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PrODUCeNCI 
o kierunkach  

rozwoju
Chcąc zaspokoić głód wiedzy na temat innowacyjnych 

produktów i ciekawych technologii, które mogą wspomóc 
projektantów oraz wykonawców w rozwiązywaniu problemów 

technicznych czy wykreowaniu wyróżniającego się projektu, 
zapytaliśmy dostawców i producentów o to, jakie nowości 

przygotowali w tym roku dla branży i jakie kierunki w rozwoju 
budownictwa wyznaczają oferowane przez nich produkty, czyli 

do jakich rozwiązań będzie należeć najbliższa przyszłość.
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Tomasz Piotrowski
Dyrektor Sprzedaży  
i Marketingu
GALeCO

W  XXI  wieku  zdecydowana 
większość  potrzeb  klientów  jest 
już  zagospodarowana,  a  goto-
we  rozwiązania  leżą  najczęściej 
na  wyciągnięcie  ręki.  W  niektó-

rych  branżach,  potrzeby  są  albo 
dodatkowo  uświadamiane,  albo 
wręcz kreowane. W budownictwie 
natomiast kreowanie potrzeb czę-
sto odbywa się poprzez intensyw-
ną  promocję  konkretnej  linii  pro-
duktów.  Jeśli  jest  to  przemyślana 
polityka,  linia  ta  trafia  na  podat-
ny grunt i zaczyna żyć samodziel-
nie – staje się modą  lub  trendem 
rynkowym.

Myślę, że podobne zjawisko ma 
miejsce  w  tak  zwanym  nowocze-
snym  budownictwie  jednorodzin-
nym.  Z  pracowni  architektonicz-

nych  zaczęły  płynąć  projekty 
nowoczesnych brył budynków 
z  wykorzystaniem  prostych 
kształtów, a co bardziej awan-
gardowi inwestorzy zaczęli bu-
dować  tego  typu  domy.  To 
spowodowało zainteresowanie 
szerszego  grona  inwestorów 
i  tym samym zaistniała swego 
rodzaju moda na nowoczesne 
inwestycje,  więc  również  pro-
ducenci  zaczęli  podążać  tym 
tropem  i  promować  takie  roz-
wiązania.

Obserwując to zjawisko i ze-
stawiając  je  z  badaniami  ryn-

ku, doszliśmy do wniosku, że naj-
bliższa  przyszłość  może  należeć 
właśnie  do  tego  typu  architektu-
ry:  prostej  i  minimalistycznej,  ale 
jednocześnie  estetycznej  i  wyma-
gającej.

Wsłuchując się w potrzeby inwe-
storów, podjęliśmy prace nad sys-
temem  rynnowym  Galeco  STAL2 
o kwadratowym profilu rynny i rury 
spustowej, który naszym zdaniem 
będzie  przełomem  w  postrzega-
niu  orynnowania  nowoczesnego 
domu.

We  wspomnianym  wcześniej 
trendzie istnieje jeszcze jeden nie-
zwykle istotny aspekt – a mianowi-
cie INNOŚĆ, często idąca w parze 
z  innowacyjnością.  Myślę,  że  do-
chodzimy  w  Polsce  do  momen-
tu,  kiedy  znaczna  część  inwesto-
rów  będzie  chciała  nie  tylko  zbu-
dować funkcjonalny  i nowoczesny 
dom, ale przede wszystkim wyróż-
nić go na tle otoczenia i podkreślić 
swoje  indywidualne  podejście  do 
architektury.

Najbliższa przyszłość 
może należeć do 
architektury prostej 
i minimalistycznej, ale 
jednocześnie estetycznej 
i wymagającej.
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Agnieszka rudnicka
Dyrektor Handlowy
Członek Zarządu
PPU Palisander Sp. z o.o.

Całkiem  niedawno  opracowa-
liśmy  i  wdrożyliśmy  w  Palisander 
system szalunków specjalnych PA-
L-X3M.  To  rozwiązanie  umożliwia 
wykonywanie  dowolnych  kształ-
tów z żelbetu w możliwie najprost-
szy  sposób.  Produkt  szybko  zy-
skuje  na  popularności,  za  co  zo-
stał nagrodzony statuetką TopBuil-
der. Wykorzystano go m.in. na bu-
dowie  nowego  dworca  kolejowe-
go  Warszawa  Zachodnia,  basenu 

olimpijskiego  w  Lublinie  czy  bu-
dynku  CeNTIII  dla  Uniwersytetu 
Warszawskiego.

PAL-X3M to indywidualnie przy-
gotowywane  formy  szalunkowe 
wykonane  w  oparciu  o  technolo-
gię  stosowaną  w  budowie  jach-
tów.  Mamy  tutaj  kombinację  sty-
ropianu o różnych parametrach fi-
zycznych, włókna szklanego oraz 
innych  tworzyw  sztucznych,  po-
zwalającą  osiągnąć  pożądane 
parametry  szalunku.  To  nowator-

skie  rozwiązanie  umożliwia  wyko-
nywanie najbardziej skomplikowa-
nych kształtów z betonu z bardzo 
wysoką  precyzją.  System  ten  eli-
minuje  tym  samym  ryzyko  i  więk-
szość  problemów  związanych 
z  wykorzystywaniem  technologii 

tradycyjnych  –  form  specjalnych 
ze stali i drewna. System PAL-X3M 
to  niska  waga,  a  przy  tym  wyso-
ka  precyzja  wykonania  (technolo-
gia  CNC),  odporność  na  warun-
ki  atmosferyczne,  wysoka  żywot-
ność,  szybkość  wykonania  oraz 
minimalny  nakład  robocizny  przy 
użytkowaniu.

Produkt  jest skierowany przede 
wszystkim do wykonawczych  firm 
specjalizujących  się  w  konstruk-
cjach  żelbetowych,  firm  ogólno-
budowlanych, a  także architektów 
i  inwestorów,  którzy,  znając  moż-
liwości  systemu  PAL-X3M,  mogą 
pozwolić sobie na większą swobo-
dę w projektowaniu.

Maciej Siecla
Prezes Zarządu
HAUrATON Polska Sp. z o.o.

W  moim  przekonaniu  jest  to 
przede  wszystkim  zorientowanie 
na klienta, stałe podwyższanie  ja-
kości, a to wszystko przy uwzględ-
nieniu ochrony środowiska i ocze-
kiwań  względem  walorów  este-
tycznych.  Dlatego  też  materiały 
oraz technologie stosowane obec-
nie są wynikiem owego połączenia 
cech praktycznych z estetyką oraz 
myślą proekologiczną.

HAURATON wpisuje się w trend 
funkcjonalny,  dostarczając  na  bu-
dowę  prefabrykowane  elementy, 
tak  by  klient  mógł  uniknąć  wy-
konywania  opaski  betonowej  na 

miejscu,  przy  zmiennych  warun-
kach  atmosferycznych.  Propo-
nujemy  prefabrykację  pod  ścisłą 
kontrolą,  przy  powtarzalności  re-
ceptury  betonu  w  stałych  warun-

kach  i odpowiednim sezonowaniu 
przed wysyłką na budowę.

Innym z nurtów  jest wydłużanie 
gwarancji na materiały budowlane, 
coraz częściej standardowy okres 

rękojmi  to  pięć  lat,  a  nie, 
jak  dotąd,  dwa  lata.  Po-
nadto na rynku rośnie licz-
ba  proponowanych  roz-
wiązań  o  ulepszonych  re-
cepturach  i  wysokich  wa-
lorach estetycznych, HAU-
RATON  proponuje  wyko-
rzystanie  rusztu  FIBRE-
TEC®  z  uszlachetniane-
go  PA-GF  wzmacnianego 
włóknami  zamiast  trady-
cyjnych rusztów żeliwnych. 
Co  więcej,  oferujemy  też 
ruszty  z  powłoką  KTL  od-
porną na utlenianie.

W  obecnych  czasach  wzrasta 
również  świadomość  ekologicz-
na  klientów,  dlatego  też  w  pro-
dukcji  wykorzystuje  się  często 
surowce  pochodzące  z  recyclin-
gu lub łatwe do ponownego prze-
tworzenia. Nie wystarczy koncen-
trować się na wymogach wytrzy-
małościowych  dotyczących  pro-
duktów  –  trzeba  brać  pod  uwa-
gę też normy dotyczące ochrony 
środowiska, jak np. ochrona wód 
gruntowych  przed  przedostawa-
niem się do nich niepożądanych 
substancji (koryta BIG BL dostar-
czone  dla  inwestycji  Volkswagen 
Września).

Stały rozwój i rosnąca 
konkurencja wyznaczają 
trendy XXI wieku.
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Przyszłość branży 
wyznaczają innowacje 
systemów szalunkowych.

Michał Stelmach
Członek Zarządu
UST-M Sp. z o.o.

Mając  je  na  uwadze,  oferuje-
my  swoim  klientom  urządzenia 
zapewniające  komfort  oraz  bez-
pieczeństwo  użytkowania.  Woda 
jest  kluczowym  dobrem  na  zie-
mi.  Wciąż  rośnie  świadomość  jej 
umiejętnego  i  racjonalnego  wy-
korzystania.  Wychodząc  naprze-
ciw  oczekiwaniom  klientów,  firmy 
skupiają się na jej efektywnym za-
stosowaniu  do  codziennego  uży-
cia.  Z  tego  powodu  najbliższe  la-
ta  pokażą,  że  użytkownicy  ocze-
kują  rozwiązań,  które  w  sposób 
kompleksowy  pozwolą  na  uzdat-

nianie  wody  w  całym  domu  czy 
obiekcie. Oferowane produkty bę-
dą  bardziej  zaawansowane  tech-
nologicznie, jednak coraz prostsze 
w  obsłudze  oraz  bardziej  przyja-
zne dla odbiorców. Cechować się 
one  będą  niezawodnością  i  wy-
sokim  poziomem  automatyza-
cji.  Ich  montaż  oraz  eksploatacja 
staną  się  bezproblemowe.  Prosty 
mechanizm  umożliwi  samodziel-
ną instalację wybranych urządzeń. 
Dzięki  temu  klienci  na  długo  bę-
dą mogli cieszyć się czystą wodą 
o dobrej jakości.

Produkty bezobsługowe  lub  ta-
kie,  które  ograniczają  tę  obsłu-
gę  do  minimum,  podbiją  rynek. 
Wszelkie usterki, jakie ewentualnie 
się pojawią, od razu będą elimino-

wane za pomocą zdalnej ingeren-
cji  w  urządzenie.  W  efekcie  użyt-
kownicy nie będą musieli angażo-
wać się w sprawy napraw.

Energooszczędność,  świa-
domość  ekologiczna  oraz  dłu-
gie  okresy  gwarancji  będą  wy-
znaczać trendy w najbliższych  la-
tach.  Również  rozwiązania  ofero-
wane przez UST-M bez problemu 
wpiszą  się  w  te  wymagania.  Już 
niebawem  zaprezentujemy  sze-
roki wachlarz nowoczesnych pro-

duktów, które z pewnością zasko-
czą naszych obecnych oraz przy-
szłych klientów.

Ekologia, kompleksowość 
oraz edukowanie to trzy 
dziedziny, do których 
będzie należała 
przyszłość.
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Andrzej Kielar
Prezes Zarządu
rOCKWOOL Polska

Przyszłość  budownictwa  bę-
dzie  z  pewnością  należała  do 
sprawdzonych materiałów 

o najwyższej  jakości  i  funkcjo-
nalności.  Inwestorzy  i  wykonaw-
cy zdali już sobie sprawę, że przy 
prowadzeniu  prac  budowlanych, 
które mają spełniać swoje funkcje 
przez  długie  lata,  nie  może  być 
mowy  o  oszczędzaniu  kosztem 
jakości  użytych  materiałów,  po-
nieważ na dłuższą metę to się po 
prostu nie opłaca. W najbliższych 

latach będziemy  także obserwo-
wali  stale  rosnący  segment  wy-
soce  wyspecjalizowanych  mate-
riałów, produkowanych przy uży-
ciu najnowszych technologii, któ-
rych  właściwości  będą  potwier-
dzone  niezależnymi  badaniami. 

Janusz 
Komurkiewicz
Dyrektor Marketingu
FAKrO

Zagadnienia dotyczące rozwo-
ju  stolarki  okiennej  i  drzwiowej 
łączą  się  nierozerwalnie  z  ener-
gooszczędnością.  Z  jednej  stro-
ny  nowe  warunki  techniczne  na-
kazują,  aby  budynki  miały  co-
raz  wyższą  termoizolacyjność, 
i to o każdej porze roku. Energo-
oszczędność,  tak  szeroko  oma-
wiana,  to  jednak nie  tylko ochro-

na  przed  stratami  cie-
pła  w  zimie,  lecz  tak-
że ochrona przed prze-
grzewaniem  budyn-
ku  w  lecie,  a  ten  pro-
blem prawie nie jest za-
uważany. Aby w czasie 
upałów  obniżyć  tem-
peraturę  we  wnętrzu, 
można  zastosować  kli-
matyzację,  jednak  to 
rozwiązanie  jest  ener-
gochłonne,  mało  eko-
logiczne i drogie. Ener-
gooszczędnym  rozwią-
zaniem  jest  stosowa-
nie osłon zewnętrznych 

na przeszkleniach, a optymalnym 
produktem  są  markizy.  Stosując 
markizę, możemy ograniczyć kli-
matyzację,  która generuje  wyso-
kie koszty eksploatacji, lub całko-
wicie z niej zrezygnować. Co wię-
cej  rozwinięta  markiza  w  chłod-
ne dni chroni wnętrze przed stra-
tami  ciepła,  obniżając  rachun-

Wyzwaniem jest 
optymalizacja  
cenowa i produkcja 
energooszczędnych 
produktów  
w niemalże 
niezmienionej cenie.

Będziemy obserwowali 
stale rosnący  
segment wysoce 
wyspecjalizowanych 
materiałów, których 
właściwości będą 
potwierdzone 
niezależnymi 
badaniami.
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Piotr Nowacki
Brand Managers Leader 
Dekoral Professional, 
Sigma Coatings,  
Dekoral Gold

PPG Deco Polska Sp. 
z  o.o  jako  producent 
m.in  farb  i  lakierów, wy-
chodząc  naprzeciw  ro-
snącemu  zapotrzebo-
waniu  na  produkty  in-
nowacyjne,  jak  co  ro-
ku  wprowadza  do  ofer-
ty wiodących marek co-
raz bardziej ekologiczne 
i  zaawansowane  tech-
nologicznie  rozwiązania 
produktowe,  pozwala-
jące  na  zabezpieczenie 
nowo  powstałych  kon-
strukcji  oraz  moderni-
zację  obiektów,  a  tak-

że  rozwiązanie  różnego  rodzaju 
problemów  technicznych.  W  dzi-
siejszych  czasach  postęp  tech-
nologiczny  pozwala  na  stworze-
nie  produktów  o  właściwościach 
dotąd  nieosiągalnych  –  wśród 
nich  z  pewnością  można  wyróż-
nić  farby  o  bardzo  wysokiej  ela-
styczności,  które  m.in.  pozwa-
lają  na  zabezpieczenie  spęka-
nych  podłoży  i  współpracę  po-
włoki  z  podłożem  na  fasadach 
i we wnętrzach budynków, posia-
dające przy  tym właściwości hy-
drofobowe  –  odpychające  wodę 
opadową,  jak  system  marki  De-
koral Professional Nanotech Flex 
i Fasada. Inny przykład stanowią 
farby  bakteriostatyczne,  oparte 
na  innowacyjnej  technologii  jo-
nów  srebra,  skutecznie  zwalcza-
jące  szkodliwe  dla  zdrowia  bak-
terie,  które  osiadają  na  powło-
ce  farby.  Szczególnie  rekomen-

dowane  są  do  obiektów  służby 
zdrowia  (m.in.  sale  operacyjne) 
i  pomieszczeń  przeznaczonych 
dla  alergików.  Jednocześnie  te-
go typu farby pozwalają na wielo-
krotne czyszczenie środkami de-
zynfekującymi,  jak  produkt  Sig-
maresist Immun marki Sigma Co-
atings.  Ponadto  warto  zwrócić 

uwagę  na  farby  bezrozpuszczal-
nikowe i bezzapachowe o najniż-
szej  zawartości  LZO  wg  dyrek-
tywy  2004/42/WE,  zachowujące 
najwyższe parametry odporności 
mechanicznej,  jak  produkty  linii 

Trendy wyznaczają 
produkty innowacyjne 
i ekologiczne oraz 
zaawansowane 
technologicznie 
rozwiązania.
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ki  za  ogrzewanie.  Markiza  po-
prawia  współczynnik  przenika-
nia ciepła okna aż do 16%. Tak 
więc  oszczędzamy  na  klimaty-
zacji  i  ogrzewaniu.  Ta  wiedza 
wymaga  propagowania  wśród 
architektów  i  klientów  indywi-
dualnych.

A wracając do ochrony przed 
stratami  ciepła:  producen-
ci  z  branży  budowlanej  mają 
możliwości, aby wykonać coraz 
bardziej  energooszczędne  ma-
teriały.  Dzisiejsze  technologie 
pozwalają  produkować  okna 
o  zdecydowanie  lepszych  pa-
rametrach niż wymagane przez 

przepisy,  ale  te  produkty  są 
zdecydowanie droższe od stan-
dardowych.  Może  się  zdarzyć, 
że zasobność portfela inwesto-
rów  niekoniecznie  będzie  na-
dążać  za  oferowanymi  ener-
gooszczędnymi  rozwiązaniami. 
Dlatego  wyzwaniem  jest  opty-
malizacja  cenowa  i  produkcja 
energooszczędnych produktów 
w  niemalże  niezmienionej  ce-
nie w stosunku do tej, która dzi-
siaj funkcjonuje na rynku. Musi-
my  wypracować  nowe  produk-
ty  o  bardzo  dobrych  parame-
trach  termicznych,  ale  w  opty-
malnych cenach.

Poly  (w  aspekcie:  satin,  matt, 
gloss)  marki  Sigma  Coatings; 
głęboko matowe farby mineral-
ne,  oparte  na  technologii  zolu 
krzemionkowego  i  szkła  wod-
nego, predysponowane z uwa-
gi  na  swoje  właściwości  (np. 
hydrofobowość i otwartość dy-
fuzji pary wodnej) do renowacji 
podłoży w obiektach historycz-
nych, jak Sigma Mineral Topco-
at marki Sigma Coatings, a tak-
że nowatorski System Ultra Co-
ol  Pigment,  który  zapewnia 
trwałość koloru, ochronę fasad 
przed  wpływem  i  następstwa-
mi  wysokich  temperatur  (jak 
skurcze  termiczne  i  mikrospę-
kania podłoża) oraz komfort kli-
matu wewnątrz budynku. Kolo-
ranty  Cool  Pigment  to  dosko-
nałe  rozwiązanie  na  zabezpie-
czenie  fasady  przed  wpływem 
promieniowania  słonecznego, 

w  budynkach  nieklimatyzowa-
nych  lub  w  miejscach,  gdzie 
istotne  jest  zmniejszanie  zu-
życia  energii  chłodniczej.  Sys-
tem  Ultra  Cool  Pigment  obej-
muje zarówno powłoki  fasado-
we,  jak  również  tynki  cienko-
warstwowe  w  systemie  ETICS 
dla  produktów  marek  Dekoral 
Professional  i Sigma Coatings. 
Oferujemy  także  innowacyjne 
produkty do renowacji  i ochro-
ny drewna,  jak  tegoroczna no-
wość  marki  Bondex  o  nazwie 
RESCUE  IT  –  dwupowłokowa 
matowa  farbą  do  malowania 
starego  i  zniszczonego  drew-
na, a także betonu, wypełniają-
ca  szczeliny  i  pęknięcia  znisz-
czonych powierzchni oraz two-
rząca  drobnoziarnistą  powło-
kę ochronną przeciwko wodzie, 
grzybom  i  warunkom  atmosfe-
rycznym.

Wynika  to  z  tego,  że  chcemy 
żyć  coraz  wygodniej,  a  jedno-
cześnie  coraz  bardziej  efek-
tywnie  i  świadomie  –  w  trosce 
o  dobre  samopoczucie  i  zdro-
wie. Dla przykładu – jeszcze kil-
ka,  kilkanaście  lat  temu  poję-
cie komfortu akustycznego by-
ło kwestią marginalną. Obecnie 
w świetle prowadzonych badań 
dotyczących wpływu hałasu na 
nasze  życie  staje  się  to  temat 
coraz  częściej  poruszany.  Za 
tym idą specjalistyczne rozwią-
zania  do  izolacji  akustycznej, 
jak np. nasz najnowszy produkt 
– ROCKSONIC SUPER. Obec-
nie  na  rynku  budowlanym  do-

stępnych jest bardzo wiele pro-
duktów  od  różnych  producen-
tów.  Powoduje  to,  że  odbiorcy 
mają wciąż  rosnące oczekiwa-
nia  co  do  materiałów  budow-
lanych – nie  tylko odnośnie do 
ich  jakości.  W  przyszłości  na 
znaczeniu  będą  zyskiwały  tak-
że  produkty,  które  poza  swoją 
podstawową deklarowaną wła-
ściwością oferują nabywcy do-
datkowe  cechy,  wyróżniające 
je  spośród  innych  podobnych. 
Wykonawcy  i  inwestorzy  ocze-
kują,  że  produkty  będą  mia-
ły  unikalną  wartość  dodaną,  
poza  podstawową  użyteczno-
ścią.


