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Biuro ZG SARP (SARP Marketing)

Relacja z IV Warsztatów ARCHISTREFA SARP

Z rekordową w dotychczasowej historii  warsztatów ilością uczestników (grupa liczyła aż 71 osób)
odbyła się ich IV edycja tym razem na pokładzie promu M/F NOVA STAR  Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA
„Polferries”  podczas rejsu z Gdańska do Nynäshamn i z powrotem w dniach 17–19 listopada 2021
roku.

Zapraszamy do przeczytania relacji  z  Warsztatów oraz zapoznania się  z  galerią  zdjęć na końcu
artykułu na stronie SARP:

https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Posadzki antybakteryjne Flowfresh z
certyfikatem Indoor Air Comfort® Gold od
Eurofins

https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/
https://www.sarp.pl/pokaz/relacja_z_iv_warsztatow_archistrefa_sarp,3110/
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Antybakteryjne posadzki żywiczne Flowfresh, marki Flowcrete, otrzymały certyfikat Indoor
Air  Comfort®  Gold,  wydawany  przez  organizację  Eurofins.  Dokument  stanowi
potwierdzenie,  że  produkty  te  spełniają  najbardziej  rygorystyczne  kryteria  dotyczące
emisji lotnych związków organicznych oraz są wytwarzane w sposób, który gwarantuje
najwyższą jakość oraz troskę o środowisko.

W praktyce  znak  ten  oznacza,  że  systemy posadzkowe z  grupy  Flowfresh  mogą być
stosowane  w  budynkach,  które  ubiegają  się  o  zielone  certyfikaty,  takie  jak  LEED  czy
BREEAM  International.

„Jednym z kluczowych aspektów posługiwania się znakiem Indoor Air Comfort® Gold jest fakt, że, aby
uzyskać  taką  możliwość,  zakład  produkcyjny  jest  regularnie  monitorowany  przez  Eurofins.  To
potwierdza, że nie tylko nasze posadzki same w sobie spełniają wymagania dotyczące emisji lotnych
związków organicznych, ale także sposób ich wytwarzania jest zgodny z rygorystycznymi standardami
tej organizacji. Połączenie specjalistycznych testów naszych materiałów w laboratoriach oraz stałej
kontroli  procesów  produkcyjnych  daje  naszym  klientom  pewność,  że  dostarczane  przez  nas
rozwiązanie  pozytywnie  przekłada  się  na  ocenę  inwestycji  w  kontekście  zrównoważonego
budownictwa  –  od  etapu  pobrania  surowców  i  ich  zmieszania,  aż  do  pełnego  utwardzenia  i
użytkowania końcowego,” – powiedział Mikołaj Tokarski, European Category Manager, odpowiedzialny
za posadzki w CPG Europe.

Więcej informacji o posadzkach Flowfresh oraz certyfikacie Indoor Air Comfort ® Gold od Eurofins na
stronie: www.flowcrete.eu

 

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

https://www.flowcrete.eu/pl-pl/aktualno%C5%9Bci/najnowsze-wiadomo%C5%9Bci/posadzki-antybakteryjne-flowfresh-z-certyfikatem-indoor-air-comfort-gold-od-eurofins/
https://www.flowcrete.eu/pl-pl/aktualno%C5%9Bci/najnowsze-wiadomo%C5%9Bci/posadzki-antybakteryjne-flowfresh-z-certyfikatem-indoor-air-comfort-gold-od-eurofins/
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Renowacja elewacji placówek edukacyjnych z
EQUITONE

Budynki szkolne stawiają przed architektami szczególne wyzwania. Muszą spełnić wiele wymagań
dotyczących  między  innymi  bezpieczeństwa  i  trwałości,  a  przede  wszystkim  muszą  tworzyć
pozytywną atmosferę, w której młodzi ludzie będą się uczyć i rozwijać. Elewacja stanowi istotną część
każdej  koncepcji.  To  ona  nadaje  charakter  całemu budynkowi.  Płyty  EQUITONE dostępne  są  w
szerokiej palecie barw, są lekkie, twarde i wytrzymałe. Pomagają stworzyć wyjątkowe realizacje, które
oprą się próbie czasu. Płyty z kolekcji [natura] PRO i [pictura] oferują także w ochronę przed graffiti,
która pomoże w razie konieczności łatwo usunąć niezaplanowane „dzieła sztuki”.

Dowiedz  się  więcej  o  projektowaniu  placówek  edukacyjnych  i  zobacz  wyjątkowe  realizacje
na  https://www.equitone.com/pl-pl/blog/141267/renowacje-elewacji-placowek-edukacyjnych-o-czym-n
alezy-pamietac/

Metamorfoza domu jednorodzinnego z EQUITONE

Renowacja domu jednorodzinnego pod Poznaniem zrealizowana według projektu ZOKOArchitekci.
Zarówno na elewacji jak i na dachu zamontowane zostały płyty z włókno-cementu EQUITONE z dwóch
kolekcji:  [pictura],  o  ultramatowym  wykończeniu  i  [tectiva],  charakteryzująca  się  piaskowaną
powierzchnią i  naturalnie występującymi odcieniami wewnątrz materiału. Uzyskano w ten sposób
interesujące zestawienie faktur i  kolorów, które nadały całości bardzo współczesny i  nowoczesny

https://www.equitone.com/pl-pl/blog/141267/renowacje-elewacji-placowek-edukacyjnych-o-czym-nalezy-pamietac/
https://www.equitone.com/pl-pl/blog/141267/renowacje-elewacji-placowek-edukacyjnych-o-czym-nalezy-pamietac/
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wygląd. Ciekawym rozwiązaniem jest również zamontowanie płyt na bramie garażu i podkreślenie w
ten sposób jednolitego charakteru realizacji.

Z o b a c z  w i ę c e j  z d j ę ć  r e a l i z a c j i  n a
stronie https://www.equitone.com/pl-pl/obiekty-referencjne/dom-jednorodzinny-pod-poznaniem/19804
8/

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

System produktów DallDrain

System DallDrain to łatwe w montażu, niezwykle elastyczne odpływy punktowe, łącznie z bogatą
paletą akcesoriów. Zapewnia on wybór trzech korpusów wpustu: DallDrain o wysokości montażowej
85  mm,  DallDrain  Plan  o  wyjątkowo  płaskiej  konstrukcji  i  wysokości  montażowej  55  mm,  oraz
DallDrain pionowy – gwarantuje to idealne rozwiązanie odwadniające w każdej sytuacji montażowej.  
Wszystkie korpusy wpustu mogą być łączone z różnymi nasadami:

•          Nasady Select przeznaczone są aby spełnić najwyższe wymagania. Mają elegancki wygląd,
dzięki ramce oraz ozdobnemu rusztowi ze stali nierdzewnej.

•          Nasady Individual pozwalają na wklejenie płytek, dzięki czemu odpływ wizualnie stapia się z

https://www.equitone.com/pl-pl/obiekty-referencjne/dom-jednorodzinny-pod-poznaniem/198048/
https://www.equitone.com/pl-pl/obiekty-referencjne/dom-jednorodzinny-pod-poznaniem/198048/
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okładziną podłogową. Daje to nieograniczone możliwości aranżacji.

•          Nasady Pure to ekonomiczna alternatywa, która łączy ruszt wykonany ze stali nierdzewnej
oraz ramkę z tworzywa sztucznego.

Dzięki odpowiednim akcesoriom, system DallDrain gwarantuje bezpieczeństwo i nieskomplikowany
montaż, czyli znaczną oszczędność czasu. Wszystkie korpusy wpustu są wyposażone w elastyczny,
montowany na wcisk mankiet uszczelniający do łączenia z uszczelnieniami zespolonymi.

Dallmer ColourCollection – ruszty ozdobne w 16 wyselekcjonowanych kolorach 

Trendy zmierzają w kierunku kolorowych łazienek, które coraz częściej stają się sposobem wyrażania
własnego stylu. Dallmer umieszcza wyraziste, barwne akcenty również w strefie natrysku, w postaci
matowych, lakierowanych rusztów „ColourCollection”.

Seria „ColourCollection” może być stosowana łącznie z wpustami podłogowymi DallDrain oraz innymi
wpustami punktowymi z asortymentu Dallmer.

Kolekcja zawiera ruszty ze stali nierdzewnej w wersji czarnej i białej oraz 14 odcieniach z palety
RAL: beżowy, czerwona pomarańcza, rubinowa czerwień, telemagenta, ultramaryna, szary granat,
błękit nieba, nocny granat, soczysta zieleń, leśna zieleń, ciemna szarość, oliwkowy brąz, słoneczny
żółty, jasnoróżowy, morski granat.

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia realizację najróżniejszych pomysłów – niezależnie od tego, czy
kolor ma współgrać z płytkami, czy też mocno kontrastować z pozostałym wystrojem łazienki.

Wszystkie ruszty z kolekcji dostępne są w dwóch różnych rozmiarach – 100 x 100 mm oraz 120 x 120
mm. 

Premiera kolekcji odbyła się podczas architect@work w dniach 23-24.09.2021 w Paryżu. Wkrótce w
sprzedaży.
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