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arch. Juan Coll-Barreu
Założyciel, Coll-Barreu Arquitectos
Profesor na Wydziale Architektury
Uniwersytetu Architektonicznego w Madrycie
Juan Coll-Barreu zaprezentuje swoje
najnowsze projekty podczas sesji 1

arch. Andrzej Bulanda
Wspólnik, Bulanda Mucha Architekci
Twórca wielu nagradzanych projektów
Andrzej Bulanda zaprezentuje najnowsze
projekty podczas sesji 1

arch. Matthew Potter
Wspólnik, Wilkinson Eyre Architects
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wo-Technologiczny 

w Gdyni to inwestycja 

w miasto i jego miesz-

kańców. W ubiegłym 

roku zakończono 

drugi etap rozbudo-

wy, wznosząc obiekt 

biurowo-laboratoryjny, 

i halę przeznaczoną na 

twórcze eksperymenty 

dostępne dla wszyst-

kich zainteresowanych.

Zima 2014

 KWARTALNIK ZIMA 2014  

Portal 

Wydawca: 

Centrum Informacji Branżowej
ul. Turmoncka 22/110,
03-254 Warszawa
tel.: 22 678 41 32;
tel./faks: 22 678 50 73
cib@forumbranzowe.com
www.forumbranzowe.com

Redakcja: tel.: 22 678 50 73
redakcja@forumbranzowe.com
Redaguje zespół: 
Sylwia Melon-Szypulska 
(redaktor prowadzący), 
Hanna Czerska (sekretarz redakcji) 
współpraca: Iwona Sierpińska (architek-
tura), Krzysztof Mateja (fasady).
Skład i łamanie: Maciej Kiełkucki

Reklama: 
tel./faks: 22 678 41 32, kom.: 722 289 453
marketing@forumbranzowe.com
Prenumerata:
tel./faks: 22 678 50 73, 678 41 32
prenumerata@forumbranzowe.com
W numerze wykorzystano zdjęcia: pra-
cownia AEC Krymow & Partnerzy, Sylwia 
Melon-Szypulska, Minh Dam, archiwum. 

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, a także zastrzega 
sobie prawo do redagowania i skracania 
nadesłanych artykułów oraz listów. Wy-
dawca i redakcja nie ponoszą odpowie-
dzialności za treść reklam oraz ogłoszeń. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodu-
kowanie części lub całości tekstów bez 
pisemnego zezwolenia jest zabronione.

NIE LUBIĘ 
MONOTONII

PRZEGLĄD FASAD 
PÓŁSTRUKTURALNYCH

ARCHITEKCI 
O  BUDYNKACH 
INTELIGENTNYCH, 
BMS, BIM

JAKIE U DLA OKIEN 
I DRZWI PO 01.01.2014?

JERZY KRYMOW

AUTORSKIE FASADY 
PPNT GDYNIA

ZIMA 2014KWARTALNIK

PRZEGLĄD 
SYSTEMÓW 
FASADOWYCH:

Na rynku funkcjonuje 

klasyfikacja ścian 

osłonowych, której 

podstawą jest sposób 

montażu elementów wy-

pełniających do profili. 

W tym wydaniu 

przedstawiamy ofertę 

systemodawców obej-

mujacą fasady półstruk-

turalne, łączące cechy 

ściany słupowo-ryglo-

wej i strukturalnej. 
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Aspekt technologiczny architektury staje 
się jej coraz ważniejszą składową, zaś in-
nowacje otwierające kolejne możliwości 
pojawiają się na rynku nieporównywal-
nie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Oddajemy do rąk czytelników nową 
publikację przedstawiającą realizacje 
i projekty nie tylko jako zachwycające 
obrazy inwencji ich twórców. Chcemy 
pokazać, jak obiekty zostały skonstru-
owane i przyjrzeć się bliżej detalom.

Czasopismo „Portal” ma stanowić 
przewodnik zawierający informacje tech-
niczne dotyczące współczesnej architek-
tury, a zwłaszcza kształtowania powłok 
budynków. Będziemy zwracać się do 
projektantów, producentów i wykonaw-
ców o wskazanie spośród realizacji tych, 
które najpełniej obrazują możliwości, 
jakie dają architektom najnowsze tech-
nologie.  Wytypowane projekty posłużą 
jako wątek przewodni, na bazie którego 
powstawać będzie każdy numer. 

Kolejne wydania poświęcone będą 
projektowaniu geometrii powłok budyn-
ków, możliwościom pozyskiwania energii 
w fasadach, zastosowaniu systemów 
osłon przeciwsłonecznych oraz fasadom 
aktywnym i interaktywnym.

Zapraszamy do czynnego uczestnic-
twa w nowym projekcie wydawniczym, 
dzielenia się wiedzą oraz doświadcze-
niami zdobytymi w trakcie pracy nad 
projektami i ich realizacją.  

Redakcja

2/2014 energia

4/2014 fasady aktywne4/20



6

Portal|NASZ GOŚĆ

– Projekt Pomorskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Gdyni, którego jest pan auto-
rem, zyskał duże uznanie mieszkańców miasta, 
jak i osób interesujących się architekturą. 

– Wolałbym mówić o obiektach PPNT, a nie 
o samym projekcie. Według mnie architektura to 
jest gotowy budynek. Rysunki zaś pełnią tylko funk-
cję pomocniczą. Służą do rozmów z inwestorem i 
do przygotowania całego procesu inwestycyjnego. 
Jeśli patrzę na rysunki, rzuty, nie odczuwam emo-
cji; wywołuje je dopiero gotowy budynek. To obiekt 
wpływa na emocje widzów.

Można przelać na papier wiele pomysłów, ale do-
piero zdolność zrealizowania projektu tak naprawdę 
tworzy architekta. 

– W obiektach PPNT widać duże zróżnicowa-
nie detali. Czym zostało to podyktowane?

– Bardzo lubię detal i  jednocześnie prostotę for-
my. Projektując PPNT wyszedłem od architektury 
przemysłowej, która jest bardzo oszczędna w formie, 
często wręcz surowa. Nie stosuje się dodatkowych 
projektów wnętrz, które mogą osłonić nieestetyczne 
elementy; nie ma zresztą takiej potrzeby. Obiekt od 
bryły do wspomnianego detalu musi być w całości 
estetyczny. Stąd staram się, aby dopracować projekt 
właśnie do najdrobniejszych szczegółów i nie pozo-
stawiać kształtu czy proporcji elementów, ani nawet 
rozmieszczenia śrub konstruktorowi.

Oczywiście, znacznie łatwiejsze (ale też tańsze) 
jest opracowanie jednego elementu i powtarzanie 
go w całym budynku. Jednak staranność w projekto-
waniu, wyrażająca się m.in. poprzez zróżnicowanie 
detali, oznacza także szacunek dla użytkowników 
obiektu, nawet jeśli zaproponowaną różnorodność 
będą odbierali tylko podświadomie. 

– W projekcie znajdziemy wiele niestandardo-
wych rozwiązań.

– Nie powielam architektury i detalu. Korzystam ze 
swoich doświadczeń przy realizacji wcześniejszych 
projektów. 

Wielokrotnie słyszałem od wykonawców: tego się 
nie da zrobić. Wielu dostawców chce stosować jeden 
lub kilka sprawdzonych rozwiązań. Nie chcą wręcz iść 
z postępem, ale po najmniejszej linii oporu. 

Uważam, że wspólny sukces w większości przy-
padków wynika z chęci współpracy i spróbowania 
czegoś nowego. Taka była współpraca z Aluprofem 
i bardzo jestem z niej zadowolony. Udało się zamon-
tować kilka systemów obiektowych, które zostały za-
projektowane dla tej realizacji i już w trakcie budowy 
przebadane oraz certyfikowane. W przypadku kilku 
elementów musieliśmy wykonywać po kilka prób, do 
momentu uzyskania zadowalającego efektu.

– Czy lokalizacja i funkcja Parku wpłynęły na 
decyzje o budowie przeszklonych brył? 

– Miasto oczekiwało i potrzebowało czegoś bar-
dzo nowoczesnego, ale też nawiązującego do jego 
specyfiki. Budynki wznoszą się na klifie i są dobrze 
widoczne z szosy wiodącej od strony Gdańska 
i Sopotu. Tworzą więc istotną dominantę, która 
dzięki przeszkleniom nie przytłacza. Wystające 
z głównej bryły, nadwieszone nad chodnikiem kon-
dygnacje z kolei nawiązują do cumujących w porcie 
ogromnych statków i przez to do charakteru Gdyni. 

Podczas prac koncepcyjnych nad projektem mniej 
istotna była dla mnie funkcja obiektów. To była decy-
zja raczej intuicyjna, poczucie, że właśnie taka prze-
szklona forma sprawdzi się w tym miejscu.

Ponadto budynek miał zachęcać ludzi do przeby-
wania w pracy, do kreatywności. Wzrokowy kontakt 

NIE LUBIĘ 
MONOTONII
Rozmowa z Jerzym Krymowem, 

pracownia AEC Krymow & Partnerzy.

Jerzy Krymow
– architekt. W 1990 r. ukończył 
Technische Universität 
w Berlinie Charlottenburgu, 
zdobył uprawienia projektowe 
w Niemczech. Od 1993 r. 
członek Izby Architektów 
w Berlinie. Członek 
Mazowieckiej Izby Architektów. 
Od 1994 r. ma własne biuro 
w Berlinie, a od 1997 r. 
w Warszawie.
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z cały czas zmieniającym się otoczeniem pozwala 
na chwilę relaksu i nie powoduje klaustrofobii. Stąd 
też kolejny pomysł: na otwarte, usytuowane po 
zewnętrznej stronie bryły klatki schodowe. Można 
z nich podziwiać morenę, zachęcają do spaceru, 
a nie korzystania w wind...

Chciałem też, aby przy stacji Redłowo, w miejscu, 
gdzie niemal nikt nie wysiadał z trójmiejskiej kolejki 
i gdzie nigdy nie było centrum, powstała prawdzi-
wie miejska pierzeja z usługami, lokalami gastrono-
micznymi. Dlatego główne wejście do Parku umie-
ściłem blisko stacji, a nie ulicy, którą dojeżdża się 
z centrum. Również dlatego nie zaproponowałem 
dla PPNT formy zamkniętego kampusu.

– Pomorski Park Naukowo Technologiczny 
uzupełnia Centrum Nauki Eksperyment. Również 
ten budynek odkrywa konstrukcję i wnętrze...

– Projektując ten obiekt postawiłem na maksy-
malną prostotę. Żelbetowa konstrukcja została 
osłonięta szklaną, jednorodną bryłą. Fasada jest 
połączona z przeszkleniem dachowym, dzięki cze-
mu uniknąłem widocznego, ciemnego pasma wień-
czącego budynek. Wszystkie przeszklenia zostały 
podzielone na sekcje, w których zamontowano ro-
lety z tkaniny dźwiękochłonnej. Można w ten spo-
sób skutecznie sterować ilością światła dziennego 
we wnętrzu, jak też znacznie poprawić parametry 
akustyczne.

Temat akustyki jest szczególnie istotny w obiek-
cie, w którym znajdują się sale konferencyjne oraz 
hala ekspozycyjna. Mamy tutaj ogromne centrum 
konferencyjne, z jedną salą na 300 osób i kilkoma 
mniejszymi; w Trójmieście nie ma nic lepszego. 

W hali dodatkowo są podwieszone pod sufitem 
elementy tłumiące pogłos. Duże u znanie należy się 
akustykowi, z którym pracowałem.

W przypadku Centrum przeszklenie spełnia też 
inne zadanie. Obiekt jednocześnie może pomieścić 
700 osób i często jest tak, że ta ilość znajduje się 
tu wkrótce po otwarciu. Kolejni zwiedzający muszą 
więc poczekać na zewnątrz na wejście. Dzięki szkla-
nej przejrzystej fasadzie mogą obserwować, co się 
dzieje w środku, niejako wstępnie uczestnicząc 
w pokazach. 

 
– Budynki Parku znajdują się w bardzo gło-

śnej okolicy. Jak poradził pan sobie z zapewnie-
niem odpowiednich warunków do pracy?

– Faktycznie jest tu głośno. Z jednej strony jest 
główna arteria miasta, z drugiej kolejka. To powodu-
je hałas i wibracje.

Jednym z zadań architekta jest w takiej sytu-
acji zastosowanie rozwiązań, które sprawia, że do 

miejsc, w których się pracuje nie będą docierały 
silne dźwięki, które rozpraszają uwagę. Uzyskałem 
to m.in. poprzez zastosowanie fasad dwupowło-
kowych, a dodatkowo w miejscach szczególnie 
trudnych jest bardzo grube szkło, 40-milimetrowe. 
Kształt budynku też ma istotne znaczenie; nie ma 
w nim płaszczyzn, które potęgowałyby hałas, odbi-
jając dźwięk od siebie nawzajem i tworząc pogłos 
oraz dodatkowe wibracje.

– Powiedział pan, że architekta tworzą dopie-
ro zrealizowane obiekty. Czy jest to trudne?

– W naszych warunkach: tak.
Na przykładzie PPNT: proces inwestycyjny trwał 

6 lat, z czego 3 lata poświęciliśmy pracy nad do-
kumentacją, a następne 3 na realizację projektu. W 
przypadku budownictwa publicznego proces ten nie 
jest łatwy, gdyż obejmuje m.in. zgromadzenie środ-
ków na realizację. Nie chcę rozwijać tego tematu, 
bo chyba każdy orientuje się, jak to wygląda: skom-
plikowane procesy decyzyjne, przesuwanie środ-
ków, modyfikacje wymuszone rzeczywistością...

Później każdy szczegół był wielokrotnie omawia-
ny na radach budowy. Tu ścierają się trzy grupy in-
teresów: inwestora, działającego pod presją czasu, 
wykonawcy, dla którrgo liczą się głównie koszty, 
oraz projektanta. dla którego istotny jest przede 
wszystkim wygląd obiektów. Każda decyzja, doty-
cząca najdrobniejszego elementu, przeliczana jest 
nawet na setki tysięcy złotych, jeśli jest on wielokrot-
nie powtarzany.  

Nietrudno się domyślić, że te trzy grupy są 
w ciągłym sporze. Przy czym chodzi, oczywiście, 
o dojście do jakiejś wspólnej płaszczyzny i nie na-
mawiam architektów do upierania się przy swoim 
zdaniu za wszelką cenę. Warto po prostu starać 
się wypracować dobre rozwiązania, które w efekcie 
będą korzystne dla danej inwestycji.

– Czy ostateczny budżet inwestycji jest zachę-
tą do sięgania po nowe rozwiązania obiektowe?

– Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
w ostatecznym rozrachunku udało się wybudować 
bardzo ekonomicznie. Ta inwestycja pokazuje, że 
można zastosować zaawansowane rozwiązania 
i uzyskać  przyzwoite koszty. Budynki nawet po kilku-
dziesięciu latach powinny się dobrze prezentować, 
w przeciwieństwie do takich, w których np. oszczędza-
no na fasadach i sięgano po rozwiązania jak najtańsze.  

Uważam, że to może być pozytywnym przykła-
dem dla inwestorów i informacją, że warto wybierać 
nowoczesne, najlepsze rozwiązania, po prostu ne-
gocjując ofertę.

Rozmawiała Hanna Czerska
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Fasada dwupowłokowa, 

tzw. podwójna skóra.
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POMORSKI PARK 
NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to inwestycja w miasto i jego miesz-
kańców konsekwentnie realizowana przez Gdynię. Pierwsze zadanie, rewitaliza-
cję hal łukowych ukończono w 2003 r. Kolejne zamierzenie: rozbudowę Parku 
o nowe funkcje, czyli obiekt biurowo-laboratoryjny, i powierzchnię przeznaczoną 
na twórcze eksperymenty, dostępne dla wszystkich zainteresowanych – Centrum 
Nauki Eksperyment, zrealizowano 10 lat później, czyli właśnie teraz. Obie funkcje 
wiodące, rozmieszczone w dwóch odrębnych gmachach, uzupełnione są przez 
liczne dodatkowe, jak centrum konferencyjne, restauracje,  punkty handlowe 
i bardzo ważną dla dzisiejszych mobilnych, aktywnych zawodowo ludzi – ogólno-
dostępne biuro coworking. PPNT w kilka miesięcy po oddaniu do użytkowania, 
jeszcze przed uruchomieniem całości powierzchni usługowych, w istotny sposób 
wpływał już na walory miejskie dzielnicy Redłowo. Wybór konkursu architekto-
nicznego, a taki ogłoszono w Gdyni, jako sposobu określenia przestrzennej for-
my rozwiązania zadania projektowego jakim była rozbudowa PPNT, to najlepsza 
gwarancja na uzyskanie twórczych, przemyślanych pod względem architektonicz-
nym projektów. Wygrała koncepcja zaproponowana przez pracownię Krymow 
& Partnerzy. Patrząc na realizację, wnętrza, dużą dostępność powierzchni publicz-
nych można mieć pewność, że zespołowi projektowemu zależało na komforcie 
użytkowników i zachęceniu lokalnej trójmiejskiej społeczności do korzystania 
z wszelkich form aktywności zawodowej, naukowej i wreszcie również rekreacyj-
nej, jakie umożliwia PPNT. Realizacja tego typu inwestycji nigdy nie jest ława, 
wymaga zaangażowania wielu osób odpowiedzialnych za różne etapy procesu 
inwestycyjnego, nastawionych na współpracę i rozwiązywanie problemów, które 
– jak uczy doświadczenie, na budowach są nieuchronne. Swoistą transparent-
ność budynku uzyskano wyłącznie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów 
ścian osłonowych, które stanowią całość elewacji. Fasady Parku to znakomity 
przegląd możliwości, jakie mogą wykorzystać architekci, bazując na zapleczu ba-
dawczo-rozwojowym  producentów systemów ścian osłonowych. 
Dlatego, aby móc rozwiązywać podobnie zadania projektowe i wykonawcze 
a także inwestycyjne, warto zapoznać się z projektem fasad PPNT.
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AUTORSKIE 
ŚCIANY

OSŁONOWE
Zróżnicowane systemowe fasady PPNT są 
kontynuacją miejskiej zabudowy Gdyni.

Fasada dwupowłokowa gwarantuje   te
oraz akustyczny komfort pracy.

Przeszklenie fasady i dachu z możliwością 
całkowitego odsłonięcia lub zacienienia 
powierzchni ekspozycyjnej.
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Spojrzenie w prawo,
spojrzenie w lewo,
oświetlenie bez zmian;
dwa różne efekty 
kolorystyczne na fasadach 
Parku.

Szklana fala akcentująca 
część recepcyjną budynku 
biurowego.

je   termiczny 
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MIEJSCE PRACY

Budynek biurowo-laboratoryjny PPNT zaprojektowany został jako forma składająca się 
z wyodrębnionych brył, zintegrowanych łącznikami komunikacyjnymi. Dość oczywistą 

decyzją w przypadku wyboru przestrzeni otwartej na otoczenie i światło dzienne jest montaż 
przezroczystych przeszkleń o wysokości pełnej kondygnacji; jedynie elementy płyt stropo-
wych osłonięte są pasem szkła barwionego. Każda kwatera fasady obwiedziona jest cha-
rakterystyczną dla ścian półstrukturalnych ramką. Konstrukcja mocowania szyby umożliwia 
zastosowanie szerokiej gamy przeszkleń, od pojedynczych do złożonych szyb zespolo-
nych, i została opracowana specjalnie dla tej inwestycji. System wprowadzono do oferty 
Aluprof pod symbolem MB-SR85 SEMI, który wskazuje, że jest to fasada słupowo-ryglowa 
– SR, na profilu o szerokości 85 mm, o efekcie semistruktury (półstruktury). Spacer wokół 
gmachu pozwala odkryć inne nietypowe elementy, jak pas ściany osłonowej w przyzie-
miu z kilkoma wysokimi dwuskrzydłowymi drzwiami. Zespolenie zostało wklejone w profile 
skrzydeł i całość funkcjonuje jak jednorodna płyta. W paśmie przyziemia nie znajdziemy 
typowego profilu 60 mm; z zewnątrz zobaczymy charakterystyczną profilowaną nakładkę 
o kształcie ceownika. Najbardziej charakterystyczne dla budynku są fasady dwupowłoko-
we, widoczne m.in. jako rozmieszczone wokół rotundy i wystające ponad bryłę parteru, 
powtórzone czterokrotnie, półkoliste nadwieszenia. Projektanci wybrali sprawdzony typ ze-
wnętrznej powłoki – w pełni wentylowaną, oderwaną od pozostałej części budynku ścianę, 

BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY
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składającą się pojedynczych szyb laminowanych, 
połączoną z konstrukcją charakterystycznymi 
łącznikami typu spider. Są one autorskie i bardzo 
charakterystyczne. W przypadku Parku wybór po-
dwójnej skóry podyktowany był nie tylko względami 
estetycznymi, ale również koniecznością zapew-
nienia dobrych warunków akustycznych. Zmiany 
oświetlenia, efekty barwne, refleksy spotęgowane 
są na szybach drugiej skóry, z których prawie każda 
ustawiona jest pod innym kątem do promieni sło-
necznych, co sprawia, że pozoru prosta i spokojna 
bryła jest bardzo zmienna, współgra z otoczeniem 
oraz oświetleniem.

1. strop żelbetowy
2. wspornik stalowy
3. łącznik typu spider
4. rotula
5. szyba laminowana
6. słup systemu MB-SR85 SEMI
7. rama systemu MB-SR85 SEMI
8. szyba zespolona
9. pomost stalowy
10. krata podwieszana
11. żaluzja wewnętrzna
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Elewacje budynku Centrum Nauki Eksperyment podzielone są na jed-
norodne pola. Jedynie całoszklane narożniki i wysoki pas przyziemia 

przełamują ten schemat. W elewacjach zastosowano system nakładko-
wy. Zewnętrzny profil o kształcie ceownika jest tym niewielkim detalem, 
który skutecznie odróżnia tę fasadę od setek innych podobnych konstruk-
cyjnie ścian słupowo-ryglowych. Bardzo stonowane, zminimalizowane 
do technologicznie niezbędnych elementów są detale połączenia ściany 
osłonowej z wewnętrzną kratownicową konstrukcją nośną, która również 
ma formę racjonalną, wynikającą wyłącznie z wymagań nośności. Całość 
dopełnia przeszklone obwodowe pasmo dachu połączone z konstrukcją 
ściany osłonowej i elementem dachu pogrążonego w centralnej części 
budynku. Ta spokojna, stonowana architektura jest neutralnym tłem i jed-
nocześnie otwartą na spojrzenia przechodniów sceną, ukazującą działa-
nia użytkowników CNE. 

BUDYNEK WYSTAWIENNICZO-KONFERENCYJNY

Portal|TEMAT NUMERU
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Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na skalę przestrzeni publicznych. 
W głównej części budynku widzimy rozległą, wysoką halę. Umieszczenie 
sylwetki człowieka na tle elewacji o wysokości ponad14 m może stworzyć 
poczucie, iż skala obiektu jest przytłaczająca. Jednak przebywając w głów-
nej hali poczujemy swobodę, odniesiemy wrażenie znajdowania się w otwar-
tej, oświetlonej słońcem, niemal naturalnej, niezurbanizowanej przestrzeni. 
Całkowite przeszklenie to także w większości przypadków konieczność 
stosowania ochrony przeciwsłonecznej. W CNE w dużym stopniu można 
polegać na przeszkleniach selektywnych, które w zadany sposób kierują 
promieniowanie cieplne. Wszystkie elementy przeszklone można też osłonić 
roletami wewnętrznymi sterowanymi automatycznie.

1. rura stalowa – element kratownicy
2. konsola stalowa
3. słup aluminiowy
4. belka stalowa
5. profil aluminiowy
6. rygiel aluminiowy MB-SR60N HI
7.  profil nakładkowy systemu 

MB-SR60N HI
8. szyba zespolona
9. roleta
10.  ściana murowana z wieńcem 

żelbetowym
11. strop żelbetowy
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SYSTEMY OBIEKTOWE

PPNT Gdynia

Zaprojektowane indywidualnie rozwiązania 
konstrukcyjne oraz detale umożliwiają 

uzyskanie unikatowego wyglądu budynku. 
Obiekty zrealizowane dokładnie według wizji 
autora projektu są nie tylko źródłem dużej sa-
tysfakcji dla wszystkich uczestników procesu 
projektowania i wykonawców; stają się często 
punktami charakterystycznymi dla danego 
terenu lub dzielnicy, wyznacznikami jakości 
współczesnej architektury, bezpośrednio 
wpływającymi na wizerunek miasta i komfort 
życia mieszkańców. Jednym z najbardziej 
efektywnych (i efektownych) sposobów wy-
różnienia jest posłużenie się tzw. obiektowym 
rozwiązaniem w zakresie fasad aluminiowo-
-szklanych, coraz częściej stosowanym przez 
architektów. Przedstawione tutaj przykłady ta-
kich konstrukcji pochodzą z dorobku polskie-
go autora i dystrybutora architektonicznych 
systemów aluminiowych – firmy Aluprof.

Decyzja o opracowaniu i użyciu w danym 
projekcie indywidualnych rozwiązań wiąże 
się zawsze z koniecznością spełnienia pew-
nych warunków, dokonania wielu uzgod-
nień oraz konsultacji wpływających na czas 
i koszt realizacji, a także z przyjęciem pełnej 
odpowiedzialności za efekt tych prac zarów-
no w zakresie estetycznym, jak też funkcjo-
nalnym. Kluczowe jest zatem znalezienie od-
powiedzi na parę podstawowych pytań: 
� dla jakich inwestycji jest opłacalne pro-

jektowanie systemów obiektowych; 
� kiedy warto stworzyć system ścian osło-

nowych od początku, z tłoczeniem no-
wych profili, a kiedy lepiej zmodyfikować 
istniejący system; 

� kiedy zamierzenie jest nierealne, biorąc 
pod uwagę posiadany budżet lub czas 
realizacji, i trzeba skorzystać z rozwiąza-
nia alternatywnego. 
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Projektowanie obiektu o powierzchni kilkunastu 
czy kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, 
który ma być nowoczesny, funkcjonalny i jedno-
cześnie prestiżowy, wyróżniający się z otoczenia, 
a inwestor dysponuje budżetem odpowiednim dla 
takiej inwestycji, to idealna sytuacja do zapropono-
wania indywidualnego systemu fasadowego. Opra-
cowanie i wytworzenie rozwiązań jednostkowych 
jest związane z kosztami przygotowania wielu pro-
fili oraz elementów, które muszą być uwzględnione 
w budżecie inwestycji. Efekt najczęściej jest jednak 
bardzo dobry, czego przykładem są takie obiekty, 
jak Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdy-
ni, stadion PGE Arena w Gdańsku, czy Port lotniczy 
im. Chopina w Warszawie. Reprezentatywny dla tej 
grupy może być system MB-SR85 SEMI, opracowa-
ny dla obiektu PPNT w Gdyni, o wyglądzie zewnętrz-
nym analogicznym do fasad semistrukturalnych lub 
elementowych: każda szyba otoczona jest cienką 
ramką. Konstrukcję nośną stanowi ruszt słupowo-
-ryglowy, do którego zamocowane są  moduły z pro-

fili izolowanych termicznie, pozwalających na stoso-
wanie szerokiej gamy szkła zespolonego lub poje-
dynczego. Profile słupów, rygli i ram połączone ze 
sobą tworzą konstrukcję o monolitycznym kształcie.

Oddzielną kategorią są obiekty wysokie, które 
ze względu na ograniczenia w technikach montażu 
elewacji wymuszają na projektantach i dostawcach 
opracowanie systemów fasad elementowych niewy-
magających tradycyjnych rusztowań. Fasady takie 
montuje się z prefabrykowanych segmentów, które 
są przywożone na budowę jako kompletne, oszklo-
ne fragmenty i mocowane do konstrukcji nośnej oraz 
pomiędzy sobą w sposób prosty, szybki i pewny. 
Przykładami obiektów zrealizowanych z użyciem sys-
temów elementowych są m.in.: Alchemia w Gdańsku,  
budynek 325 Lexington Avenue w Nowym Jorku oraz 
Sky Tower we Wrocławiu, w którym został zastosowa-
ny system MB-SE85 SG. Wysokość budynku (ponad 
200 m) oraz założenia projektowe dotyczące wyglądu 
fasady wymagały opracowania systemu ze szkłem 
mocowanym za pomocą spoiwa strukturalnego, ła-
twym w montażu na budowie, a jednocześnie ma-
jącym dobrą szczelność i odporność na obciążenie 
wiatrem. Oprócz przeszkleń stałych są w nim okna 
wychylne, sterowane siłownikami elektrycznymi. 

Musimy pamiętać, że duża skala projektu i am-
bitne założenia przedsięwzięcia nie zawsze są ar-
gumentem wystarczającym, by tworzyć system 
elewacyjny. Dostępne  systemy słupowo-ryglowe, 
strukturalne, bądź elementowe można na potrzeby 
danego projektu uzupełnić o kilka charakterystycz-
nych elementów, które pozwolą uzyskać niepowta-
rzalny wygląd elewacji, optymalizując jednocześnie 
koszty realizacji fasady. Efektem takiego podejścia 
są m.in. obiekty: Avatar (BNP Paribas Fortis) w Kra-
kowie, New City Mokotów w Warszawie, Arkoń-

Sky Tower – Wrocław
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ska Business Park w Gdańsku czy Wioska 
Olimpijska (Athletes Village) w Londynie. 
Jednym z ciekawszych jest rozwiązanie spo-
krewnione z systemem słupowo-ryglowym 
MB-SR50, wdrożone dla obiektu Avatar. 
Dzięki opracowaniu specjalnego słupa możli-
we było zastosowanie ozdobnych elementów 
ze szkła, tzw. żyletek, wystających na 60 cm 
z powierzchni fasady. Są tak zamocowane za 
pomocą elementów pośrednich, że zapew-
niają odpowiednią wytrzymałość mechanicz-
ną połączenia oraz ich prawidłowe termiczne 
odizolowanie od konstrukcji nośnej. 

Do zrealizowania wizji projektanta koniecz-
na jest współpraca między firmą dostarcza-
jącą fasady a biurem projektów. Kontakt 
doświadczonego konstruktora, znającego 
wymogi i ograniczenia systemów elewa-
cyjnych z architektem, który wie, jaki efekt 
wizualny oraz funkcjonalny chce osiągnąć 
to podstawa sukcesu. Dzięki temu cały pro-
ces, trwający kilka tygodni lub czasem kilka 
miesięcy, można skrócić do niezbędnego 
minimum. Architekt proponując kształt ele-
wacji nie musi być specjalistą perfekcyjnie 
znającym zasady konstruowania ścian osło-
nowych. Z biegiem czasu i z postępem prac 
projektowych, podczas rozmów oraz kon-

sultacji z konstruktorami niezbędna wiedza 
w tym zakresie jest zbierana i precyzowana. 
Inżynieria konstrukcji aluminiowo-szklanych 
ma określone zasady, jednak obecny po-
ziom wiedzy i doświadczenia w tym zakresie 
powoduje, że niezmiernie rzadko architekt 
może usłyszeć: tego nie da się zrobić. Jest 
to, oczywiście, także kwestia rozsądnego 
podejścia do granicznych wymiarów kon-
strukcji, ciężarów wypełnień czy odległości 
pomiędzy poszczególnymi punktami moco-
wania. Jest zresztą coraz więcej konstrukcji, 
jeszcze kilka lat temu uważanych za niewyko-
nalne w systemach aluminiowych, np. drzwi 
o wysokości 3 m i szerokości 1,4 m, fasady 
z wypełnianiami o wadze do 600 kg czy kon-
strukcje słupowo-ryglowe z mocowaniami 
odległymi od siebie o ponad 10 m. 

Indywidualne rozwiązanie może zostać 
zrealizowane, bezpiecznie funkcjonować 
i spełniać założone parametry, gdy zostanie 
przebadane lub zaopiniowane przez nieza-
leżny instytut badawczy. W przypadku no-
wych systemów niezbędne jest wykonanie 
wstępnych badań typu (ITT) określających 
klasę przepuszczalności powietrza, wodosz-
czelności, odporności na obciążenie wiatrem 

i odporności na uderzenie. Na podstawie 
obliczeń oraz symulacji komputerowych 
określa się izolacyjność termiczną rozwiązań 
i – jeśli jest taki wymóg – bada izolacyjność 
akustyczną reprezentatywnego elementu za-
budowy. Formalne dopuszczenie konstrukcji 
do stosowania w budownictwie wymaga też 
opracowania szczegółowej dokumentacji 
wykonawczej fasady i zatwierdzenia jej przez 
autora projektu. 

Avatar – Kraków

Portal|PRZEWODNIK ARCHITEKTA
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Myśląc o zindywidualizowaniu widoku 
elewacji projektowanego budynku należy 
mieć na uwadze nie tylko coraz większe 
możliwości technologiczne oraz wiedzę 
wyspecjalizowanych projektantów fasad 
i konstruktorów systemów aluminiowych. 
Warto także czerpać z bogatego dorobku 
dostawców profili i rozwiązań zaprojekto-
wanych dla konkretnych obiektów, które 
z biegiem czasu stały się dostępne dla in-
nych realizacji. Coraz większa grupa pro-
fili do fasad słupowo-ryglowych, zarówno 
tych konstrukcyjnych, pozwalających na 
elastyczne kształtowanie zabudowy, jak 
i pełniących rolę ozdobnych listew ma-
skujących o różnych kształtach, możli-

wość używania dowolnych kombinacji  
tych listew lub stosowania różnej, czasem 
kontrastowej kolorystyki powodują, że ar-
chitekci mają ogromną swobodę kształto-
wania elewacji. Podobną tendencję widać 
w systemach okienno-drzwiowych, w któ-
rych także powstaje coraz więcej rozwią-
zań dla konkretnych realizacji. Sprawia to, 
że nawet niewielki obiekt z ograniczonym 
budżetem może mieć indywidualny cha-
rakter, osiągnięty dzięki użyciu „katalo-
gowych” rozwiązań. Wszystko zależy od 
inwencji autora projektu i otwarcia się in-
westora na nieszablonowe pomysły w ar-
chitekturze.

Aleksander Białas

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – metryka obiektu

Lokalizacja/adres Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 
Pracownia projektowa AEC Krymow & Partnerzy Architekci / Warszawa
Główny projektant Jerzy Krymow / Dipl. Ing. Architekt
Zespół projektowy:
 konkurs i koncepcja

 projekt budowlany i wykonawczy 

 nadzór autorski

Jerzy Krymow, Joanna Rogóyska, Joanna Kessler, Tomasz 
Żarnowski, Artur Stachura
Jerzy Krymow, Daniel Cabanek, Joanna Rogóyska, Karol 
Zdanuczyk, Michał Reduta, Patrycja Marcinkowska, Krzysztof 
Starzyk, Dominik Dratwa, Marcin Wesoły, Jacek Pietruszka, 
Andrzej Sobótka, Ireneusz Sosnowski, Artur Bronisz
Jerzy Krymow, Daniel Cabanek

Data opracowania styczeń 2010
Data realizacji luty 2013
Inwestor Gdyńskie Centrum Innowacji
Powierzchnia całkowita 64 000 m2

Powierzchnia zabudowy 13 055 m2

Kubatura brutto 246 055 m3

Generalny wykonawca Warbud SA
Dostawca systemów fasadowych Aluprof SA
Montaż fasad Opeus
Koszt inwestycji 208 mln. zł, w tym 137 mln. z funduszy UE

Port lotniczy – Łódź

PRZEWODNIK ARCHITEKTA |Portal
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Najnowocześniejsze rozwiązania od Aluprof
wspierają nowoczesne budownictwo

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera 
certyfi kowanie obiektów w ramach jednego 
z istniejących systemów. Do najpopularniejszych 
należą BREEAM, LEED oraz UE Green Building. 
Systemów tych nie sposób porównać, ponieważ 
każdy z nich został stworzony według innej fi -
lozofi i, można jednak określić obszary dla nich 
wspólne. 

BREEAM ocenia budynki według dziesięciu 
wskaźników, natomiast LEED tylko siedmiu. 
W obu tych certyfi katach ważnym elementem 
jest lokalizacja budynku. Znaczenie ma tu bez-
pośrednie sąsiedztwo obiektu i  jego osadzenie 
w tkance miasta. Premiowane są: bliskość tras 
komunikacyjnych, ścieżek rowerowych oraz 
dostęp do środków transportu publicznego, co 
wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia śro-
dowiska i zużycia surowców. Istotne jest także 
dopasowanie inwestycji do okolicy i jej wpływ na 
jakość życia  lokalnej społeczności.

Nowoczesne budownictwo to coraz wyższe 
standardy w zakresie ekonomi i ekologii, a tak-
że ciekawe formy i śmiałe pomysły, które często 
wymagają opracowania indywidualnych rozwią-
zań. Aluprof  dzięki ścisłej współpracy z projek-
tantami i wykonawcami tworzy i dostarcza roz-
wiązania szyte na miarę, dostosowane w sposób 
optymalny do potrzeb i wymagań technicznych 
powstającego obiektu.

Systemy fi rmy zostały wykorzystane w wielu no-
woczesnych obiektach m.in.: w  Concept Tower 
w Warszawie, który jest pierwszym w Polsce obiek-
tem posiadającym podwójną certyfi kację LEED 
i BREEAM. W tym piętnastokondygnacyjnym 
budynku zastosowano okna i elewacje o wy-
sokiej izolacyjności termicznej. Bardzo waż-
ne było zapewnienie maksymalnego dostępu 
światła dziennego do wnętrz, przed ich nad-
miernym przegrzaniem chronią specjalnie skon-

struowane żaluzje. Dodatkowo zastosowano 
systemy oszczędnego oświetlenia (czujniki ru-
chu), zużycia wody oraz segregacji odpadów. 
Zgodnie z wytycznymi systemów certyfi kacji 
wprowadzono udogodnienia dla rowerzystów, 
a do budowy i wykończenia budowli używano 
materiałów lokalnych oraz pochodzących z recy-
klingu. Zastosowano też system parkowania na 
ruchomych platformach, dzięki czemu na mniej-
szej powierzchni mieści się więcej aut.  W obiek-
cie zastosowano system Aluprof MB-SR50IW 
EFEKT. Służy on do konstruowania i wykonywa-
nia lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego 
i wypełniającego. Specjalna metoda mocowania 

szyb pozwala uzyskać jednolity obraz gładkiej 
szklanej ściany, podzielonej jedynie liniami o sze-
rokości 2 cm. 

W 2012 w Łodzi oddano do użytku Green 
Horizon. Biurowiec został precertyfi kowany 
w systemie LEED na poziomie Gold. Zastosowa-
no w nim m.in.: energooszczędne oświetlenie 
oraz wydajny system klimatyzacji, wsparty inteli-
gentnym wykorzystaniem chłodnego powietrza 
spoza budynku. Rozwiązania te prowadzą do 
znaczącej redukcji kosztów zużycia energii. Tym 
co wyróżnia Horizon jest fakt, że 75% jego po-
wierzchni posiada dostęp do światła dziennego 
i widoków na zewnątrz. Przy realizacji projektu 
wykorzystano systemy Aluprof MB-SR50N, MB-
-SR50N EI oraz system MB- 70 HI. 

Zastosowanie rozwiązań Aluprof pozwoliło En-
terprise Park w Krakowie zdobyć wyróżnienie 

Nowoczesne budownictwo to wyjątkowy design i oszczędność, zarówno 
pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Dziś koniecznością 
stało się tworzenie obiektów samowystarczalnych, pozyskujących 
energię i wodę z otoczenia oraz będących integralnym elementem tkanki 
miejskiej. Przyszłością budownictwa jest zatem zielona technologia. 
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w konkursie CEE Green Building Award w ka-
tegorii „BREAM Application In – Process” (certy-
fi kacja w toku) z przewidywaną oceną końcową 
bardzo dobry. Oznacza to, że zaproponowane 
środki proekologiczne, na przykład: uchylne 
okna zapewniające naturalną wentylację, sieć 
ścieżek rowerowych, rozległe obszary natural-
nej roślinności (aż 40% powierzchni kompleksu 
to tereny zielone), własna studnia z wodą do 
podlewania roślin, system żaluzji przeciwsło-
necznych, czy strefowanie systemu chłodzenia 
i ogrzewania oraz oświetlenia, spełniają wyśru-
bowane kryteria oceny zawarte w specyfi ka-
cji BRE (Building Research Establishment). Do 
budowy kompleksu zastosowano systemy 
MB-SR 50  oraz MB – 70. 

Systemy Aluprof dzięki swoim wysokim pa-
rametrom technologicznym i szerokim moż-
liwościom aranżacyjnym zalazły się także 
w PPNT – Pomorskim Parku Naukowo –
Technologicznym. Dzięki bliskiej współpracy 
z architektami udało się uzyskać doskonały re-
zultat spełniający założenia planu architekto-
nicznego. Współpraca zaowocowała stworze-
niem ponad 10-ciu indywidualnych rozwiązań. 

Tym co ważne dla projektantów była dbałość 
o detale. Osiągnięto wyjątkowy efekt wizualny 
i technologiczny, powstała piękna fasada o naj-
wyższej jakości. 

Dedykowane rozwiązania od fi rmy Aluprof zna-
lazły się także w otwartej niedawno Galerii Kato-
wickiej, która ma stać się symbolem aktywności 
i przedsiębiorczości miasta. Budynek przyciąga 
wzrok nie tylko za sprawą zmieniającej kolory 
fasady, ale także olbrzymiej szklanej kopuły oraz 
świetlików wstęgowych. Przeszklenia dają za-
chwycający efekt także wewnątrz, świetliki zwięk-
szają ilość naturalnego światła i otwierają prze-
strzeń. Zakładany projekt sprawił, że konieczne 
było opracowanie nowego rozwiązania. W tego 
typu obiektach ważna jest nie tylko estetyka, ale 
i bezpieczeństwo. Konstrukcja musiała być lekka, 
a jednocześnie bardzo wytrzymała na ciśnienie, 
uderzenia i wiatr. Wszystko to udało się osiągnąć 
właśnie dzięki rozwiązaniu fi rmy Aluprof.

Zmiany, jakie zachodzą na naszej planecie spo-
wodowały, że w całej Europie dąży się do ogra-
niczenia zużycia surowców naturalnych. Zgodnie 
z założeniami polityki zrównoważonego rozwo-
ju powinniśmy postępować tak, aby zachować 
środowisko w stanie nienaruszonym dla przy-

szłych pokoleń. Budownictwo, jako ważna ga-
łąź gospodarki ma w sobie znaczny potencjał. 
Eksperci są zgodni, że nieodłącznym elementem 
zrównoważonego rozwoju jest budownictwo 
energooszczędne. 

Obiekty z certyfi katami potwierdzającymi ich 
wyjątkowe właściwości są przyszłością branży 
budowlanej. Wpisują się w ogólnoświatowy i eu-
ropejski trend obniżania zużycia energii, redukcji 
odpadów i niekorzystnego wpływu na środowi-
sko. Inwestycje stworzone zgodnie z normami 
organizacji certyfi kujących są mniej uciążliwe 
dla środowiska naturalnego, trwalsze i tańsze 
w eksploatacji oraz bardziej komfortowe dla 
użytkowników. I co najważniejsze to realny spo-
sób pozwalający na łącznie radości z wykorzysty-
wania najnowszych zdobyczy techniki z troską 
o środowisko naturalne. 

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

 tel.: +48 (33) 819 53 00
aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu
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ŚCIANY OSŁONOWE
PÓŁSTRUKTURALNE
Na rynku funkcjonuje klasyfikacja ścian 

osłonowych, której podstawą jest spo-
sób montażu elementów wypełniających, 
zwykle szyb zespolonych, do profili. Typ 
fasady można określić biorąc pod uwagę 
proporcje elementów metalowych do ele-
mentów wypełniających widocznych na ele-
wacji z zewnątrz. Na przeciwległych biegu-
nach tak zdefiniowanych ścian osłonowych 
znajdują się: fasada słupowo-ryglowa z wi-
docznymi profilami i fasada strukturalna ze 
szkleniem mocowanym spoiwem konstruk-
cyjnym. 

Fasada półstrukturalna łączy cechy 
ściany słupowo-ryglowej i strukturalnej. 
Konstrukcyjnie jest w dużym stopniu stan-
dardową ścianą osłonową słupowo-ryglo-
wą, co jest widoczne wewnątrz budynku. 
Zewnętrzna forma zbliżona jest do fasady 
strukturalnej, jednak szklenie w fasadzie 
półstrukturalnej mocowane jest mechanicz-
nie. Elementy mocujące w postaci listew 
bocznych umieszczonych wzdłuż boków 
kwater ściany półstrukturalnej mogą być 
ukryte w warstwach szyby zespolonej lub 
widoczne na elewacji jako ramki z zazna-

czonymi pomiędzy nimi szczelinami. Wi-
doczne ramki mogą mieć zróżnicowaną 
szerokość, od bardzo cienkich, chwytają-
cych szybę niewielkim zakładem do bardzo 
wyraźnych i szerokich. 

Jeżeli pożądanym efektem architekto-
nicznym jest układ zbliżonych wielkością 
przeszklonych kwater oraz istotne są rela-
tywnie nieskomplikowane warunki monta-
żu, to właśnie jedna z dostępnych na rynku 
fasad półstrukturalnych będzie właściwym 
wyborem. Przy ustalaniu konkretnego pro-
duktu należy uwzględnić inne parametry 
charakterystyczne dla wszystkich ścian 
osłonowych, takie jak:
� maksymalne wymiary kwater w ścianie 

osłonowej i wymiary profili;
� maksymalny ciężar wypełnienia;
� zakres grubości wypełnienia;
� dostępne elementy otwierane;
� współczynnik przenikania ciepła 

U (W/m2K);
� przepuszczalność powietrza klasy AE;
� wodoszczelność klasy RE;
� odporność na obciążenie wiatrem (Pa);
� odporność na uderzenie E;
� izolacyjność akustyczna – współczynnik 

Rw(C; Ctr);
� odporność ogniowa klasy EI.

UWAGA
W katalogach producentów znajdziemy 

ściany osłonowe elementowe, które z ze-
wnątrz trudno odróżnić od ściany osłonowej 
półstrukturalnej z widocznym obramowa-
niem kwater. Poszczególne moduły takiej 
konstrukcji produkowane są w fabrykach 
w postaci gotowych elementów, mocowa-
nych do połówkowych profili konstrukcyj-
nych, które następnie łączone są w całość 
w trakcie montażu na budynku, zazwyczaj 
wysokościowym.
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MB-SR50N Efekt

MC Glass

1. producent: Aliplast Sp. z o.o.; 2. maksymalne wymiary kwater w ścianie 
osłonowej: 1532 x 2400 mm – konstrukcja przebadana; 3. maks. wymiary 
profili: 55 mm, głębokość zależna od statyki; 4. dopuszczalny ciężar 
wypełnienia: w zależności od konstrukcji, wymiaru i budowy wypełnienia; 
5. zakres grubości wypełnienia: 6 – 58 mm; 6. dostępne elementy otwierane: 
okna wychylne lub równolegle odstawne: MC-PW (z listwami szklącymi od 
zewnątrz), MC-PWS (wypełnienie klejone strukturalnie) ; 7. współczynnik 
przenikania ciepła fasady: Uf od 0,7 W/m2K; 8. infiltracja powietrza: klasa 
AE1300; 9. szczelność na wodę opadową: klasa RE1800; 10. odporność 
na obciążenie wiatrem: 2000 Pa (±3000 Pa); 11. odporność na uderzenie: 
nie poddano badaniu; 12. izolacyjność akustyczna: nie poddano badaniu; 
13. odporność ogniowa: pas nadprożowo-podokienny EI60.

1. producent: Aluprof SA; 2. maksymalne wymiary kwater w ścianie 
osłonowej: określane na podstawie obliczeń statycznych; 3. maks. 
wymiary profili: szerokość 50 mm, głębokość: słupy: 50 – 325 mm, 
rygle: 5 – 189,5 mm; 4. dopuszczalny ciężar wypełnienia: 450 kg; 
5. zakres grubości wypełnienia: 24 – 56 mm; 6. dostępne elemen-
ty otwierane: okna odchylne lub wysuwne MB-SR50N OW, okna 
zintegrowane MB-SR50N IW; 7. współczynnik przenikania ciepła 
fasady: Uf od 1,1 W/m2K; 8. infiltracja powietrza: klasa AE 1200 Pa; 
9. szczelność na wodę opadową: klasa RE 1200 Pa; 10. odporność 
na obciążenie wiatrem: 2400 Pa; 11. odporność na uderzenie: klasa 
I5/E5; 12. izolacyjność akustyczna: w zależności od wybranego 
wypełnienia; 13. odporność ogniowa: dostępna wersja: MB-SR50N 
EI60 EFEKT w klasie EI60
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1. producent: Metra; 2. maksymalne wymiary kwater w ścianie osłonowej: 
2000 x 3000 mm; 3. maks. wymiary profili: brak danych; 4. dopuszczalny ciężar 
wypełnienia: 180 kg; 5. zakres grubości wypełnienia: 28 – 38 mm; 6. dostępne 
elementy otwierane: okna i drzwi; 7. współczynnik przenikania ciepła fasady: 
1,9 W/m2K; 8. infiltracja powietrza: 750 Pa; 9. szczelność na wodę opadową: 
1050 Pa; 10. odporność na obciążenie wiatrem: 3000 Pa; 11. odporność na 
uderzenie: brak danych; 12. izolacyjność akustyczna: brak danych; 13. odpor-
ność ogniowa: brak danych

1. producent: Blyweert Aluminium Sp. z o.o.; 2. maksymalne wy-
miary kwater w ścianie osłonowej: wg. obliczeń statycznych i ciężaru 
szkła oraz ograniczeń producenta szkła; 3. maks. wymiary profili: 
słup – szerokość 52 mm, głębokość 50 – 260 mm; 4. dopuszczalny 
ciężar wypełnienia: w standardzie 200 kg, do 450 kg z dodatkowy-
mi wzmocnieniami; 5. zakres grubości wypełnienia: 32 – 44 mm; 
6. dostępne elementy otwierane: okna otwierane na zewnątrz i do 
wewnątrz, drzwi; 7. współczynnik przenikania ciepła fasady: Uf 0,96 
– 1,12 W/m2K w zależności od grubości wypełnienia; 8. infiltracja 
powietrza: 600 Pa; 9. szczelność na wodę opadową: 1500 Pa; 
10. odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa; 11. odporność 
na uderzenie: 3600 Pa; 12. izolacyjność akustyczna: brak danych; 
13. odporność ogniowa: brak danych

Poliedra-Sky 50 CV

Kratos SSG
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1. producent: Ponzio Polska Sp. z o.o.; 2. maksymalne wymiary 
kwater w ścianie osłonowej: wg obliczeń statycznych zawartych 
w projekcie; 3. maks. wymiary profili: część widoczna 52 mm, głę-
bokość słupa 326 mm; 4. dopuszczalny ciężar wypełnienia: 480 kg; 
5. zakres grubości wypełnienia: 6 – 60 mm; 6. dostępne elementy 
otwierane: okna klejone strukturalnie – odchylne dołem i odstawne 
równolegle. Wszystkie typy okien i drzwi systemów okienno-drzwio-
wych Ponzio PE 52, PE 60, PE 68, PE78; 7. współczynnik przenika-
nia ciepła fasady: Uf od 1,3 W/m2K; 8. infiltracja powietrza: AE1200; 
9. szczelność na wodę opadową: RE1200; 10. odporność na 
obciążenie wiatrem: obciążenie statyczne 1600 Pa; test bezpieczeń-
stwa ±2400 Pa; 11. odporność na uderzenie: E5/I5; 12. izolacyjność 
akustyczna: 41 – 54 dB; 13. odporność ogniowa: pas międzykondy-
gnacyjny – klasa EI60

1. producent: Reynaers Polska; 2. maksymalne wymiary kwater 
w ścianie osłonowej: zależnie od obciążeń i ciężaru użytych prze-
szkleń: słup Ix- 1199 cm4, rygiel Iy – 535 cm4; 3. maks. wymiary
profili: 50 mm; 4. brak danych; 5. zakres grubości wypełnienia: 
6 – 46 mm; 6. dostępne elementy otwierane: okna wychylne na 
zewnątrz i wychylne równolegle, w zależności od typu fasady – także 
okna systemowe; 7. współczynnik przenikania ciepła fasady: zależ-
ny od kombinacji profili; 8. infiltracja powietrza: klasa 4; 9. szczel-
ność na wodę opadową: do 900 Pa; 10. odporność na obciążenie 
wiatrem: do 1500 Pa; 11. odporność na uderzenie: E5 i I5 – zależnie 
od wymiarów i użytych przeszkleń; 12. izolacyjność akustyczna: 
Rw (C; Ctr) = 34 (-1; -4) dB / 48 (-2; -8) dB, w zależności od rodzaju 
szklenia; 13. odporność ogniowa: EI 30; EI 60

Ponzio PF 152ESG

CW 50

EFEKT RAMKI |Portal
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1. producent: Schüco; 2. maksymalne wymiary kwater w ścianie 
osłonowej: wysokość 5000 mm, szer. 5000 mm; 3. maks. wymiary 
profili: 50 x 250 mm; 4. dopuszczalny ciężar wypełnienia: 650 (700) kg; 
5. zakres grubości wypełnienia: 30 – 64 mm; 6. dostępne elementy 
otwierane: okna Schüco AWS 114 odchylne lub równolegle wysuw-
ne; 7. współczynnik przenikania ciepła fasady: Uf od 1,0 W/m2K; 
8. infiltracja powietrza: AE; 9. szczelność na wodę opadową: RE 1200; 
10. odporność na obciążenie wiatrem: do 3,6 kN/m2; 11. odporność 
na uderzenie: I5/E5; 12. izolacyjność akustyczna: do 44 dB; 13. odpor-
ność ogniowa: NRO 

1. producent: Sapa Building System; 2. maksymalne wymiary 
kwater w ścianie osłonowej: brak danych; 3. maks. wymiary 
profili: 52 x 207 mm; 4. maksymalny ciężar wypełnienia: 415 kg; 
5. zakres grubości wypełnienia: 6 – 29 mm; 6. dostępne elementy 
otwierane: Elegance 52 SX IT; 7. współczynnik przenikania ciepła 
fasady: brak danych; 8. infiltracja powietrza: A600; 9. szczelność 
na wodę opadową: E1200; 10. odporność na obciążenie wiatrem: 
C902; 11. odporność na uderzenie: brak danych; 12. izolacyjność 
akustyczna: brak danych; 13. odporność ogniowa: brak danych.

Elegance 52 SX

FW 50+SG
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1. producent: Yawal SA; 2. maksymalne wymiary kwater w ścia-
nie osłonowej: wysokość 2800 mm, szerokość 1600 mm (wymia-
ry w osiach słupów i rygli); 3. maks. wymiary profili: szerokość 
widoczna od wewnątrz 50 mm, głębokość profili nośnych zależna 
od zastosowanego słupa i rygla; 4. dopuszczalny ciężar wypełnie-
nia: 300 kg; 5. zakres grubości wypełnienia: 56 mm; 6. dostępne 
elementy otwierane: wszystkie typy okien, drzwi, drzwi przesuwnych, 
okien strukturalnych itp.; 7. współczynnik przenikania ciepła fasady: 
od 1,76W/m2K; 8. infiltracja powietrza: AE 1200 Pa; 9. szczelność na 
wodę opadową: RE 1200 Pa; 10. odporność na obciążenie wiatrem: 
1700 Pa; 11. odporność na uderzenie: I4/E4; 12. izolacyjność aku-
styczna: Rw = 38 dB; 13. odporność ogniowa: NRO

FA50N SL

Inspiracją do stworzenia systemu drzwi przesuwnych Hi-Finity było bardzo proste założenie: jak najcieńsza rama i jak największa powierzchnia 
szklana. Dzięki wbudowaniu profili aluminiowych w ściany, szyba sięga od podłogi aż do sufitu, co daje niezwykle minimalistyczny efekt. 
Smukłe, eleganckie klamki pozwalają niemal bez wysiłku otworzyć olbrzymie przesuwne skrzydła.
Ukryty napęd umożliwia automatyczne otwieranie drzwi, poprzez wciśnięcie wbudowanego w ścianę przycisku lub przy użyciu pilota. System 
Hi-Finity posiada taką konstrukcję i jest na tyle wytrzymały, że można w nim montować elementy szklane o wadze do 500 kg.
System ten jest dostępny w wariantach ze szkleniem podwójnym lub potrójnym, a także posiada doskonałe właściwości antywłamaniowe, 
spełniając wymogi normy RC2, dlatego też, jest on rozwiązaniem zapewniającym wysoki stopień bezpieczeństwa i izolacyjności termicznej.
Mówiąc w skrócie, system Hi-Finity to najlepszy wybór dla współczesnego budownictwa energooszczędnego.

NASZA ODPOWIEDŹ : NIEZWYKLE SMUKŁE DRZWI PRZESUWNE

TOGETHER
FOR BETTER

Inspiracją do stworzenia systemu drzwi przesuwnych Hi-Finity było bardzo proste założenie: jak najcieńsza rama i jak największa powierzchnia
szklana. Dzięki wbudowaniu profili aluminiowych w ściany, szyba sięga od podłogi aż do sufitu, co daje niezwykle minimalistyczny efekt. 
Smukłe, eleganckie klamki pozwalają niemal bez wysiłku otworzyć olbrzymie przesuwne skrzydła.
Ukryty napęd umożliwia automatyczne otwieranie drzwi, poprzez wciśnięcie wbudowanego w ścianę przycisku lub przy użyciu pilota. System
Hi-Finity posiada taką konstrukcję i jest na tyle wytrzymały, że można w nim montować elementy szklane o wadze do 500 kg.
System ten jest dostępny w wariantach ze szkleniem podwójnym lub potrójnym, a także posiada doskonałe właściwości antywłamaniowe, 
spełniając wymogi normy RC2, dlatego też, jest on rozwiązaniem zapewniającym wysoki stopień bezpieczeństwa i izolacyjności termicznej.
Mówiąc w skrócie, system Hi-Finity to najlepszy wybór dla współczesnego budownictwa energooszczędnego.

NASZA ODPOWIEDŹ: NIEZWYKLE SMUKŁE DRZWI PRZESUWNE

JOHN SMITH 

(Architekt)

„MOJEMU KLIENTOWI 

ZALEŻAŁO NA 

NIEOGRANICZONYM WIDOKU:  

POŁĄCZENIE WNĘTRZA 

BUDYNKU Z JEGO 

OTOCZENIEM PRZEZ 

CAŁY ROK, A PRZY TYM 

UTRZYMANIE WYSOKIEGO 

POZIOMU KOMFORTU.” 

www.reynaers.pl  Aluminiowe systemy okienne i drzwiowe, systemy przesuwne, systemy fasadowe, systemy przeciwsłoneczne i solarne 
Reynaers Polska Sp. z o.o., ul. Okulickiego 12, 05-500 Piaseczno; informacje@reynaers.com
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TENDENCJE W PROJEKTOWANIU

Czy warto tworzyć dokumentację w standardzie BIM?

Beata Misiaczek-Spocińska: Jestem projektantem 
ery CAD-a, natomiast miałam okazję poznać jeden z pro-
gramów standardu BIM. Możliwość automatycznego wy-
konania wszelkich zestawień, obliczeń, współczynników 
i świadomość, że tę żmudną pracę robi komputer jest 
kusząca. W opracowywaniu dokumentacji projektowej 
standard BIM może być bardzo pomocny. Natomiast 
oczywiste jest, że dojście do takiego poziomu użytko-
wania programów, który daje możliwość wykorzystania 
w pełni ich możliwości wymaga praktyki. Nieprawda, że 
oprogramowanie to jest intuicyjne i nauczenie się go 
trwa krócej niż CADa. 

Poznanie oraz używanie oprogramowania wymaga od 
projektanta przestawienia się i jak każde nowe narzędzie 
na początku stwarza masę kłopotów. Natomiast na pew-
no podstawową wadą tego oprogramowania jest cena 
dla przeciętnego architekta po prostu niedostępna. 

Bartłomiej Martens: BIM to filozofia przedstawiania 
budynku jako trójwymiarowego zbioru inteligentnych 
obiektów – danych. Dane te umieszczone w konkret-
nym miejscu w przestrzeni budynku są dokładnie opi-
sane, jeśli chodzi o właściwości materiałowe, fizyczne, 
techniczne itp. 

Jednym z najtrudniejszych i najżmudniejszych ele-
mentów pracy architektów jest tzw. koordynacja branż, 

czyli – upraszczając – pilnowanie, by współpracujący 
z nami projektanci branżowi lokowali swoje rozwiąza-
nia w wyznaczonych przez nas miejscach. Modele 3D 
i technologia BIM dają przewagę nad żmudną weryfi-
kacją rysunków 2D. Umożliwiają rozwiązywanie proble-
mów na wirtualnym placu budowy, w przestrzennym 
środowisku, które ułatwia zrozumienie projektowanej 
kubatury przez wszystkie uczestniczące w procesie 
strony, nie wyłączając inwestora. To wielobranżowe, 
trójwymiarowe skumulowanie informacji o budynku 
w postaci wirtualnego modelu daje architektom możli-
wość analizy i symulacji poszczególnych jego elemen-
tów oraz kosztów ich wykonania. Warto jednak pamię-
tać, że nie są to programy, które za nas coś wymyślą; 
kreatywny umysł projektanta długo jeszcze będzie nie-
zastąpiony. 

Wojciech Jaksa: Zdarzyło mi się obserwować, jak po-
wstaje projekt w systemie BIM (Building Information Mo-
deling) i w przypadku małych projektów jest to przerost 
formy nad treścią. Ewolucja oprogramowania powinna ra-
czej iść w kierunku ułatwiania pracy projektowej. Poza tym 
proces inwestycyjny jest zmienny, a niektóre decyzje za-
chodzą na placu budowy. Możemy marzyć o utopii, gdzie 
budynek będzie wzniesiony bez najmniejszych zmian 
w stosunku do projektu. Jednak nieprzewidywalność, 
choćby ta najmniejsza, może być spowodowana wieloma 
czynnikami, w tym naszą ludzką zmienną naturą.

Zapytaliśmy architektów pracujących na różnych etapach procesu inwestycyjnego 
o wyrażenie opinii w kilku istotnych kwestiach. A może nasi Czytelnicy mają na te 
tematy inne zdanie? Jeśli tak – napiszcie, chętnie opublikujemy wypowiedzi.

Wojciech Jaksa
architekt, dyplom 2007 r., 
Politechnika Łódzka

Bartłomiej Martens
architekt, dyplom 1996 r., 
Politechnika Warszawska

Beata Misiaczek-Spocińska
architekt, dyplom 1997 r., 
Politechnika Warszawska
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Czy we współczesnej architekturze są tenden-
cje, które mają szansę zostać standardem?

Beata Misiaczek-Spocińska: We współczesnej ar-
chitekturze można zaobserwować przynajmniej kilka 
tendencji w projektowaniu. Pod względem stylistycz-
nym są bardzo różne już na etapie pierwotnych założeń. 
Widzimy wyraźne skłonności twórców do projektowania 
na bazie założeń „eko”, wytycznych czysto technicz-
nych czy funkcjonalnych, bądź tendencje do tworzenia 
form krzykliwych, wręcz udziwnionych. Czy którykolwiek 
z kierunków ma szansę stać się dominującym? Chyba 
nie. Istnieją obok siebie i sądzę, że nadal tak będzie, 
są bowiem odpowiedzią na różne priorytety i potrzeby 
inwestorów oraz projektantów. 

Wojciech Jaksa: Jest wiele ciekawych tendencji we 
współczesnej architekturze i życzę sobie, żeby te, które 
ułatwiają życie stały się standardem. Najbardziej mnie 
interesuje i kibicuję tendencji niezwiązanej bezpośred-
nio z samą architekturą lecz z klientem. W naszym kraju 
coraz częściej inwestorzy indywidualni zaczynają zwra-
cać uwagę na jakość architektury. Świadomość oraz 
umiejętność jej wartościowania, a także potrzeba prze-
bywania w dobrej jakości przestrzeni jest coraz częściej 
widoczna. To daje nadzieję, że projekty „szyte na miarę” 
staną się standardem i wyprą typowe.

Bartłomiej Martens: Nie staram się patrzeć na 
architekturę pod względem mód i kierunków ją two-
rzących. My, architekci, powinniśmy się skupiać na 
poszukiwaniu własnej drogi i własnego języka wy-
powiedzi. Budynki, które się zapamiętuje są zawsze 
sprawą jednostkową i wymykają się łatwej klasyfika-
cji, wręcz mają ten „intelektualny unik” podświado-
mie zaprogramowany. Nadal, mimo trudnych realiów 
uprawiania zawodu, szczególnie u nas, chcę wierzyć 
w indywidualne możliwości tworzenia architektury. 
Z architekturą jest trochę jak z modą: każdego roku 
są lansowane nowe trendy, nowa stylistyka, ale pod 
kolorowymi frazesami czai się wiele powtórzeń i zapo-
życzeń. To, co pozostaje z nami na dłużej, to myśli 
oraz talent projektanta, który znalazł własną niszę i nie 
poddał się blichtrowi tego, co modne tu i teraz. Musi-
my pamiętać że architekturę tworzymy dla przyszłych 
pokoleń, a nie dla ulotnej teraźniejszości. Sądzę więc, 
że żaden z kierunków poszukiwań w obecnej i przy-
szłej architekturze wręcz nie powinien stać się domi-
nującym, bo to by znaczyło że z twórców, przeistacza-
my się w kopistów. 

Jaka jest przyszłość budynków tzw. inteligent-
nych?

Wojciech Jaksa: Złożone systemy inteligentne lepiej 
sprawdzą się w wielkich obiektach, w tym głównie prze-
mysłowych lub tych, w których istnieje zagrożenie życia 
ludzi. Nie widzę natomiast przyszłości dla tego rodzaju 
systemów w mniejszych realizacjach, takich jak domy 
jednorodzinne. To ich mieszkańcy stanowią najlepszy 
i najbardziej dopasowany do potrzeb system.

Bartłomiej Martens: Budynki współczesne są na-
sycane coraz większą ilością instalacji i systemów inte-
raktywnych. To jeden z istotnych przejawów skoku tech-
nologicznego, dokonującego się na naszych oczach, 
a to dopiero początek. By zapanować nad mnogością 
wewnętrznych sieci w obiekcie stworzono BMS, czyli in-
teligentne zarządzanie budynkiem. Korzyści jakie płyną 
z jego zastosowania to niewątpliwie zmniejszenie kosz-
tów energii elektrycznej i cieplnej, możliwość indywidu-
alnej regulacji zużycia przez każdego z użytkowników, 
centralne i zdalne sterowanie, monitorowanie budynku, 
wczesne wykrywanie usterek, większe bezpieczeństwo. 
BMS nie jest systemem tanim, ale sądzę, że będzie co-
raz bardziej wkraczał w budownictwo tzw. ekonomiczne. 
Nie uciekniemy od elektronicznego postępu. Ważne, by 
nie zdominował wewnętrznego humanizmu jako nasze-
go naturalnego sprzymierzeńca w duchowym rozwoju. 

Beata Misiaczek-Spocińska: Z moich doświadczeń 
wynika, że inwestorzy indywidualni prędzej zdecydu-
ją się na rozwiązania techniczne, które zbliżą ich dom 
do budynku energooszczędnego niż do inteligentne-
go. Jednorodzinne budynki inteligentne to na polskim 
gruncie rodzaj fanaberii. Za to nasycenie obiektów uży-
teczności publicznej czy przemysłowych instalacjami 
spiętymi w systemy BMS ma sens. Większością insta-
lacji łatwiej zarządzać i kontrolować je gdy są zebrane 
w jeden system. Zintegrowanie systemu zarządzania 
znajdującymi się w budynku instalacjami prowadzi do 
komfortu i bezpieczeństwa. Już teraz systemy BMS, 
w skład których wchodzą: sieć teleinformatyczna, sys-
tem alarmowy, system kontroli dostępu, zasilania ups 
oraz wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej moż-
na przyjąć jako rozwiązania standardowe. Włączanie 
do tej listy dodatkowych rozwiązań technicznych, jak 
np. sterowania światłem jest już zależne od możliwości 
finansowych inwestora. Systemy BMS nie należą do ta-
nich, dlatego w realizacjach stricte ekonomicznych nie 
są – i jeszcze przez jakiś czas nie będą – powszechne. 
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Ściana osłonowa słupowo-ryglowa, 
szyby zespolone wypełnione kryptonem

Ściana osłonowa strukturalna

Ściana osłonowa elementowa,
fragmenty sąsiadujące z wielokrzywiznowym 
dachem przeszklonym o odporności ogniowej EI60

Ściana osłonowa elementowa,
szyby zespolone dwukomorowe U = 0,9 W/m2K

Szklany dach – konstrukcja wielokrzywiznowa
10 000 m2 powierzchni, projekt: międzynarodowy 
zespół ARUP 
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WARSZAWA

Systemy ścian osłonowych w ciągu kilku-
nastu ostatnich lat stały się elementem 

wiodącym w tworzeniu najbardziej charak-
terystycznych fragmentów miejskiej zabudo-
wy. Współczesne, rozpoznawalne wizerunki 
polskich miast: Warszawy, Wrocławia, Łodzi, 
Gdyni, składają się w głównej mierze z fasad. 
Widząc fragment prezentowany na zdjęciu, 
nikt nie ma wątpliwości, że to jeden z najbar-
dziej charakterystycznych punktów stolicy, 
który ogląda każdy podróżny wychodzący 
z Dworca Centralnego. Najbardziej znany 
i nie przez wszystkich lubiany budynek War-
szawy, czyli Pałac Kultury i Nauki, mimo że 
nadal dominujący skalą i powierzchnią za-
budowy, jest już tylko wspomnieniem mi-
nionej epoki z drugiego planu. Po krótkiej 
analizie zdjęcia łatwo zauważyć, że prezen-
tuje przegląd architektonicznych systemów 
fasadowych, od standardowej ściany słu-
powo-ryglowej do form strukturalnych wielo-
krzywiznowych. Zauważmy, że ów podróżny 
jeszcze w roku 2005 nie zobaczyłby tak fa-
scynującego zestawu fasad, najzwyczajniej 
w świecie jeszcze ich wtedy nie było. 

Proponujemy aktualizację wizerunków miast, 
które w ciągu ostatnich kilku lat zaskakująco 
się zmieniły. Zapraszamy do nadsyłania foto-
grafii, prezentujacych zupełnie nowe oblicza 
miast. Wybrane zdjęcia opublikujemy na ła-
mach „Portalu”.



32

Portal|KORESPONDENCJA

POWRÓT 
KRZYSZTAŁOWEGO 
PAŁACU
Burmistrz Londynu Boris Johnson na konferencji prasowej 
w październiku ub. roku zapowiedział plany rekonstrukcji 
Crystal Palace – wiktoriańskiej realizacji, która była zapowiedzią 
dzisiejszych systemów ścian osłonowych. 

Stolica Wielkiej Brytanii słynie z wielu fa-
scynujących budowli. Zaskakujące, ale 

konstrukcja, która spłonęła niemal doszczęt-
nie w 1936 roku, a w tej chwili nie pozostał po 
niej prawie żaden materialny ślad, jest nadal 
ikoną londyńskiej architektury. Świat pamięta 
o niej, charakterystyczne motywy architekto-
niczne Crystal Palace są nieustannie powta-
rzane w wielu współczesnych obiektach.

Rekordowe tempo 
Czas realizacji tej inwestycji był wyjątkowo 

krótki. Na rok przez wystawą The Great Exhi-
bition of the Works of Industry of All Nations 
ogłoszono międzynarodowy konkurs archi-
tektoniczny, na który zgłoszono 245 prac. 
W efekcie poza konkursem wybrano projekt 
Josepha Paxtona, który zapewniał możliwość 
szybkiej budowy z elementów prefabrykowa-
nych. Ceremonia otwarcia obiektu odbyła się 
po niespełna 10 miesiącach od zatwierdze-
nia projektu do realizacji. 

Crystal Palace był największą atrakcją 
ekspozycji, którą w ciągu 6 miesięcy 1851 
roku odwiedziło 6 milionów zwiedzających. 
Trzy lata później budowla został przeniesiona 
i rozbudowana w docelowej lokalizacji w Po-
łudniowym Londynie. Być może początkowy 

sukces zadecydował o powszechnej obec-
ności tego dzieła w świadomości architekto-
nicznej. 

Azjatycka inicjatywa
Crystal Palace składał się w całości z lek-

kich ścian osłonowych i całkowicie prze-

szklonych zadaszeń. Inwestorzy planują 
ogłoszenie konkursu, który wyłoni projekt 
oddający formę dzieła Paxtona we współcze-
snej technologii. Kolejne etapy prac projekto-
wych zaplanowano na rok 2014. 

Brytyjczycy mogą jednak nie czuć się zbyt 
komfortowo, bowiem zapowiedź rekonstruk-
cji budowli to nie ich zasługa, a Zhong Rong 
Group, chińskiej grupy kapitałowej z siedzi-
bą w Szanghaju. Ni Zhaoxing, dyrektor ge-
neralny, ma zamiar wyłożyć na tę inwestycję 
600 mln euro. 

Możemy tylko życzyć Londynowi odzy-
skania legendarnego budynku i oczekiwać 
z niecierpliwością na wiadomości o kolej-
nych etapach inwestycji, zwłaszcza na te 
dotyczące warunków konkursu, wyboru 
zwycięskiego projektu i jego autorów oraz 
zaproponowanego rozwiązania konstrukcji 
ścian osłonowych. Skalę realizacji znakomi-
cie oddają podstawowe wymiary planowanej 
rekonstrukcji: długość ponad 500 m i wyso-
kość ok. 50 m. 

W XIX w. cały proces inwestycyjny trwał 
ok. roku; jaki rezultat będzie osiągalny w na-
szych czasach?

Dominika Fourt

Ten szkic Josepha Paxtona 

wystarczył do podjęcia 
jednej z ważniejszych decyzji 
inwestycyjnych w XIX w.

W połowie  XIX w. jeszcze nikt 

nie mógł wiedzieć, że w pełni 
przeszklone fasady staną się 
elementem dominującym 
w pejzażu miast.
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Zmiany przepisów są konsekwencją Dyrekty-
wy 2010/31/UE (EPBD Energy Performance of 

Buildings Directive) w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków, wyznaczającej bardzo rygo-
rystyczne standardy. Cel europejskiego prawa jest 
jasny: ograniczenie zużycia energii w budynkach aż 
do osiągnięcia do końca 2020 r. niemal zeroener-
getycznego poziomu dla wszystkich wznoszonych 
obiektów. Siedziby władz publicznych oraz budynki 
będące ich własnością będą podlegać nowym wy-
maganiom już po 31 grudnia 2018. 

W 2013 r. budynki niemal zeroenergetyczne nadal 
stanowiły niewielki ułamek procenta wśród wzno-
szonych obiektów. Ministerstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało rozpo-
rządzenie zmieniające „Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie”. Właśnie ten do-
kument wpływa na standard tworzonych w Polsce 
projektów. Najnowsza wersja z 26 czerwca 2013 r. 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

W rozporządzeniu uwzględniono trzy daty, po któ-
rych radykalnie zmienią się wymagania w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków. Okresy 
przejściowe są wyjątkowo krótkie; trzeba zapamię-
tać daty 1 stycznia 2017 oraz 1 stycznia 2021 jako 
momenty, w których należy przyjąć bardziej rygory-
styczne wymagania projektowe przy sporządzaniu 
dokumentacji dla budynków nowych oraz przebu-
dów. W przypadku budynków zajmowanych przez 
władze publiczne oraz będących ich własnością 
obowiązuje data 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany wymagań w zakresie izolacyjności okien, 
drzwi i przegród przezroczystych, to jedna z nielicz-
nych regulacji łatwych do zrealizowania.

Na rynku dominują zespolenia dwu- i trzykomo-
rowe. Mamy też efektywne energetycznie profile 
metalowe z przekładkami termicznymi oraz najno-
wocześniejsze systemy fasadowe z izolacją na ba-
zie aerożeli, coraz lepsze profile PCW. Możliwość 
zwiększenia niektórych wymagań prawnych jest 
konsekwencją pojawienia się nowych standardów 
już docenionych i zaakceptowanych przez rynek. 

Okien i drzwi o niższych parametrach izolacyjno-
ści termicznej nie będzie można montować w obiek-
tach nowych i przebudowywanych. Pozostanie dla 
nich rynek remontów i inwestycji, dla których uzy-

skano pozwolenia na budowę lub zgłoszono wnioski 
o ich wydane przed datami obowiązywania zmian. 

Dla branży budowlanej perspektywa pięcio- czy 
siedmioletnia, nawet przy uwzględnieniu intensywne-
go rozwoju technologicznego, to bardzo krótki czas 
na gruntowne zmiany w projektowaniu i standardzie 
większości obiektów. Każdy zapis w prawie, a szcze-
gólnie we wspomnianym rozporządzeniu, to wymier-
ny wpływ na możliwości inwestycyjne. Nie można 
zapominać też o prawie ustanawianym przez Unię 
Europejską i ze szczególną uwagą należy śledzić dy-
rektywy i ich nowelizacje. Wszystkie strony procesu 
inwestycyjnego oraz zarządzający budynkami po-
winni w najbliższych latach analizować proponowane 
zmiany i aktywnie uczestniczyć w procesie podejmo-
wania decyzji o wprowadzaniu nowych regulacji. 

Rozporządzenie już od stycznia decyduje o kosz-
tach ponoszonych przez inwestorów planujących 
budowy lub przebudowy budynków. Proponowa-
ne w dokumencie zmiany przekazano do zaopi-
niowania 66 podmiotom. Projekt Rozporządzenia 
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej. Można było zgłaszać do niego uwagi, 
ale wykorzystały tę szansę... 23 podmioty.

Sylwia Melon-Szypulska

OKNA I DRZWI 
– NOWE WYMAGANIA 

Nowe standardy współczynnika U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwizewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła 
U(max) [ W/(m2·K)]

od 1 stycznia
2014 r.

od 1 stycznia
2017 r.

od 1 stycznia
2021 r. *

1 2 3

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi 
balkonowe i powierzchnie przezroczyste 
nieotwierane:
przy ti ≥16°C
przy ti<16°C

1,3
1,8

1,1
1,6

0,9
1,4

2
Okna połaciowe
przy ti≥16°C
przy ti<16°C

1,5
1,8

1,3
1,6

1,1
1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych
przy Δ ti≥8°C

przy Δ ti<8°C

oddzielające pomieszczenie ogrzewane od 
nieogrzewanego

1,5

bez wymagań

1,5

1,3
 

bez wymagań

1,3

1,1
 

bez wymagań

1,1

4
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub 
w przegrodach między pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,7 1,5 1,3

5 Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach ze-
wnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

bez
wymagań

bez
wymagań

bez
wymagań

* od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz 
będących ich własnością.

Od 27.11.2013 

sektor budowlany 
w Polsce nadzoruje 
utworzone Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 
które przejęło zadania 
zniesionego Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej
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Kiedy architekt rozpoczyna pracę nad pro-
jektem, przeprowadza szybką syntezę ca-

łej swojej wiedzy, żeby wybrać te wiadomości, 
które są przy danym projekcie potrzebne. Poza 
informacjami związanymi z układem funkcjonal-
nym, przepisami prawa oraz wiedzą architek-
toniczną będącą podłożem do stworzenia wła-
snego dzieła potrzebna jest wiedza z zakresu 
budownictwa. Jest to ten obszar, który podlega 
najszybszym zmianom, co wynika z rozwoju 
technologii i jest też odpowiedzią producentów 
na rosnące wymagania estetyczne ze strony 
klientów. Jednym z elementów, których postęp 
technologiczny dotyczy w coraz większym stop-
niu, są ściany osłonowe stanowiące swego 
rodzaju „skórę” budynku. Temat ścian osłono-
wych jest szczególnie ważny dla architektów, 
bo obejmuje parę istotnych tematów, które są 
kluczowe dla projektu: 1. wygląd – możliwo-
ści kształtowania fasady pod względem ma-
teriałowym, kolorystycznym i przestrzennym, 
2. właściwości techniczne – izolacyjność fasady, 
3. technologia – możliwości zastosowania roz-
wiązań tzw. inteligentnej fasady wykorzystującej 
różnego rodzaju rozwiązania techniczne zmie-
rzające do optymalizacji użytkowania obiektu.

W ramach każdego z tych punktów obszar 
powstających nowych rozwiązań jest coraz 
większy i wydaje się być nieskończony jak nie-
skończona jest wyobraźnia ludzka. W każdym 
przypadku ważna jest wiedza na temat zasobu, 
z jakiego będziemy korzystać, poza ofertą stałą 
dotyczącą gotowych rozwiązań stosowanych 
najczęściej w budownictwie ekonomicznym, 
jest jeszcze ogromne pole do zagospodarowa-
nia dotyczące rozwiązań autorskich. Warto po-
znać podstawowe zasady konstruowania ścian 
i odważnie rozpocząć poszukiwania własnych 
rozwiązań, które będą świadczyły o wyjątkowo-
ści projektowanego obiektu. 

We współczesnym budownictwie rozwią-
zanie estetyczne jest tylko częścią projektu. 
W przypadku budynków o skomplikowanym 

programie użytkowym coraz większą rolę przej-
muje technologia, czyli zwiększająca się obec-
ność instalacji. Jest to konsekwencją czasów, 
w jakich żyjemy. Z jednej strony wzrastające wy-
magania dotyczące funkcjonalności, uspraw-
nień w obsłudze budynku, z drugiej rosnąca 
świadomość kosztów i ilości zużywanej energii 
wymuszają na nas konieczność wprowadzania 
rozwiązań zmierzających do wszelkiego rodza-
ju energooszczędności, zarówno pasywnej, jaki 
i aktywnej (fasady z wbudowanymi ogniwami 
fotowoltaicznymi). 

Kolejny aspekt, który jest istotnym czyn-
nikiem, to koszt danego rozwiązania wraz 
z informacją o opłacalności wprowadzenia 
konkretnego produktu. Jakie jest uzasadnie-
nie zastosowania określonego rozwiązania, 
na czym polegać będzie oszczędność (czas, 
energia, komfort pracy)? Informacje na te te-
maty mogą być kluczowe przy podejmowaniu 
decyzji projektowych.

Opanowanie wiedzy w tym zakresie wyma-
gałoby praktycznie poświęcenia całego cza-
su i porzucenia pracy projektanta, natomiast 
ważna jest wiedza o kierunkach rozwoju oraz 
możliwościach, które w danym momencie 
można wykorzystać. Taka wiedza jest punktem 
wyjścia do zgłębiania przy pomocy różnego ro-
dzaju doradców zagadnień prowadzących do 
osiągnięcia produktu finalnego, jakim jest zre-
alizowany obiekt, będący nie tylko wizytówką 
inwestora, ale także powodem do dumy całego 
zespołu, którego mózgiem jest architekt.
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