu kolorach z palety RAL, tak by mogła zostać ide-
alnie wkomponowana w otaczającą ją przestrzeń. Dla za-
pewnienia najwyższej estetyki w ofercie dostępne jest 
również gniazdo do montażu podtynkowego.

obiekcie zostało zainstalowanych (do chwili obecnej) 
prawie 3500
wykrywających wszystkie pożary testowe (TF1-TF9). 
Wielokryteryjna czujka MTD 533X jest perfekcyjnym 

W obiekcie zostało zainstalowanych (do chwili obecnej) 
prawie 
wykrywających wszystkie pożary testowe (TF1-TF9). 
Wielokryteryjna czujka MTD 533X jest perfekcyjnym 

Business Garden Warszawa
Schrack Seconet: Integral IP
Kompleks siedmiu budynków o nietypowej, modernistycznej architektu-
rze. W jego skład wchodzą: nowoczesna powierzchnia biurowa i usługowa, 
hotel, centrum konferencyjne oraz restauracja. Bezpieczeństwem obiektu  
zarządza redundantny, modułowy system sygnalizacji pożarowej Schrack 
Seconet: Integral IP, którego architektura została oparta na idei 100% redun-
dancji sprzętowej i programowej, a każda centrala posiada zdolność zapa-
miętania do 65 tys. zdarzeń.

2015
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Stadion Narodowy  
w Warszawie 
Soudaflex 40 FC
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy 
przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wibracje i dylata-
cji poziomych w posadzkach przemysłowych.

Soudafoam Gun Classic
Wysokiej jakości pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o do-
skonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych.

Silirub 2
Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym 
odporny na szeroki zakres temperatur i wszelkie warunki atmosferycz-
ne – do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

2015

Michał Sawicki
Kierownik Działu Technicznego
Soudal

Podczas budowy Stadionu Narodowego 2012 roku wykorzy-
stano wiele produktów z naszej oferty, praktycznie na każdym 
etapie budowy. Warto powiedzieć o tych najistotniejszych, któ-
re zostały wykorzystane do uszczelnienia fasad i konstrukcji 
schodów Stadionu Narodowego. Nowoczesne prefabrykowane 
elementy betonowe stwarzają wiele możliwości zarówno 
w zakresie kształtowania konstrukcji, jak i samego montażu. 
Przy wykorzystaniu tego materiału ważna jest właściwa dyla-
tacja, bo to od niej zależy prawidłowa praca poszczególnych 
części budowli oraz odpowiednia izolacja. W ciągu komuni-
kacyjnym na Stadionie Narodowym wykorzystano masę poli-
uretanową Soudaflex 40 FC. Ta trwale elastyczna masa prze-
nosi duże obciążenia dynamiczne, a także pochłania drgania 
i wibracje, co było istotne dla zleceniodawcy. Drugi nasz pro-
dukt, który został zastosowany przy tej niestandardowej reali-
zacji, to Soudafoam Gun Classic – jednoskładnikowa pistole-
towa poliuretanowa pianka montażowo-uszczelniająca, którą 
cechuje m.in. bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna 
oraz stabilność wymiarów. W celu uszczelnienia aluminio-
wych elementów fasady obiektu użyto naszego sztandarowe-
go produktu silikonu neutralnego Silirub 2. Produkt odporny 
jest na działanie warunków atmosferycznych, w tym na pro-
mieniowanie UV, co jest szczególnie ważne w trwałości spo-
iny na tak eksponowanych obiektach jak Stadion Narodowy.

Podczas budowy Stadionu Narodowego 2012 roku wykorzy
stano wiele produktów z
etapie budowy. Warto powiedzieć o
re zostały wykorzystane do uszczelnienia fasad i

Podczas budowy Stadionu Narodowego 2012 roku wykorzy
stano wiele produktów z
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Dominik Mazur
Kierownik Zespołu 
Projektowego
ULMA Construccion  
Polska S.A.

Podczas wznoszenia obiektów wyso-
kich bardzo ważnym aspektem jest 
zabezpieczenie krawędzi wykonywa-
nego stropu. Rozwiązaniem zapew-
niającym pełną ochronę BHP są osło-
ny przeciwwiatrowe HWS.
Panele systemu HWS zabezpieczają 
minimum trzy kondygnacje. Dzięki 
wykorzystaniu elementów systemu 
MK realizujemy osłony standardowe, 
których funkcja ogranicza się do za-
bezpieczenia krawędzi stropu, osłony 
komunikacyjne wyposażone w schod-
nię zapewniającą łączność między 
pięcioma kondygnacjami oraz różne-
go typu osłony transportowe, które 
umożliwiają m.in. odzyskanie desko-
wania stropowego.
Podnoszenie osłon odbywa się przy 
wykorzystaniu mobilnej pompy hy-
draulicznej oraz siłowników wyposa-
żonych w głowice wznoszące HWS.

Podczas wznoszenia obiektów wyso
kich bardzo ważnym aspektem jest 
zabezpieczenie krawędzi wykonywa
nego stropu. Rozwiązaniem zapew

Podczas wznoszenia obiektów wyso
kich bardzo ważnym aspektem jest 
zabezpieczenie krawędzi wykonywa

Biurowiec Q22
Osłony przeciwwiatrowe HWS
HWS to system zabezpieczający zewnętrzne 
krawędzie budynków wysokich. Osłony prze-
ciwwiatrowe zabezpieczają pracowników oraz 
przedmioty przed upadkiem ze stropu, na któ-
rym aktualnie prowadzone są prace, oraz z kon-
dygnacji znajdującej się bezpośrednio pod nim.

2015
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EC1 Łódź – Miasto Kultury
Projekt rewitalizacji i adaptacji w systemie BIM
Rewitalizacja i adaptacja zespołu elektrociepłowni EC1 w Łodzi na wielofunkcyjne 
centrum kultury. Powierzchnia ok. 18,2 tys. m2, kubatura ok. 149,1 tys. m3. Realiza-
cja projektu finansowana z budżetu Miasta Łodzi oraz z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt BIM w programie ARCHICAD: Kon-
sorcjum firm Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o. (lider kon-
sorcjum; projektant Mirosław Wiśniewski z zespołem: Magdalena Wiśniewska, 
Wojciech Pardała, Monika Bachmańska, Anna Woźnicka, Wiktor Wróblewski) oraz 
Biuro Realizacji Inwestycji FRONTON Sp. z o.o. (projektant Zbigniew Bińczyk).

Witold Szymanik
Prezes Zarządu
WSC Sp. z o.o.
Graphisoft Center Poland

Jesteśmy przedstawicielem firmy GRAPHISOFT 
i dystrybutorem programu ARCHICAD w Polsce. 
Podstawą koncepcji tego programu jest zintegro-
wanie informacji o projektowanej budowli w zbiór 
danych będący wirtualnym modelem BIM.
BIM to ostatnio modne słowo i sądzę, że wszyscy 
interesujący się tematem nie mają wątpliwości, 
że z tą technologią związana jest przyszłość pro-
jektowania w budownictwie.
Ze względu na liczbę użytkowanych licencji 
(w Polsce dobrze ponad 5  tys. bez wersji eduka-
cyjnych) ustalamy pewne standardy w dziedzi-
nie BIM. Nasi użytkownicy dorobili się już wielu 
znaczących realizacji projektowanych w techno-
logii BIM. Jedną z kończonych właśnie inwestycji 
jest rewitalizacja i adaptacja łódzkiej elektrocie-
płowni EC-1 na wielofunkcyjne centrum kultury.

Jesteśmy przedstawicielem firmy GRAPHISOFT 
dystrybutorem programu ARCHICAD w

Podstawą koncepcji tego programu jest zintegro
wanie informacji o
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dystrybutorem programu ARCHICAD w

Podstawą koncepcji tego programu jest zintegro
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Lubelski Węgiel  
BOGDANKA S.A.  
Projekt BIM budynku Zarządu Spółki
Budynek Zarządu firmy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. 
w Bogdance powstał przy istniejącym budynku z lat 70.  
XX wieku na obszarze kopalni Bogdanka. Powierzchnia użyt-
kowa ok. 1,8 tys. m2, kubatura ok. 5,9 tys. m3. Inwestor:  
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Projekt BIM w programie  
ARCHICAD: Biuro Usług Architektonicznych „PROFIL”  
Sp. z o.o. Architekci prowadzący: Piotr Buśko i Walenty Wró-
bel; zespół projektujący: Michał Pietrucha, Klaudia Rudzka-
Buśko, Tomasz Szulik, Tomasz Zawitaj, Jacek Gajer i Walde-
mar Stanko.

2015
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Średniowieczny Refektarz  
w Kartuzach 
Żele akrylowe i żywice poliuretanowe WEBAC
Żele akrylowe WEBAC są zmodyfikowanymi żywicami hydrostrukturalnymi o ekstremalnie ni-
skiej lepkości i bardzo wysokiej odporności chemicznej. Cechują je znakomita elastyczność 
i polimerowo ustabilizowana trwałość. Zalecane są do wykonywania uszczelnień kurtynowych 
i strukturalnych.
Żywice poliuretanowe WEBAC to szeroka gama zróżnicowanych w swoich właściwościach pro-
duktów. Żywice spienialne i o stałej objętości, elastyczne i „twarde” do napraw konstrukcyjnych 
znajdują zastosowanie w tworzeniu przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci 
oraz zabezpieczeniach przeciwwodnych konstrukcji.

2015

Sławomir 
Skoworodko
Koordynator Techniczny
WEBAC

W  ramach  prac  renowacyjnych  ścian 
z kamienia naturalnego i cegły o grubości 
ok.  1  m  wykonano  głębokie  uszczelnie-
nie  strukturalne  w  oparciu  o  żel  akrylo-
wy WEBAC 250 oraz WEBAC 240. W na-
stępnym  kroku  wykonano  wtórną,  płyt-
ką iniekcję od strony wewnętrznej piwni-
cy  z  zastosowaniem  spienialnych  żywic 
iniekcyjnych  (WEBAC151/157)  i  trwale 
uszczelniających  żywic  WEBAC  1403/ 
WEBAC  1404  (iniektory  o  średnicach  
10  mm  i  13  mm).  W  pracach  napraw-
czych  posadzki  zastosowano  dyfuzyjną, 
niepalną,  cienkowarstwowa  dyspersję  
WEBAC  5611.  Koncepcja  uszczelnienia, 
zakładająca  pewność  i  trwałość  wyko-
nanych  zabezpieczeń  obiektu,  wymusi-
ła  zastosowanie  zróżnicowanych  mediów 
iniekcyjnych.  Uzupełniające  się  wzajem-
nie  (równolegle)  rozwiązania materiałowe 
i technologiczne dały znakomite efekty i są 
gwarancją wysokich standardów jakości.
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