BauderPIR - efektywny system
termoizolacji na krokwiach

Systemy Dachów Stromych

Systemy Dachów P³askich

Systemy Dachów Zielonych

Konsekwentna termoizolacja z BauderPIR
Energia jest dzisiaj
dro¿sza ni¿ kiedykolwiek.
W celu jej pozyskania
zu¿ywamy cenne
surowce i emitujemy
szkodliwe substancje.
Jedno i drugie odbywa
siê na koszt œrodowiska
naturalnego.

Dlatego oczywistym jest, ¿e
cz³owiek i natura na równi
partycypuj¹ w korzyœciach
zwi¹zanych z oszczêdnym
gospodarowaniem zasobami, przy czy bardzo wa¿n¹
rolê odgrywa termoizolacja.
Ma³e straty ciep³a poprzez
optymaln¹ termoizolacjê
daj¹ ogromny potencja³
oszczêdnoœci. Poza tym
pomieszczenia mieszkalne
dziêki sta³ej temperaturze
zyskaj¹ na przytulnoœci.

Oszczêdzanie energii
odci¹¿a œrodowisko
naturalne i nasze portfele.
Bez porównania najwiêkszy udzia³ w osobistym
bilansie energii stanowi¹
nadal koszty ogrzewania.
Wiadomo co to znaczy dla
naszego portfela. Roczne
koszty ogrzewania plasuj¹
siê na znacznym poziomie
i wykazuj¹ tendencje
wzrostow¹.

O ile lepsza jest termoizolacja, o tyle mniejsze jest
zu¿ycie opa³u - to znaczy
mniejsze wydzielanie
substancji szkodliwych,
a jednoczeœnie zaoszczêdzone pieni¹dze.

Tymczasem ustawodawca
równie¿ to dostrzeg³.
Obowi¹zuj¹ce od 1.02.2002
roku zarz¹dzenie oszczêdnoœci energii zaleca dla
budowli nowych minimaln¹
wartoœæ termoizolacyjn¹
(wsp. - U- dach < 0,20) i dla
budowli starych wyznacza
minimaln¹ wartoœæ termoizolacji (wsp. - U - dach <
0,30).Poniewa¿ dachy maj¹
d³ug¹ ¿ywotnoœæ, tym
samym decyzja w zakresie
termoizolacji ma d³ugotrwa³y bezpoœredni wp³yw
na koszty energii. Zaleca
siê zatem uczyniæ wiêcej
ni¿ zastosowanie minimalnej gruboœci termoizolacji okreœlonej przez
ustawodawcê.
Wiêksza gruboœæ termoizolacji oznacza d³ugoterminow¹ niezale¿noœæ od
dalszego wzrostu cen.

temp

Dbajcie o wasze koszty!

Zu¿ycie energii
na m2 powierzchni dachu w roku
termizolacja BauderPIR (WLS 0,25)
Gruboœæ
termoizolacji

WSP.(K) *

Zu¿ycie
oleju

Zu¿ycie
energii

Budynek pasywny
z termoizolacj¹
BauderPIR

240 mm

0,10 W / (m2•K)

oko³o 1 l

tylko oko³o 7,5 kWh

Budynek
niskoenergoch³onny
z termoizolacj¹
BauderPIR

160 mm
140 mm

0,15 W / (m2•K)
0,16 W / (m2•K)

oko³o 1,5 l
oko³o 1,6 l

tylko oko³o 11 kWh
tylko oko³o 12 kWh

120 mm** 0,19 W / (m2•K)

oko³o 1,9 l

tylko oko³o 14 kWh

0,22 W / (m2•K)
0,25 W / (m2•K)

oko³o 2,2 l
oko³o 2,5 l

tylko oko³o 18,5 kWh
tylko oko³o 20,8 kWh

75 mm*** 0,30 W / (m2•K)

oko³o 3 l

tylko oko³o 25 kWh

- 1,29 W / (m2•K)

oko³o 13 l

Zalecenia dla budowli
nowych z termoizolacj¹
BauderPIR
Budownictwo stare
ulepszone z termoizolacj¹
BauderPIR
Zarz¹dzone w EnEV dla
budowli starych
z termoizolacj¹
BauderPIR
bez termoizolacji
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105 mm
90 mm

oko³o 108 kWh

PIR
Bauder
ni¹dze
dza pie
oszczê
isko
œrodow
chroni

*

z uwzglêdnieniem ca³ego uk³adu
dachu
** zalecone zgodnie
z EnEV 2002 - budowle nowe
*** minimalny wymóg zgodnie
z EnEV 2002 - budowle stare

£adniej mieszkaæ, bardziej
oszczêdzaæ energiê.
Oszczêdzaæ od samego
pocz¹tku
Zwarta powierzchnia
termoizolacyjna BauderPIR
oszczêdza d³ugoterminowo
nie tylko koszty energii, lecz
dziêki prostej i szybkiej
technologii wykonawstwa
równie¿ ¿yw¹ gotówkê.
Optymalnie w ka¿dym
przypadku
Termoizolacja wykonana na
krokwiach z uwagi na
widoczn¹ od wewn¹trz
konstrukcjê noœn¹ dachu,
pozwala na atrakcyjn¹
aran¿acjê pomieszczeñ.
Natomiast je¿eli np.
w starym budownictwie
krokwie od strony wnêtrza
s¹ ju¿ obudowane, pozostan¹ one nienaruszone.

Gor¹ce lato, mroŸna zima
Has³o termoizolacja kojarzy
siê nam zwykle z unikaniem
strat ciep³a w okresie
grzewczym. Natomiast inna
zale¿noœæ odnosi siê
do wartoœci u¿ytkowej
zabudowy mieszkalnej
poddasza pod wzglêdem
ochrony przed dzia³aniem
promieni s³onecznych
w okresie letnim.
Wysoka zdolnoœæ termoizolacyjna BauderPIR jak
wykaza³y obszerne
badania, sprawdza siê tak
samo latem, jak i zim¹
i zapewnia przez ca³y rok
sta³¹ temperaturê pomieszczenia.

Zalecenia EnEV
(zarz¹dzenie
oszczêdnoœci energii)

To trzeba wiedzieæ:
Optymalna termoizolacja
mo¿liwa jest tylko na
krokwiach.

„Kapitalnie! Wy¿sza
jakoœæ mieszkania pod
dachem. Niskie koszty
ogrzewania dla ca³ego
domu.”

Krokwie dachowe jako
drewniane elementy
budowli maj¹ z³y wspó³czynnik przewodnoœci
cieplnej. Je¿eli materia³
termoizolacyjny umieœcimy
miêdzy krokwiami,
powstan¹ niepo¿¹dane
mostki termiczne, czego
nastêpstwem s¹ straty
ciep³a.
Dlatego BauderPIR
uk³adamy na krokwiach,
gdzie warstwa termoizolacyjna tworzy zwart¹
powierzchniê ca³ego dachu,
bez mostków termicznych
na elementach konstrukcji
drewnianych lub przegrodach.

Zarz¹dzenie EnEV poleca
dla budowli nowych
maksymalny wspó³czynnik
przenikania ciep³a (wsp. U)
0,20, a dla renowacji
starych budowli 0,30.
Oznacza to, ¿e ca³y uk³ad
dachu ³¹cznie z termoizolacj¹ musi w znacznym
stopniu wykluczyæ straty
ciep³a.
BauderPIR spe³nia wymogi
EnEV ju¿ przy gruboœci
75 mm dla budowli starych
i 120 mm dla budowli
nowych. Poza tym Bauder
stale posiada wyroby PIR
o gruboœci elementów do
240 mm, które pozwalaj¹
w jeszcze wiêkszym
stopniu zaoszczêdziæ
koszty i energiê. Tym
samym spe³nione zostaj¹
równie¿ wymagania wobec
budynków niskoenergoch³onnych i pasywnych.
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Rozwi¹zanie systemowe BauderPIR:
Kompletne proste - proste kompletne
Co w³aœciwie oznacza
BauderPIR?

Zalety serii wyrobów
BauderPIR:

Skrót PIR okreœla
poliuretan tward¹ piankê
o milionach mikroskopijnych zamkniêtych komórek,
które przez sw¹ drobn¹
strukturê redukuj¹
do minimum przewodzenie
ciep³a. Dziêki tej w³aœciwoœci pianka PIR Baudera
od dziesiêcioleci stanowi
znakomity i niezawodny
materia³ termoizolacyjny.

Umo¿liwia istotne
oszczêdnoœci kosztów
ogrzewania w starym
i nowym budownictwie

Dalsze charakterystyczne
cechy poliuretanu to :

Zapewnia ka¿demu
obiektowi zachowanie
wysokiej wartoœci

Gwarantuje niezmiennie
wysoki komfort mieszkalny
Wnosi autentyczny
wk³ad do ekologii budowlanej

wysoka wytrzyma³oœæ
odpornoœæ termiczna
ca³kowita neutralnoœæ
biologiczna, dlatego PIR
jest ekologicznie
nieszkodliwy
Inne obszary zastosowania: Izolacja termiczna
lodówek, drzwi, elementów samochodowych lub
jako integralna pianka.

Wyj¹tkowo ³atwe
w obróbce
£¹czy paroizolacjê,
termoizolacjê i ochronê
przed deszczem w jednym elemencie systemowym
Oferuje szeroki wachlarz
niezbêdnych akcesoriów
Polecany i kontrolowany
przez specjalistyczny
personel

Mniej stanowi wiêcej:
Pozyskaæ pomieszczeniaOszczêdziæ koszty

Porównanie gruboœci materia³ów
termoizolacyjnych
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Termoizolacja na
krokwiach

W porównaniu z termoizolacj¹
miêdzy krokwiami

BauderPIR
(WLS 0,25)

We³na
W³ókna
Mineralna Celulozowe
(WLS 040)

Drewno

Budowle Stare

75 mm

160 mm

180 mm

400 mm

Budowle Nowe

120 mm

260 mm

280 mm

640 mm

Zdolnoœæ izolacji termicznej
BauderPIR daleko przewa¿a nad innymi materia³ami termoizolacyjnymi.
Jak dalece - pokazuje
tabela porównawcza.
Aby osi¹gn¹æ takie same
wartoœci jak za pomoc¹
elementów PIR musimy
zastosowaæ co najmniej
podwójnej gruboœci
warstwê innych powszechnie stosowanych
materia³ów termoizolacyjnych.

Porównanie uk³adów termoizolacji

krytyczna:

nierentowna:

miêdzy krokwiami
30°
Lato

-10°
Zima

Ø 15°-25°

temp

pod krokwiami
30°
Lato

-10°
Zima

Ø 15°-25°

BauderPIR: zwyczajnie
na krokwiach
30°
Lato

-10°
Zima

przyjemnie Ø 20°-22°
sta³e temperatury

Izolacja termiczna
miêdzy krokwiami: Sama
czêsto nie wystarcza

Izolacja termiczna pod
krokwiami: kosztowna
i szkodliwa dla dachu

Termoizolacja na
krokwiach z BauderPIR:
to sensowna alternatywa

Na przegrodach i krokwiach
powstaj¹ mostki termiczne skutek: pogorszenie
wartoœci termoizolacyjnej

Skutecznoœæ izolacji
termicznej od krokwiami
pogarszaj¹ mostki
termiczne przy œciankach
dzia³owych

Z BauderPIR na krokwiach
izolacja termiczna jest
optymalna. Wszystkie
elementy budowli znajduj¹
siê w cieple i suchym - bez
mostków termicznych.
Najlepszy efekt ocieplenia

Mostki termiczne na
nieocieplonych krokwiach
i przegrodach powoduj¹ ich
zawilgocenie i wahania
temperatury, a zatem i du¿e
obci¹¿enie konstrukcji

Wilgoæ i wahania temperatury powoduj¹ du¿e
obci¹¿enie konstrukcji
dachu

Ca³kowicie zwarta
powierzchnia nad dachem,
a tym samym sta³a
i przyjemna temperatura

Proste wykonawstwo

Zasada wpust i pióro
Aby pewnie wykluczyæ
mostki termiczne, ka¿dy
element termoizolacyjny
BauderPIR posiada
po obwodzie po³¹czenie
na pióro i wpust. Tylko
ten sposób gwarantuje
sta³¹ zdolnoœæ termoizolacji i tym samym zapobiega szkodiwemu
tworzeniu siê skroplin.

Problemowe strefy na
krokwiach, œcianach i po³¹czeniach wewn¹trz
pomieszczenia

Strefy problemowe przy
po³¹czeniach z przegrodami

Poniewa¿ wykonanie odbywa
siê na zewn¹trz nie istniej¹
jakiekolwiek przeszkody
w miejscach problemowych
jak krokwie czy œciany

Niski koszt
Kosztowna szczególnie
w przypadku dodatkowych
robót

Ekstremalnie kosztowna
w przypadku ju¿ gotowego
wystroju wnêtrza

Ma³y wysi³ek dziêki
efektywnej technologii

Odpowiednia równie¿ dla
starych budowli

Dodatkowy koszt w przypadku zbyt ma³ego
przekroju krokwi: izolacja
termiczna miêdzy
krokwiami czêsto nie
spe³nia wymogów WSVO
(przepisy w zakresie izolacji
cieplnej)

Straty finansowe przez
utratê przestrzeni. W czasie
robót du¿e natê¿enie
ha³asu i zanieczyszczenia

Mo¿liwoœæ zwiêkszenia
przestrzeni:
Swoboda indywidualnej
aran¿acji wnêtrza pod
dachem. ¯adnych ograniczeñ w zamieszka³ych pomieszczeniach poddasza.
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BauderPIR same plusy 10 zalet, które przemawiaj¹ za Bauderem
Zalety BauderPIR mówi¹
same za siebie:
Wysoka sprawnoœæ
izolacji termicznej, oraz
na przyk³ad znakomita
zgodnoœæ poliuretanu
wobec cz³owieka i œrodowiska naturalnego. Inne
natomiast okazuj¹ siê
dopiero po dok³adnym
przyjrzeniu siê dokonanemu wyborowi.
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PIR

PLUS 1:
Pewna zapora przed
stratami ciep³a.

PLUS 2:
Wiêksza przestrzeñ.

Wszystkie elementy
budowlane znajduj¹ siê
zabezpieczone pod
warstw¹ izolacji termicznej
BauderPIR bez mostków
termicznych w miejscach
krokwi œcian.

Zastosowanie p³yt Bauder
PIR pozostawia konstrukcjê
dachu widoczn¹ od spodu
w wyniku czego zyskamy
optycznie i wyczuwalnie na
powierzchni mieszkalnej,
a tym samym odnosimy
konkretne korzyœci osobiste
lub maj¹tkowe.

PLUS 3:
Swoboda wyeksponowania konstrukcji.

PLUS 4:
Korzyœci finansowe dziêki
mo¿liwoœci szybkiego
zagospodarowania.

PLUS 5:
Nie wymagana chemiczna
ochrona drewna.

PLUS 6:
Pewne po³¹czenie
zewnêtrznych elementów.

¯adna inna technologia
termoizolacji nie pozostawia wykonawcy tyle
swobody. Umo¿liwia
czêœciowe lub ca³kowite
pozostawienie widocznej
konstrukcji. Obudowê
mo¿na wykonaæ za pomoc¹
drewna, p³yt wiórowych,
p³yt gipsowo-kartonowych
itp.

Zastosowanie technologii
z p³ytami BauderPIR na
krokwiach znacznie skraca
czas wykonania. Ju¿
w pierwszej fazie robót
konstrukcja jest zakryta.
Pozwala to na wczeœniejsze korzystanie z powierzchni mieszkalnej.

Zgodnie z norm¹ DIN przy
zastosowaniu p³yt
BauderPIR w przypadku
konstrukcji widocznej lub
zabudowanej od strony
wnêtrza mo¿na zrezygnowaæ z chemicznej ochrony
drewna.

BauderPIR pozwala szybko
i precyzyjnie po³¹czyæ
praktycznie wszystkie
elementy wystêpuj¹ce
na budowli. Wykonawca ma
swobodny dostêp z zewn¹trz i nie musi wykonywaæ
skomplikowanych
czynnoœci w trudnodostêpnych miejscach, jak
w przypadku wykonania
izolacji termicznej miêdzy
krokwiami.

Prosto, szybko i pewnie
Na stosowaniu systemu
termoizolacji BauderPIR
inwestor i wykonawca
odnosz¹ równe korzyœci.

temp

PLUS 7 :
Powietrznoszczelny uk³ad
dachu.

PLUS 8:
Nie wymaga wzmocnienia
krokwi remontowanych
obiektów.

PLUS 9:
Oszczêdnoœci na
konstrukcji drewnianej.

PLUS 10:
Elementy samonoœne.

Zgodnie z zarz¹dzeniami
EnEV i obowi¹zuj¹cymi
normami, konstrukcje
dachów nale¿y wykonywaæ
jako powietrznoszczelne.
Warstwa termoizolacji z p³yt
Bauder PIR stanowi jedno
z nielicznych rozwi¹zañ
spe³niaj¹cych te nakazy.

Równie¿ w starych budowlach op³acalne jest to,
¿e p³yty BauderPIR mo¿na
bezproblemowo uk³adaæ na
ka¿dej wysokoœci krokwi.
W przeciwieñstwie do
innych technologii izolacji
termicznej, wzmocnienie
krokwi nie jest wymagane.
Dziêki temu odpada dodatkowy materia³, czas i koszty
robocizny.

Aby spe³niæ wytyczne
WSVO dla nowych budowli,
przy zastosowaniu p³yt
BauderPIR przekrój krokwi
nie musi byæ wyliczony
z gruboœci materia³u termoizolacyjnego, lecz wy³¹cznie z wymogów statyki kolejne oszczêdnoœci
materia³owe i kosztowe.

Elementy termoizolacyjne
BauderPIR uk³adane s¹ na
deskowaniu z pap¹
podk³adow¹, albo bezpoœrednio na krokwiach bez
dodatkowej warstwy
noœnej. Daje to wymierne
korzyœci, szczególnie
w starym budownictwie,
gdzie czêsto od strony
wnêtrza konstrukcja jest ju¿
obudowana.
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Przegl¹d p³yt termoizolacyjnych
BauderPIR
Grupa przewodnoœci cieplnej

Wymiary zewnêtrzne
Gruboœæ elementów
Wspó³czynnik U(k)- (W/m2•K)

BauderPIR PLUS

BauderPIR SF

BauderPIR SDS

WLS 025

WLS 024

WLS 028

1800 x 1200

1800 x 1200

1800 x 1200

80 100 120 140 160

180

80 100 120 140 160

180

80 100 120 140 160

180

0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

0,13

0,28 0,23 0,16 0,16 0,14

0,13

0,32 0,26 0,22 0,19 0,17

0,15

Wytrzyma³y element
termoizolacyjny
Warstwy kryj¹ce: obustronnie
aluminium, dodatkowo górna
warstwa - papa polimerobitumiczna z poziomym
i pionowym samoprzylepnym
zak³adem 10cm. £¹czenie p³yt
na pióro i wpust.

Grupa przewodnoœci cieplnej

Wymiary zewnêtrzne
Gruboœæ elementów

120

BauderPIR SWE

BauderPIR TPE

WLS 024

WLS 024

1800 x 1200

1800 x 1200

140

160

180

(80+40) (100+40) (120+40) (140+40)

Wspó³czynnik U(k)- (W/m2•K)

0,21

Niezawodny element
termoizolacyjny
Warstwy kryj¹ce: Obustronnie
aluminium lakierowane przeciwodblaskowo, poziome
i pionowe zak³ady samoprzylepne. £¹czenie p³yt na pióro
i wpust.

0,19

0,16

0,14

Element termo - i dŸwiêkoizolacyjny.
Obustronnie pow³oka
z aluminium. Z wierzchniej strony
polimerobitumiczna papa
z zak³adem 10cm. Dodatkowo od
spodu p³yta dŸwiêkoch³onna
z twardej we³ny mineralnej
gruboœci 40 mm (WLS 035).
£¹czenie p³yt na pióro i wpust.

108

128

148

(100+8)

(120+8)

(140+8)

0,24

0,20

0,17

Dyfuzyjny element
termoizolacyjny
Warstwy kryj¹ce: Obustronnie
w³óknina mineralna, dodatkowo
wierzchnia warstwa - dyfuzyjna
w³óknina z poziomym i
pionowym samoprzylepnym
zak³adem. £¹czenie na pióro i
wpust.

Element termoizolacyjny do
malowania i tynkowania.
Obustronnie pow³oka
z aluminium. Z wierzchniej
strony dyfuzyjna w³óknina
z 10 cm zak³adem. Dodatkowo
od spodu specjalna p³yta
gruboœci 8 mm. £¹czenie p³yt
na pióro i wpust.

BauderPIR MDE
WLS 024

Grupa przewodnoœci cieplnej

1800 x 1200

Wymiary zewnêtrzne
Gruboœæ elementów

102

122

142

162

(80+22) (100+22) (120+22) (140+22)

Wspó³czynnik U(k)- (W/m2•K)

* Z uwzglêdnieniem ca³ego uk³adu
dachu w przypadku widocznych
konstrukcji dachu

0,26

0,22

0,18

0,16

Element termoizolacyjny dla
dachów metalowych,
¿wirowych, dachów krytych
gontami.
Warstwy kryj¹ce: obustronnie
aluminium, dodatkowo gór¹
p³yta drewnopochodna 22 mm.
£¹czenie p³yt na pióro i wpust.

BauderPIR materia³y
pomocnicze
Papy podk³adowe
Bauder TOP
Wkrêt specjalny
SFS TWIN 4D - do statycznie pewnego mocowania
Samoprzylepna
elastomerobitumiczna
taœma Bauder TEC PMK
Bauder „Fugendichtband”
taœma do po³¹czeñ
BauderPIR pianka
uszczelniaj¹ca
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BauderPIR w starych i nowych budowlach

Realizacja nowa lub
renowacja:
BauderPIR stanowi
idealn¹ izolacjê termiczn¹
dla ka¿dego dachu.
Przedstawione na tej
stronie cztery przyk³ady
opisuj¹ tylko jeden wycinek
wszystkich mo¿liwoœci.

Budowle stare - izolacja termiczna BauderPIR

1

Jak odnawiamy star¹
budowlê, której belki
wi¹zania dachowego nie
s¹ widoczne z powodu
obustronnej zabudowy
(do³em wystrój, gór¹
deskowanie)?
Bardzo prosto. Warstwê
termoizolacyjn¹ BauderPIR
uk³adamy na deskowaniu
bez ingerencji w istniej¹c¹
konstrukcjê dachu.
Bez brudu i ha³asu osi¹gamy znakomity wynik izolacji
termicznej

1

Stara budowla z istniej¹cym
deskowaniem i ok³adzin¹ od
strony wewnêtrznej:
Odnowiono bez zmiany ok³adziny
termoizolacja Bauder PIR u³o¿ona
na deskowaniu z pap¹ podk³adow¹.

2

Czy w ten sam sposób
mo¿emy odnowiæ
star¹ budowlê bez wierzchniego deskowania?

2

Tak. Elementy BauderPIR
s¹ samonoœne i mog¹ byæ
uk³adane bezpoœrednio
na krokwiach. Dziêki tej
technologii w obu przypadkach nie maj¹ znaczenia stare wyliczenia obci¹¿eñ (np. mniejszy przekrój
krokwi).
Stara budowla z istniej¹c¹ od
strony wewnêtrznej ok³adzin¹,
bez deskowania:
Odnowiono bez zmiany ok³adziny
termoizolacja BauderPIR u³o¿ona
bezpoœrednio na krokwiach.

Nowa budowla - izolacja termiczna z Bauder PIR
Tu istniej¹ wszystkie
mo¿liwoœci:

1

2

Nowa budowla z ok³adzin¹ z p³yt
gipsowo-kartonowych od wewnêtrznej strony pomieszczenia:
Termoizolacja BauderPIR
bezpoœrednio na krokwiach bez
deskowania.

Nowa budowla z widoczn¹
konstrukcj¹ stropu:
Termoizolacja BauderPIR
na deskowaniu z pap¹ podk³adow¹.

1

Dowolna ok³adzina pod krokwiami od wewnêtrznej strony pomieszczenia.

2

Widoczne belkowanie dachu
z deskowaniem.
W ka¿dym podanym
przypadku mo¿e byæ
osi¹gniêta maksymalna sprawnoœæ
izolacji termicznej
przy minimalnym
nak³adzie kosztów
i materia³ów

9

Dachy strome stanowi¹
jedn¹ z wielu dziedzin
dzia³alnoœci Baudera.

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazuj¹ na
aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian. Prosimy informowaæ siê na temat aktualnego stanu wiedzy
technicznej w czasie trwania zamówienia.
Zak³ad Stuttgart
Paul Bauder GmbH & Co.
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon: 0711/88 07-0
Telefax: 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Zak³ad Bochum
Paul Bauder GmbH & Co.
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon: 02 34/5 07 08-0
Telefax: 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de

Zak³ad Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon: 03 46 02/3 04-0
Telefax: 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de

Zak³ad Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon: 0 42 02/5 12-0
Telefax: 0 42 02/5 12-115
landsberg@bauder.de

Polska
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznañ
Telefon: 061 827 18 17
Telefax: 061 827 18 16
info@bauder.pl
www.bauder.pl

Zak³ad Bernsdorf
Thermoplast Bernsdorf GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon: 03 57 23/2 45-0
Telefax: 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de

Austria
Bauder Ges.m.b.H.
Wargram 1
A-4061 Pasching/Linz
Telefon: 072 29/6 91 30
Telefax: 072 29/6 55 18
bauder.office@aon.at

Szwajcaria
Paul Bauder AG
Industriestraße 11
CH-6343 Rotkreuz
Telefon: 041 7 98 00 10/11
Telefax: 041 7 98 00 19
bauder.schweiz@swissonline.ch
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Jakoœæ i wiedzê fachow¹
na najwy¿szym poziomie
oferujemy równie¿ w zakresie dachów p³askich
i zielonych.

