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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

560 stron i ponad 150 nowych produktów.
Nowy katalog AQForm!

 

Nowy katalog AQForm!

Oświetlenie pełni w naszym życiu kluczową rolę – potrafi nas wyciszyć, ale i zmotywować
do pracy. Wpływa na nasze odbieranie przestrzeni.  Dlatego tak ważne jest świadome
podejście  do  jego  zaprojektowania  we  wnętrzu.  Najnowszy  katalog  AQForm  jest
niewyczerpanym źródłem wiedzy i inspiracji. Parametry techniczne, możliwości, wskazówki
dotyczące  montażu  oraz  prezentacja  zastosowań.  Nie  tylko  wnętrza  prywatne,  ale  i
publiczne w tym biura, gabinety kosmetyczne czy restauracje. Weź udział w premierze
online nowej oferty AQForm.

 

Projektowanie oświetlenia

Oświetlenie stanowi swoiste dopełnienie każdej przestrzeni. Podkreśla jej charakter, buduje nastrój,
kieruje wzrok na starannie wyselekcjonowane dodatki. Czasami subtelnie zaznacza swoją obecność,
innym razem stanowi znak rozpoznawczy całej aranżacji. Projektowanie oświetlenia jest procesem
wymagającym wiedzy. Gdzie jej szukać? Na szkoleniach, webinarach, a także w katalogu. AQForm od
lat stawia na edukacje architektów. Pokazuje swoje produkty i konkretne rozwiązania. Tłumaczy role
oświetlenia, funkcje poszczególnych rodzajów światła i opraw. A z najnowszym katalogiem pogłębianie
swojej wiedzy będzie jeszcze prostsze!

 

Katalog AQForm

„Tworząc nowy katalog, wsłuchaliśmy się w potrzeby architektów. Chcieliśmy dać im narzędzie, które
kompleksowo pomoże w projektowaniu. Skupiliśmy się na prezentacji produktu, jego parametrów,
montażu oraz możliwości. Pokazaliśmy setki proponowanych kombinacji. Wykorzystaliśmy ponad 400
zdjęć, żeby zaprezentować nasze produkty, a to wszystko na 560 stronach.”  – mówi o projekcie
Barbara Olesiak-Kasparek, marketing manager AQForm.

 

Nowy katalog,  pełen oświetleniowych inspiracji,  to zbiór nowoczesnych rozwiązań,  które pozwolą
postawić w dobrym świetle  niemal  każde wnętrze.  Jeszcze więcej  opraw dekoracyjnych,  całkiem
świeża kolekcja opraw do użytku zewnętrznego, nowe propozycje w zakresie szynoprzewodów i nie
tylko! Katalog AQForm to przeszło 150 nowych produktów.

Weź udział w premierze katalogu 2022/2023 i sięgnij po zastrzyk oświetleniowych inspiracji!

https://www.aqform.com/pl/
https://www.aqform.com/pl/
https://get-inspired.aqform.com/premiera-nowosci-aqform-2022-2023
https://get-inspired.aqform.com/premiera-nowosci-aqform-2022-2023
https://www.aqform.com/pl/
https://www.aqform.com/pl/
https://www.aqform.com/pl/
https://get-inspired.aqform.com/premiera-nowosci-aqform-2022-2023
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Nowość! Płyty zespolone EasyTherm – więcej
miejsca, więcej ciepła

https://get-inspired.aqform.com/premiera-nowosci-aqform-2022-2023


Biuletyn SARP
nr 5/2022, 25.03.2022 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 5/2022 | 5

EasyTherm  to  nowy  rodzaj  płyt  zespolonych  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej  między
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, jak korytarze i klatki schodowe. Dzięki
EasyTherm  przede  wszystkim  można  zyskać  więcej  przestrzeni  użytkowej  (przy  minimalnej
grubości zabudowy) i wysoką izolacyjność termiczną. Dodatkowym atutem ważnym w budynkach
wielorodzinnych  czy  hotelach  jest  wysoka odporność ścian wewnętrznych na uszkodzenia
związane z intensywnym użytkowaniem.

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak np. ściany żelbetowe – możliwa jest nawet o 24%
mniejsza grubość zabudowy!

                                                                                           Z O B A C Z F I L M :
https://youtu.be/Fo1zvfkazgk

Produkt składa się z niepalnej wełny szklanej ISOVER o doskonałych parametrach cieplnych (przy
niewielkiej grubości izolacji) oraz wytrzymałej, ognioodpornej płyty gipsowo-kartonowej RIGIPS
typ DFIREH1, charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zniszczenia i uderzenia.

System EasyTherm to efekt połączonych sił specjalistów ISOVER i RIGIPS z Grupy Saint-Gobain.

                                                                                           W I Ę C E J :
https://www.isover.pl/easytherm
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Projektuj energooszczędnie w technologii
IZODOM2000

 

Poznaj innowacyjną technologię do budowy domów energooszczędnych i pasywnych.

Izodom  2000  Polska  to  polski  producent  kompletnej  technologii  do  budowy  domów
energooszczędnych i  pasywnych.   Jest  to  system,  który  od 30 lat  jest  wciąż  rozwijany o  nowe
elementy pozwalające budować coraz to bardziej  wyszukane bryły.  Technologia certyfikowana przez
Instytut  Budownictwa  Pasywnego  w  Darmstadt  z  sukcesem  wykorzystywana  jest  w  projektach
architektów takich jak np. BXB Studio Bogusław Barnaś – projekt Eko Dom ale też odpowiada a nawet
przewyższa aktualne normy WT2021 (U=0,10 W/m2K).

Skorzystaj z nakładki Izodom na AutoCAD w wersji trial!

Aby wesprzeć architektów oraz wykonawców Izodom przygotował dedykowaną nakładkę na program
AutoCAD.  Nakładka  ma  na  celu  ułatwić  przygotowywanie  ofert  i  przyspieszyć  proces  budowy.
Nakładka pozwala znacznie szybciej wykonać projekt dowolnego budynku w technologii IZODOM2000.
Rozrysowuje ściany, fundamenty, stropy, dach. Przy okazji od razu generuje model trójwymiarowy
budynku ułożony z elementów systemu IZODOM2000. Nakładka rozrysowuje każdą warstwę po kolei z
zaznaczonymi elementami ciętymi i wymiarem na jaki mają zostać docięte. Dzięki temu powstaje

https://bxbstudio.com/project/dom-eko/?category=mieszkalne
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bardzo precyzyjne zestawienie wszystkich elementów IZODOM2000 potrzebnych do wybudowania
budynku w stanie surowym. Pozwala to nie tylko szybciej wykonać projekt, ale też dać bardzo cenną
informację: Ile to będzie kosztować już na etapie wstępnego projektowania.

Nakładka w formie trójwymiarowej  optymalizuje  i  rozkłada kształtki  systemu IZODOM2000 które
potrzebne są do budowy domu lub innych budynków. Przygotowuje rysunki płyt fundamentowych,
ścian, stropów oraz izolacji dachów. Przyspiesza przygotowywanie ofert oraz zestawień materiałów
technologii IZODOM2000. Optymalizuje ilość zużycia materiału.

Przetestuj nakładkę!

Nakładka jest darmowa i  można ją otrzymać za pośrednictwem firmy Izodom 2000 Polska pisząc na
mail: architekt@izodom.pl

Korzystając z nakładki Izodom na AutoCAD nie tylko oszczędzasz swój czas na wykonaniu projektu i
jego wycenie, ale również oszczędzasz czas inwestora.

Skorzystaj z bazy Archispace!

Modele BIM i rysunki AutoCAD dostępne na portalu Archispace

Zapisz się na bezpłatne szkolenie!

Trzygodzinne  szkolenia  online  z  obsługi  nakładki  odbędzie  się  15.04.2022.  Zapisy  na  szkolenia
przyjmujemy za pośrednictwem formularza: https://izodom2000.pl/szkolenia_formularz/

 

 

 

mailto:architekt@izodom.pl
https://www.archispace.pl/node/160277_Izodom_2000_Polska_Sp_z_o_o_Izodom_2000_Polska_Sp_z_o_o
https://izodom2000.pl/szkolenia_formularz/
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Partnerzy SARP (SARP Marketing)

Mecenasi VI wyprawy architektonicznej SARP z
POLFERRIES

Koleżanki i Koledzy

Przedstawiamy firmy , które zostały Mecenasami VI wyprawy architektonicznej SARP z POLFERRIES do
Sztokholmu i Helsinek na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.

 

Płyty elewacyjne z włókno-cementu

Każda płyta EQUITONE jest  unikalna,  przedstawiająca surową,  nieprzetworzoną fakturę materiału
włókno-cementowego. Tworzymy nasze płyty w dużych formatach, współpracując z architektami, aby
dostarczyć materiały z największym potencjałem elastyczności i kreatywności.

Wszystkie nasze materiały można łatwo zidentyfikować, jako część tej samej rodziny. Rozwijamy je w
inspirujący sposób, nie ustając w dążeniu do odkrywania innowacyjnych sposób ekspresji materiału
włókno-cementowego.

Autentyczność i naturalność

Cement, celuloza i składniki mineralne, wzmocnione przez widoczną matrycę. Stosunkowo najwyższy
współczynnik surowcowy ma cement portlandzki,  który odgrywa rolę środka wiążącego.  Włókno-
cement EQUITONE jest naturalnym kompozytowym materiałem, który spełnia wszelkie wymagania
konstrukcyjne i projektowe. Wytwarzamy panele i płyty elewacyjne od lat 50-tych XX wieku. Obecnie
materiały elewacyjne EQUITONE produkowane są w najnowocześniejszych zakładach w Niemczech i
Belgii. Płyty EQUITONE wytwarzane są metodą Hatschek'a co czyni je supernowoczesnym produktem
stworzonym z surowców, które są przyjazne dla środowiska.

Włókno-cement EQUITONE ma postać cienkich płyt (do 3m x 1,25m) o niezrównanych właściwościach
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fizycznych.  Włókno-cement  EQUITONE  jest  niepalny  (EUROklasa  A2)  oraz  charakteryzuje  się
żywotnością  przekraczającą  50  lat  w  sytuacji  narażenia  na  działanie  niekorzystnych  czynników
atmosferycznych.

Od zeszłego roku do rodziny materiałów EQUITONE, dołączyły płyty [lunara].

Wyjątkowy charakter serii [lunara] podkreśla nieszablonowa i nieregularna struktura powierzchni. Z
racji  wykorzystania specjalnej  metody produkcji  nie ma dwóch identycznych paneli  –  każdy jest
niepowtarzalny. Nowy panel z włókno-cementu, tak jak każdy z innowacyjnych materiałów EQUITONE,
został stworzony i wprowadzony na rynek we współpracy z międzynarodowym zespołem architektów,
aby odpowiadać na potrzeby klientów. Seria paneli elewacyjnych EQUITONE [lunara] będzie dostępna
na całym świecie od 21.09.2021 r.

Podobne, a zupełnie odmienne

Starannie  dobrany  proces  produkcyjny  dał  początek  niebanalnej  strukturze  paneli,  podkreślając
wyjątkowość włókno-cementu i nadając oryginalny wygląd serii [lunara], wyróżniający ją na tle gamy
innych materiałów EQUITONE. Te panele elewacyjne o jednolitym kolorze charakteryzują się również
identycznym kolorem powierzchni i krawędzi, co zapewnia niezwykle spójną i estetyczną całość. Są
dostępne w kolorze szarym i  beżowym, a  maksymalna wielkość użytkowa wynosi  1220 x  3050
milimetrów przy grubości 10 milimetrów.

Poznaj nasze materiały i zamów bezpłatną próbkę na https://www.equitone.com/pl-pl/materialy/

Ceramika Paradyż jest liderem i wiodącym producentem płytek ceramicznych w kraju oraz znaczącym

https://www.equitone.com/pl-pl/materialy/


Biuletyn SARP
nr 5/2022, 25.03.2022 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 5/2022 | 10

eksporterem płytek ceramicznych na świecie. Od ponad 30 lat napędzamy wzornictwo, tworząc i
dostarczając Klientom w ponad 50 krajach innowacyjne produkty o unikatowym designie i najwyższej
jakości.  Nasze  produkty  ułatwiają  remontowanie  i  urządzanie,  dostarczając  płytki  oraz  szerokie
spektrum produktów ceramicznych tak,  aby każda powierzchnia projektowanego domu czy biura
mogła zostać wzbogacona designem produktów Ceramiki Paradyż. Chcemy zachwycać wzornictwem
oraz wyjątkową obsługą na każdym etapie współpracy z architektami.

Oferta Ceramiki Paradyż obejmuje produkty dla najbardziej wymagających klientów. Marka Paradyż
My Way i  sygnowane nią  produkty  wyróżniają  się  najwyższą  jakością,  precyzją  wykonania  oraz
odważnymi rozwiązaniami wzorniczymi. Każda kolekcja płytek ceramicznych Paradyż daje możliwość
stworzenia niepowtarzalnego wnętrza i podkreślenia indywidualnego charakteru przestrzeni, dzięki
różnorodnym formatom, typologiom oraz wykończeniom.

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  kolekcja  Paradyż  My  Way  by  Gosia  Baczyńska  oraz  set  płyt
wielkoformatowych Monumental. Już wkrótce dostępna będzie wyjątkowa, autorska kolekcja Neve
Creative by Maja Ganszyniec.

Firma jest laureatem najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie designu i gospodarki – m.in. Red
Dot Design Award 2016 (Trakt), iF Design 2017 (Elanda/Elando), Dobry Wzór 2018 (Esagon) i 2020
(Modernizm) oraz Bronze A’Design Award 2020 za kolekcję Modernizm, a także Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceramika Paradyż
jest  wieloletnim  Mecenasem  Łódź  Design  Festival,  największego  wydarzenia  poświęconego
wzornictwu w tej części Europy oraz współinicjatorem akcji na rzecz poprawy jakości i estetyki w
przestrzeni miejskiej. Od 2021 roku zacieśniamy naszą współpracę ze środowiskiem architektów i
projektantów i kluczowym elementem jest Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Więcej na stronie www.paradyz.com

www.paradyz.com/strefa-architekta

 

Nazwa firmy zmienia się na :  PPG Tikkurila

Światowy lider w dziedzinie farb, powłok

i materiałów. Prowadzimy działalność w ponad 70 krajach i codziennie

staramy się tworzyć i dostarczać farby, powłoki i materiały, którym nasi

klienci ufają już od 135 lat.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i kreatywności potrafimy na drodze

ścisłej współpracy rozwiązywać nawet największe problemy naszych

klientów i wyznaczać im drogę naprzód.

https://www.paradyz.com/gosia-baczynska
https://www.paradyz.com/monumental
https://www.paradyz.com/neve-creative
https://www.paradyz.com/neve-creative
http://www.paradyz.com/
http://www.paradyz.com/strefa-architekta
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Od wielu lat poświęcamy się kwestiom związanym z innowacjami,

zrównoważonym rozwojem produktów i zaangażowaniem społecznym

w obsłudze klientów w branży budowlanej, produktów konsumenckich,

przemysłowej i transportu, a także na rynkach wtórnych.

Kompleksowa oferta farb

i produktów dla architektury sprawia, że bez względu na to, czego dotyczy projekt, firma PPG posiada

kompleksowe rozwiązania w zakresie powłok, które ochronią i ozdobią

wszystkie powierzchnie – od konstrukcji stalowych po ściany i sufity.

 

ANIMEO

ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA

 

Fasada  bioklimatyczna  ma  fundamentalne  znaczenie  w  projektowaniu  nowoczesnych,
efektywnie energetycznych budynków. Integralną jej częścią są wyposażone w napędy
osłony  przeciwsłoneczne,  które  pozwalają  zredukować  koszty  eksploatacji,  a  także
zapewniają  zmienną izolacyjność.  Wszystko zaś  odbywa się  automatycznie  za  sprawą
ANIMEO – inteligentnego systemu sterowania osłonami, dostarczonego przez firmę Somfy.

 

Zrównoważone budownictwo, które w naturalny sposób musi być innowacyjne, oznacza zmiany w
podejściu do architektury. Projektanci stoją dziś przed ogromną szansą, a także wielkim wyzwaniem i
odpowiedzialnością – jak dostosować obecnie istniejące budynki i przyszłe projekty budowlane do
zmieniających  się  warunków  klimatycznych.  Muszą  wziąć  pod  uwagę  poprawę  energetyczną
budynków,  zapewnienie  komfortu  użytkownikom  w  przestrzeniach  biurowych  z  możliwie
maksymalnym dostępem do światła  naturalnego przy  jednoczesnej  ochronie  przeciwsłonecznej  i
całkowitym eliminowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Szczególnie dziś, już nie
tylko w aspekcie energooszczędności, ale również w dobie realnych zagrożeń wynikających z sytuacji
epidemicznej,  tak  ważną  rolę  odgrywa  jakość  powietrza  we  wnętrzach  i  możliwość  naturalnej
wentylacji. W całej tej skomplikowanej sieci powiązań, czynników wpływu i oczekiwań, projektantom z
pomocą przychodzą zasady architektury bioklimatycznej,  a  kluczowym elementem w tak ujętym
procesie projektowania jest fasada.

To właśnie poprzez fasadę budynku zachodzi większa część wymiany energetycznej, gdyż jest ona
naturalnym miejscem styku czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynników, które są zmienne.
Dlatego  też  fasada  powinna  właśnie  dynamicznie  dopasowywać  się  do  warunków  na  zewnątrz
budynku, a jednocześnie potrzeb użytkowników, ich obecności lub absencji. Krótko mówiąc, to właśnie
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fasada  bioklimatyczna  ma  wręcz  fundamentalne  znaczenie  w  projektowaniu  nowoczesnych,
efektywnie  energetycznych  budynków.

 

Automatyka budynkowa

Integralną częścią fasady bioklimatycznej są zautomatyzowane osłony przeciwsłoneczne, które mają
do odegrania niezwykle istotną rolę: pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na chłodzenie powietrza
w budynku, a to przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów eksploatacji. Co więcej, zapewniają
zmienną izolacyjność fasady, a w rezultacie:

zmniejsza się moc systemu HVAC;

zapewniają użytkownikom komfort termiczny, chroniąc wnętrze przed przegrzaniem i nagłymi
wzrostami temperatur latem;

eliminują oślepianie i minimalizują występowanie kontrastów, podnosząc jednocześnie komfort
wizualny;

opuszczane w okresach niskich temperatur  stanowią dodatkową warstwę izolacji  szklanych
fasad, redukując i spowalniając ich wychłodzenie.

Wszystko  dzieje  się  automatycznie,  bez  konieczności  zaangażowania  użytkowników –  sterowane
osłony  przeciwsłoneczne  są  regulowane  (podnoszone,  opuszczane,  ustawiane  w  pozycjach
komfortowych)  w  reakcji  na  zmiany  w  warunkach  pogodowych  i  z  uwzględnieniem  potrzeb
użytkowników budynków. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników pogodowych (temperatury,
wiatru, nasłonecznienia, deszczu, śniegu, oblodzenia, zintegrowanych w stacji meteo instalowanej na
dachu budynku) lub poprzez polecenia ze sterownika systemu Animeo (algorytmy dla zapewnienia
komfortu),  które  biorą  pod  uwagę  np.  godziny  lub  dni  korzystania  z  budynku  lub  obecność
użytkowników  w  pomieszczeniach.  Dla  tych,  którzy  chcą  dodatkowo  regulować  położenie  osłon
indywidualnie, do systemu można dołączyć również nadajniki sterowania lokalnego.

 

Z perspektywy użytkowników

Komfort  wizualny  to  jeden  z  kluczowych  warunków dobrego  samopoczucia  osób  pracujących  w
biurowcach.  Dlaczego?  Gdy  mamy  maksymalny  dostęp  do  naturalnego  światła  dziennego  i
jednocześnie możemy obserwować świat zewnętrzny, mamy więcej energii i pracuje nam się lepiej.
Zapewnienie  użytkownikom  komfortu  wizualnego  to  jedno  z  dzisiejszych  oczekiwań  najemców
powierzchni biurowych.

Aby zapewnić prawidłowy poziom oświetlenia przez cały dzień, system automatycznego zarządzania
osłonami korzysta z różnych funkcji. Na przykład dzięki Animeo automatycznie zostanie dostosowany
kąt nachylenia lameli żaluzji fasadowej do kąta padania promieni słonecznych w czasie rzeczywistym.
Mówimy wtedy o funkcji  „śledzenia słońca”.  Osłony będą ustawione w optymalnej  pozycji,  by
zapewnić dostęp światła naturalnego do wnętrza i jednocześnie chronić przed oślepiającym słońcem –
większość  energii  słonecznej  zostanie  odbita  lub  rozproszona,  a  wnętrze  oświetlone  w  sposób
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optymalny  i  komfortowy  dla  użytkownika.  Inną  funkcją  jest  „ogrzewanie  słońcem”  –  system
automatycznie  podniesie  osłony  w  okresie  zimowym  w  czasie  intensywnego  nasłonecznienia  i
nieobecności  osób  w  celu  dogrzania  pomieszczenia.  Z  drugiej  strony  mamy  również  funkcję
„trzymania ciepła”, która nocą opuści osłony, tworząc dodatkową warstwę izolacji i zapobiegając
stratom ciepła.

 

Animeo – system do budynków różnego typu

Wybierając optymalny system dla danego budynku, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych
czynników, m.in. przewidywaną liczbę osłon przeciwsłonecznych czy liczbę stref,  na które należy
podzielić budynek. To pozwoli na precyzyjną pracę systemu – sterownik wyda określone polecenia
tylko wybranym osłonom, dopasowując ich  działanie  do warunków pogodowych czy okoliczności
użytkowania.  Gama Animeo pozwala na dopasowanie systemu do różnego typu budynków: biur,
obiektów  przemysłowych,  służby  zdrowia,  edukacyjnych,  hoteli,  sportowo-rekreacyjnych,
mieszkalnych, centrów handlowych i wielu innych budynków użyteczności publicznej – do każdego
typu fasady i wybranego rodzaju osłon przeciwsłonecznych.

Jednocześnie system automatyki pełni funkcję „ochronną”, gdyż czujniki pogodowe przez cały czas
zabezpieczają  osłony  przed  uszkodzeniem.  W  przypadku  wystąpienia  niebezpiecznych  zjawisk
pogodowych,  aktywacji  alarmu  przeciwpożarowego  czy  innego  alertu,  zautomatyzowane  osłony
podniosą się automatycznie. Warto zwrócić również uwagę na łatwość zarządzania systemem Animeo
np.  poprzez  zdalny  dostęp  serwisu  Somfy  w  celu  skonfigurowania  parametrów  oraz  wygodę
użytkowników (dzięki możliwości sterowania osłonami indywidualnie i systemowo). W zależności od
tego, którą wersję Animeo wybierzemy, możemy zarządzać osłonami w jednej lub wielu strefach
budynku. Elastyczność systemu pozwala na funkcjonowanie w pełni autonomiczne lub też integrację z
protokołami zarządzania budynkiem typu BaCNet, KNX, LON, dając w rezultacie pełną współpracę z
budynkowym  systemem  BMS.  I  wreszcie  –  dynamiczne  osłony  fasadowe,  oprócz  swych  zalet
funkcjonalnych odgrywają również rolę nie do przecenienia w aspekcie estetyki fasady, nadając jej
dynamiki  i  wyposażając architektów w optymalne narzędzie  w procesie  projektowania szklanych
fasad.
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