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Drodzy Państwo,
z ogromną radością dzielę się z Wami drugim numerem albumu trendów przy-
gotowanym pod patronatem marki Aluprof. Tym razem pochylamy się nad ideą 
tzw. zielonego budownictwa, chcąc jednocześnie przybliżyć najbardziej prestiżowe 
i przełomowe realizacje green building w Polsce. Wychodząc naprzeciw nowym wy-
zwaniom, jakie przyniosła ze sobą I połowa 2020 roku, udostępniamy najnowsze 
wydanie przede wszystkim w formie online.

W dobie szybko postępujących zmian klimatycznych 
niezwykle ważne jest, abyśmy jeszcze większą wagę 
przykładali do promocji i wdrażania zasad zrównoważo-
nego rozwoju i ekologicznego budownictwa. Dotyczy to 
każdego z etapów istnienia budynku – projektowania, 
budowania i użytkowania.

Aluprof jako trendsetter i lider na rynku od lat podąża 
wspomnianą drogą w działalności biznesowej i eduka-
cyjnej. Realizacje oparte na aluminiowych systemach 
naszej marki są przykładem nowatorskich, proekolo-
gicznych rozwiązań, stając się atrakcyjnymi wizytówkami 
miast. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok przyby-
wa certyfikowanych, zielonych budynków, dzięki którym 
udaje się ograniczać emisję gazów cieplarnianych, zu-
żywać mniej energii i lepiej gospodarować surowcami 
naturalnymi. Nowoczesne biurowce czy obiekty han-
dlowo-usługowe to dziś już nie tylko wyjątkowe kompo-
zycje z betonu, szkła i aluminium, to obiekty doskonałe 
pod względem ekologicznym, socjalnym i ekonomicz-
nym. Przyjazne naturze i człowiekowi. Służą pracy, odpo-
czynkowi, rozrywce. Redukują koszty eksploatacji.

Budując mądrze i odpowiedzialnie, nie możemy zapomi-
nać o sektorze jednorodzinnym. Poza komfortem i este-
tyką również i tutaj ogromną rolę odgrywa dobór mate-
riałów budowlanych (poddających się recyklingowi) czy 
dedykowane rozwiązania architektoniczne, dzięki któ-
rym udaje się tworzyć designerskie i energooszczędne 

konstrukcje. Na łamach 2. wydania przedstawiamy m.in. 
historię domu „Green Line” na Warmii, którego projekt 
determinuje zielony dach ze wszystkimi swoimi dobro-
dziejstwami.

Ostatnie miesiące to dla wielu branż trudny czas pod 
względem biznesowym i organizacyjnym. Z chwilą ogło-
szenia stanu epidemii koronawirusa praktycznie z dnia 
na dzień zostaliśmy postawieni przed nowymi wyzwania-
mi i w niejako naturalny sposób przenieśliśmy znaczną 
część swojego życia i działalności do sfery online. Dzięki 
nowym technologiom i nieograniczonym dostępie do 
Internetu możemy jednak nie tylko na bieżąco wykony-
wać należne do nas obowiązki, ale też dzielić się zdigi-
talizowanymi materiałami lub bibliotekami BIM, doradzać 
klientom online czy zapraszać naszych sympatyków na 
wirtualny spacer po siedzibie firmy.

Mamy nadzieję, że lektura najnowszego wydania będzie po-
żyteczna, ciekawa i dostarczy Państwu mnóstwa inspiracji.

Z poważaniem  
Tomasz Grela  

 — prezes zarządu 
ALUPROF SA

_____________

WYBIERAJMY KRAJOWE PRODUKTY I USŁUGI 
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architekt Przemo Łukasik z pracowni Medusa Group
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AluBOOK: Jaka będzie przyszłość archi-
tektury biurowców? W jakim kierunku będą 
podążać architekci i projektanci?

Przemo Łukasik: Niewątpliwie będą domino-
wać aspekty ekologiczne. Na znaczeniu zyska 
lokalizacja, którą dobieramy w relacji do sieci 
komunikacji zbiorowej i ścieżek rowerowych. 
W kompleksach biurowych jeszcze większą 
rolę zaczną odgrywać funkcje towarzyszą-
ce niezbędne w codziennym funkcjonowaniu 
użytkowników tych obiektów – sklepy, przy-
chodnie, restauracje, puby, lokale fitness czy 
przedszkola. Zmienia się charakter przestrzeni 
zewnętrznych, które są dziś czymś więcej niż 
niewielkim skwerem z miejscem na papierosa. 
Wypełniają je tarasy, zieleń, bogata infrastruk-
tura rekreacyjna, ale w trendach widać też ele-
menty prozaiczne, jak otwierane okna. I nie ma 
w tym nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwa-

gę, że wyjście na taras na wyższych kondygna-
cjach podnosi efektywność pracy.

AluBOOK: Jakie innowacje wprowadzają 
obecnie architekci w biurowcach? Co jest 
teraz szczególnie „na topie”?

Przemo Łukasik: W architekturze chodzi 
głównie o odpowiedzialność. My, projektanci, 
nie jesteśmy trendsetterami. Bacznie śledzimy 
trendy, obserwujemy codzienność, wyciągamy 
wnioski i podążamy za okolicznościami, które 
generuje kontekst. A kontekst kreślą możliwo-
ści finansowe inwestora, sprawy administra-
cyjne, ekonomiczne, społeczne. Kontekst to 
także uwarunkowania krajobrazowe, ukształto-
wanie terenu, strony świata. Jest też kontekst 
materiałowy, który dziś nabiera szczególnego 
znaczenia w rozumieniu ekologii, co niewąt-
pliwie stanowi jeden z dominujących trendów 

w architekturze biurowej. W ostatnich latach 
zmienił się sposób organizacji przestrzeni. Biu-
ra to nie są już typowe open-space’y, ale miej-
sca pracy wspólnej, w których architekt wręcz 
prowokuje ludzi do spotkań i wymiany poglą-
dów. Zajęcia służbowe stają się dzięki temu 
bardziej ludzkie, twórcze i innowacyjne, co 
w konsekwencji przekłada się na wartość dla 
firmy. W moim rozumieniu architektura biurowa 
to w dalszym ciągu głównie obudowa dla tech-
nologii, gdzie szczególną uwagę zwraca się na 
instalacje cieplne, systemy wentylacje, mądre 
zarządzanie energią itp. Te aspekty wyznaczają 
kierunek rozwiązań ekologicznych i wymuszają 
na architektach szczególną wrażliwość.

AluBOOK: Dlaczego według Pana projek-
tanci biurowców wykorzystują aluminium?

Przemo Łukasik: Jest to materiał dość pla-

styczny, można wpływać na jego profil, kształt, 
barwę. Pozostaje przy tym lekki, a zarazem wy-
trzymały i nie koroduje. Aluminium jest materia-
łem wdzięcznym architektonicznie, pozwalają-
cym na tworzenie różnego rodzaju geometrii. 

AluBOOK: Jest Pan współautorem projektu 
biurowca .KTW. Co było dla Pana wyzwa-
niem przy tym projekcie?

Przemo Łukasik: U podstaw projektu wież 
.KTW leży pewnego rodzaju skromność i po-
wściągliwość. Chcieliśmy, aby taki właśnie był 
ten obiekt. Zarazem mieliśmy świadomość, 
że projektując najwyższy budynek Katowic, 
chcąc nie chcąc, stanie się on swoistym sym-
bolem. Najważniejsze było jednak nadanie wie-
żom rysów, które utrwaliły cechy charaktery-
styczne dla dzisiejszego postrzegania Śląska. 
Budynek miał niczego nie udawać, być prosty, 
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fajny, a jednocześnie „z pazurem”, więc nie mo-
gło zabraknąć energii i dynamiki w formie. Ten 
efekt mogliśmy uzyskać jedynie poprzez pro-
ste, pragmatyczne i szlachetne bryły poruszo-
ne względem siebie. W żadnym razie nie dopa-
trywałbym się w nim nowego symbolu miasta, 
którym powinien pozostać Spodek. Czym in-
nym jest wznoszenie – na przecięciu kluczo-
wych osi miasta – najwyższego budynku w re-
gionie. To wszystko stwarza czytelną sytuację, 
w której nie sposób myśleć o .KTW inaczej jak 
o dominancie. Ani przez moment nie przeszło 
nam jednak przez myśl, by tworzyć w tym miej-
scu konkurencję dla Spodka. Powściągliwość 
z delikatnym akcentem poruszenia czy, po-
wiedzmy, kontrolowanej utraty równowagi pro-
stopadłościennych brył to ukłon w kierunku 
prawdziwej ikony miasta.

AluBOOK: Biurowiec .KTW zdobył drugie 
miejsce w konkursie Obiekt Roku w Syste-
mach Aluprof 2018. Jak Pan myśli, co zło-
żyło się na sukces i tak duże wyróżnienie?

Przemo Łukasik: Nie mam pojęcia, mogę jed-
nak powiedzieć, co chcieliśmy zawrzeć w tym 
projekcie. Jego genezą była próba znalezienia 
współczesnej formy odpowiadającej funkcji, 
jaką mają pełnić te budynki w sposób prosty, 
ale niepozbawiony sensu. Mam nadzieję, że 

dla innych równie czytelne stało się pewne 
balansowanie na granicy klasycznego pojmo-
wania kompozycji. Chcieliśmy podkreślić etap 
przemian, na jakim znalazły się Katowice wraz 
z rozwojem nowych technologii, potencjałem 
firm i pracujących w nich ludzi. Budynki te za 
sprawą swojej doniosłości mają oferować 
elastyczny i – co ważne – rynkowy produkt, 
gotowy pomieścić zarówno siedzibę firmy 
z sektora R&D (z inspirującym i funkcjonalnym 
wnętrzem), jak również call center lub inne biu-
ra prostych usług okołobiznesowych segmen-
tu BPO (z elastyczną przestrzenią i możliwością 
zoptymalizowanego wypełnienia powierzchni). 
.KTW łączy biurową maszynę wraz z oryginal-
ną, elegancką i ponadczasową architekturą, 
której siła oparta jest na prostocie i umiarze. 
Jak mawiał Albert Einstein: „Wszystko powinno 
się konstruować w sposób możliwie najprost-
szy, ale nie uproszczony”.

AluBOOK: W tym roku rozpoczęła się bu-
dowa drugiego, wyższego biurowca – .KTW 
II. Będzie to najwyższy budynek w Katowi-
cach. Jakie recenzje zbiera koncepcja?

Przemo Łukasik: Sądzę, że przywilej komen-
towania i oceny naszego projektu pozostawię 
jego odbiorcom.

Biurowiec .KTW w Katowicach
Architekt: Medusa Group
Systemy ALUPROF: system fasady elementowej MB-SE85.
KTW, system fasady słupowo-ryglowej MB-SR60N EFEKT, 
system okienno-drzwiowy MB-86 SI 



Posejdon w Szczecinie
Architekci: Federacyjne Biuro Architektoniczne
Fotograf: Radek Kurzaj
Systemy ALUPROF: system fasadowy MB-SR50N HI+, 
system okien odchylno-wysuwnych MB-SR50N OW, 
system okienno-drzwiowy MB-86 SI
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Odpowiedzialne projektowanie. 
Jak tworzyć obiekty przyjazne użytkowni-
kom na co dzień i w obliczu ekstremum?
Sposób myślenia o projektowaniu budynków i, co za tym idzie, o procesie realizacji, 
a także produkcji materiałów budowlanych w wyniku doświadczenia pandemii zmieni 
się bezpowrotnie. Odpowiedzialne projektowanie, w jeszcze większym niż dotych-
czas stopniu, będzie opierało się o aspekty ekologiczne. Nadrzędnym celem inwe-
storów i branży stanie się zapewnienie użytkownikom obiektów komfortu na wielu 
różnych poziomach.



— Nowo powstałe budynki będą bardziej inte-
ligentne i bardziej ekologiczne. Jako społeczeń-
stwo zrozumieliśmy, że ewentualne zagroże-
nie ze strony środowiska jest realne. 
Szczególnie ważne w projektowaniu staną się więc aspekty ekologiczne, co 
będzie się przejawiało w podnoszeniu standardów warunkowanych rynkowo 
i przez przepisy. Doświadczenie pracy zdalnej nauczyło nas bardzo ważnej rze-
czy, mianowicie tego, że nie jesteśmy i przez najbliższe lata nie będziemy goto-
wi pracować „na etat” z domu. Dodatkowo wzrośnie świadomość przydatności 
i możliwości systemów teleinformatycznych, które docelowo jeszcze lepiej się 
rozwiną. Może stać się to inspiracją do tworzenia wielofunkcyjnych przestrze-
ni multimedialnych w obiektach. Naturalnym kierunkiem zmian będzie globali-
zacja. Doświadczenie pandemii pokazało, że tylko zjednoczeni możemy ocalić 
planetę. Współpracując w skali globalnej, odnosimy sukcesy i otrzymujemy re-
alne korzyści 

— podkreśla architekt Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania 
w Cavatina Holding, który odpowiada za projekt dwóch nowych biu-
rowców na mapie Wrocławia – Carbon Tower i Diamentum Office.

Nowa Fabryczna w Łodzi
Architekt: Medusa Group
Systemy ALUPROF: system ściany słupowo-ryglo-
wej MB-SR50N, fasada półstrukturalna MB-SR50N 
EFEKT, system okienno-drzwiowy MB-70HI
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P
olskie budownictwo w kilkunastu ostatnich latach przeżyło prawdziwy renesans. 
Obiekty, które powstały w tym czasie, reprezentują najwyższe standardy i niczym 
nie ustępują realizacjom naszych zachodnich sąsiadów. Coraz częściej zagraniczne 
firmy i architekci czerpią inspiracje z rodzimych inwestycji i chętnie wykorzystują ma-
teriały polskich producentów, chwaląc nowoczesną myśl techniczną. Bezpreceden-

sowe doświadczenie pandemii pokazało, że dotychczasowe starania to jednak wciąż za mało. 
Zarówno inwestorzy, jak i branża zrozumieli, że fundamentem nowoczesnego budownictwa po-
nad wszelką wątpliwość jest ekologia w połączeniu z potrzebami użytkowników i daleko idącą 
informatyzacją.



Green Day we Wrocławiu
Architekt: Maćków Pracownia Projektowa
Systemy ALUPROF: system okienno-drzwiowy MB-70HI, 
system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N HI, system 
ściany słupowo-ryglowej p. poż. MB-SR50N EI

014 | 015WWW.ALUPROF.EU 

Cel: komfort użytkowników

— Wewnątrz budynków spędzamy nawet 90% 
swojego czasu, dlatego podczas projektowania 
obiektów i doboru materiałów konstrukcyjnych 
konieczne jest zastanowienie się, jak wnętrza na 
nas wpływają. 
Energooszczędne i pasywne budynki muszą spełniać szereg określonych kryteriów. 
Należy do nich m.in. wysoka jakość środowiska wewnętrznego gwarantowana przez 
zapewnienie komfortu akustycznego, cieplnego, dostępu do światła dziennego, do-
skonałej wentylacji i niskiego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Jako producent 
aluminiowych systemów architektonicznych wiemy o tym doskonale i już od lat two-
rzymy zaawansowane technologicznie produkty, które odpowiadają na oczekiwania 
inwestorów, a nawet je wyprzedzają. Dzięki temu jesteśmy firmą pierwszego wyboru 
przy kluczowych realizacjach w Polsce i na świecie, wiodących prym we wdrażaniu 
nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań i stających się inspiracją dla branży

— mówi Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowy i członek
zarządu ALUPROF SA. 



Budownictwo komercyjne 
prekursorem dobrych praktyk
Sposobem klasyfikacji obiektów pod kątem ich wpływu na czło-
wieka i środowisko są systemy certyfikacji wielokryterialnej 
(BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE), przyjęte jako obowiązujące 
międzynarodowe metody oceny zielonych budynków. Ocena bu-
dynku w danej certyfikacji jest także ważna dla rynkowej warto-
ści nieruchomości. Inwestycja z certyfikatem staje się znacznie 
bardziej atrakcyjna dla potencjalnych najemców. W obliczu obec-
nej sytuacji rynek szybko zweryfikuje podmioty, które nie zdążyły 
wpasować się w ekologiczne standardy.
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D
oświadczenie polskich producentów zdobyte w ostat-
nich latach zaprocentuje podczas wytyczania nowych 
standardów w budownictwie. Firmy, takie jak ALUPROF, 
mogą znacznie szybciej dostosować się do obecnych 
warunków i razem z architektami oraz wykonawcami 

kreować rzeczywistość na rynku, przygotowując go na nadejście 
kolejnych wyzwań.

Biurowiec Maraton w Poznaniu
Architekt: CDF Architekci
Systemy ALUPROF: system fasady słupowo-ryglowej 
MB-SR50N HI+, system przegród p. poż. MB-78EI, drzwi  
zewnętrzne z przegrodą termiczną w systemie MB-70HI



Czas na mieszkania i domy
Według danych z raportu „Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2020”, 
opracowanego przez PLGBC, sektor mieszkaniowy zwiększył swój udział w licz-
bie certyfikowanych obiektów w Polsce do ponad 5%. Przestrzeń, w której ży-
jemy, stała się dla ludzi szczególnie ważna w związku z doświadczeniem izolacji. 
Mieszkania i domy będące azylem, miejscem odpoczynku przejęły funkcję biur 
(w wielu przypadkach także żłobków i przedszkoli), co dodatkowo zweryfikowało 
ich możliwości i użyteczność. Nowo powstałe budynki będą coraz lepiej realizo-
wały te funkcje, by zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia.

— Inwestorzy coraz chętniej będą decydowali 
się na budowę obiektów niskoenergetycznych, 
które gwarantują znacznie lepszą przestrzeń 
do życia niż te powstałe metodą tradycyjną. 
W naszej ofercie posiadamy m.in. okna MB-104 Passive, które sprawdzą się do-
skonale w każdej realizacji, w której zależy nam na oszczędności energii, komfor-
cie i poszanowaniu środowiska. To propozycja z najlepiej izolowaną termicznie 
konstrukcją w portfolio ALUPROF. Warto dodać, że systemy aluminiowe, dzięki 
wysokiej wytrzymałości profili, są trwałe i bezpieczne

— zaznacza Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowy i członek
zarządu ALUPROF SA.
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T
rendy w budownictwie w najbliższych latach będzie cechować 
coraz większa świadomość wpływu środowiska na nas i odwrot-
nie. Zrównoważone budownictwo, energooszczędność oraz za-
pewnienie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników staną się 
najważniejszymi celami dla branży i współczesnych inwestorów. 
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ALUMI
NIUM 
3 RAZY
LŻEJSZE 
OD STALI

A
luminium to pierwiastek powszechnie występują-
cy, co sprawia, że jego zasoby będą służyć przez 
wiele pokoleń. To, co wyróżnia go na tle innych 
metali, to lekkość i żywotność. Jest trzy razy lżej-
szy niż stal, zachowując wytrzymałość na bardzo 

dobrym poziomie. Opiera się korozji, więc nie wymaga konser-
wacji. Stanowi dobrą i tańszą alternatywę dla stali, a nawet zy-
skuje nad nią przewagę pod względem wytrzymałości, która 
wzrasta w obliczu niskich temperatur. 

Aluminium jest metalem podatnym na przetworzenie bez nisz-
czenia struktury, dlatego jest materiałem ekologicznym. Do re-
cyclingu aluminium zużywa się tylko 5% energii potrzebnej do 
produkcji pierwotnego metalu. Niemal ¾ wyprodukowanego na 
świecie aluminium jest ciągle w użytku. 



System ALUPROF: system drzwi podnoszono-
-przesuwnych MB-77HS w wersji narożnej 90 
stopni, system moskitier plisowanych MPH DUAL
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Aluminium na co dzień
Ze względu na swoje właściwości aluminium zostało doce-
nione na wielu płaszczyznach życia codziennego i stanowi 
bazę nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych przez 
człowieka. Za sprawą swojej lekkości i wytrzymałości oraz 
łatwości w obróbce glin (czyli inaczej aluminium), jako kom-
ponent różnych stopów metali, znajduje szerokie zastoso-
wanie m.in. w architekturze i budownictwie, przemyśle elek-
tronicznym, motoryzacyjnym czy spożywczym. 

Produkty wykonane z aluminium są trwałe i mocne, a przy 
tym lekkie i ekologiczne, dlatego stanowią elementy zrów-
noważonej przyszłości. Aluminium jest metalem wykorzy-
stywanym do elementów dekoracyjnych i wykończenio-
wych, dlatego produkty wykonane z glinu stanowią wysoki 
procent otaczających nas przedmiotów. Najlepszym przy-
kładem może być smartfon z aluminiową obudową, który 
nie tylko służy przez lata, ale również elegancko wygląda.

Powszechne stało się wykorzystanie aluminium w produk-
cji sprzętów medycznych, ponieważ jest to materiał lekki, 
wyróżniający się niemagnetycznością i łatwością w utrzy-
maniu sterylnej czystości. Przykładowymi urządzeniami, 
wykonanymi z użyciem aluminiowych rozwiązań są maszy-
na rentgenowska czy stacja dializ.



Kreator ekotrendów
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Firma Aluprof SA już od wielu lat wykorzy-
stuje potencjał aluminium w swoich kon-
strukcjach, które stanowią istotny element 
nowoczesnego i zrównoważonego bu-
downictwa. Niskie nakłady związane z kon-
serwacją oraz trwałość materiału, jakim 
jest aluminium, zapewniają wysoką jakość 
produktów, które nie wymagają wymiany 
przez wiele lat. Jest to nie tylko korzyść dla 
portfela, ale również środowiska.

Firma Aluprof jako trendsetter w swojej 
branży oferuje zaawansowanetechnolo-
gicznie aluminiowe systemy dla budow-
nictwa, które gwarantują wysoką ochro-
nę budynku przed utratą ciepła. Lekkość 
oraz odpowiednia sztywność kształtow-
ników aluminium pozwala na produk-

cję profili do dużych, panoramicznych 
przeszkleń, które są coraz częściej spo-
tykane w nowoczesnym budownictwie, 
zapewniając większy dostęp do światła 
naturalnego. Takie rozwiązania podążają 
za trendem w obecnej architekturze, po-
zwalają spełnić nawet bardzo wymyślne 
pomysły inwestorów i architektów, a tak-
że  promują energooszczędność stano-
wiącą jeden z najważniejszych czynni-
ków, na który obecnie zwracamy uwagę.

Kolejną istotną cechą aluminium jest od-
porność na warunki atmosferyczne, a także 
trwałość. To także odpowiedni materiał do 
wytwarzania elementów ochrony przeciw-
pożarowej czy antywłamaniowej.

K iedyś uważano, że okna aluminiowe nie są „ciepłe” i nie nadają się do bu-
dynków jednorodzinnych. Obecnie dostępne systemy profili aluminio-
wych charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, dlatego dobrze 
sprawdzą się także w domach pasywnych.

System ALUPROF: MB-59 Slide Galandage
system drzwi balkonowych przesuwnych



Hotel OVO we Wrocławiu
Architekt: JSK ARCHITEKCI I Gottesman - Szmelcman Architecture
Systemy ALUPROF: system okienno-drzwiowy MB-70HI, system fa-
sady słupowo-ryglowej MB-SR60
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Surowiec ten niezwykle ważną 
rolę odgrywa w przemyśle bu-
dowlanym, a ze względu na swo-
ją trwałość i łatwość w obróbce 
znajduje zastosowanie zarówno 
w produkcji budynków komer-
cyjnych, jak i domów pasyw-
nych. Certyfikaty dla produktów 
rekomendowanych do domów 
pasywnych wydaje Instytut Do-
mów Pasywnych (Passive Ho-
use Institute) w Darmstadt. Po-
siadają je na przykład niektóre 
wykonane z aluminium syste-
my fasadowe, okienno-drzwio-
we i roletowe Aluprof.

Materiał przyszłości 
w służbie ekologii



Biurowiec Twelve we Wrocławiu
Architekt: Chamielec Architekci
Systemy ALUPROF: systemy okienno-drzwiowe MB-45 i MB-86 SI, 
system ścianek p. poż. bezszprosowych MB-78EI
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Aluminiowe fasady i duże przeszklenia
Wykonane z aluminium systemy fasadowe pozwalają na stworzenie du-
żych przeszkleń, które zapewniają większy dopływ naturalnego światła. 
Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na samopo-
czucie oraz efektywność ludzi przebywających w budynku. Aluminiowe 
systemy fasadowe gwarantują również wysoką izolację termiczną już od 
0,5 W/m2K, a wysokie parametry akustyczne stanowią dodatkową zaletę, 
która wpisuje się w założenia budownictwa pasywnego. 

Aluminium stosowane jest przy konstruowaniu lekkich ścian osłonowych 
typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych 
konstrukcji przestrzennych. Szeroka oferta systemów aluminiowych 
daje duże możliwości realizacji w zakresie konstrukcji aluminiowo-szkla-
nych, co wpływa również na wymiar estetyczny budynku.
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Doskonalić, by służyć 
ludziom i środowisku
W 2019 roku Aluprof zakończył jedną z najważniejszych 
inwestycji, z której korzyści czerpać będzie nie tylko sama 
firma, ale także cała branża. Centrum Badań i Innowacji 
Aluprof jest spojrzeniem w przyszłość. To właśnie tutaj 
można przeprowadzić szereg testów związanych z bez-
pieczeństwem – odpornością na wiatr czy ogień. Jest to 
pierwsze tak nowoczesne Centrum w tej części Europy. 
Razem z otwartym niedawno Showroomem produkto-
wym tworzy jedyne w swoim rodzaju zaplecze badawczo-
-wystawiennicze.

EXTRA: 

reportaż z wizyty w Centrum Badań i Innowacji ALUPROF

kliknij i zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=W5kBDGivn_c
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Centrum Badań i Innowacji Aluprof
CBiI działa zgodnie z wartościami i zasadami Polskiego Centrum 
Akredytacji. Jest to potwierdzenie wysokiego poziomu kompe-
tencji całego personelu zaangażowanego w codzienną pracę 
Centrum Badań i Innowacji. Od samego początku istnienia cen-
trum działa zgodnie z systemem zarządzania ISO 17025. CBiI 
ma podpisaną umowę z polskim ITB oraz niemieckim IFT Rosen-
heim, co pozwala na przeprowadzenie badań przez pracowników
Instytutu, ogranicza koszty logistyczne, a także skraca czas re-
alizacji oraz proces dokumentacji.

CBiI zostało wyposa-
żone w nowoczesną 
oczyszczalnię spalin

Zaawansowane technologicznie urządzenie 
posiada m.in. własny sterownik z czujnikami, 
urządzenia mieszające spaliny, separator wi-
rowy, chłodnicę i odpylacz. Proces neutrali-
zowania szkodliwych cząsteczek odbywa się 
etapowo. W końcowej fazie do atmosfery od-
dawane jest oczyszczone powietrze.

T
ym, co wyróżnia Centrum Badań 
i Innowacji na rynku, jest przede 
wszystkim największa w Europie 
Środkowo-Wschodniej komora ba-
dawcza do badań szczelności okien, 

drzwi, fasad i żaluzji. Mogą być w niej testowa-
ne obiekty o gabarytach wysokich na 10 m 
i szerokich na 10 m. Dodatkowo stanowisko 
jest przygotowane do badań wg norm ame-
rykańskich ASTM i AAMA, łącznie z testami 
sejsmicznymi i termicznymi. W CBiI wykonu-
je się również badania systemów przeciw-
pożarowych, a dedykowany piec badawczy 
jest w stanie zmieścić model o wymiarach  
4,5 m x 5 m. Laboratorium posiada także stano-
wisko do badań mechanicznych okien i drzwi.
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Narzędzie realnej zmiany

Z 
początkiem 2020 roku, po wie-
lu miesiącach wytężonej pracy, 
ALUPROF wdrożył program cyfry-
zacji materiałów informacyjnych 
i technicznych dotyczących swo-

ich systemów. Firmy produkujące konstrukcje 
w systemach aluminiowych ALUPROF będą 
mogły nie tylko zrezygnować z drukowanych 
wersji katalogów, ale też zyskać szybki dostęp 
do aktualizowanej na bieżąco bazy danych 
i materiałów dodatkowych. Wszystko to dzię-
ki wykorzystaniu elektronicznej wersji doku-
mentacji.

Alu-Digital jako nowoczesne vademecum 
umożliwia sprawne uzyskanie kompleksowych 
informacji o każdym elemencie i systemie alu-
miniowym. Dostęp do materiałów w plikach 
PDF eliminuje wątpliwości co do aktualności 

posiadanych papierowych katalogów oraz ro-
dzi realne oszczędności. Drukowanie i uzupeł-
nianie czasem nawet kilkuset stron katalogów 
kilka razy w roku to marnotrawstwo czasu, pa-
pieru i funduszy. Ponadto grube tomy doku-
mentacji drukowanej są nieporęczne i nara-
żone na uszkodzenia podczas użytkowania na 
hali produkcyjnej, a wyszukiwanie w nich kon-
kretnych informacji to żmudny proces.

System Alu-Digital posiada nowoczesny design 
nawiązujący do pozostałych serwisów interne-
towych firmy. Oznacza to intuicyjny i przejrzysty 
układ materiałów, podobny do tego na stronie 
głównej - www.aluprof.eu. Kafelkowy układ 
menu ułatwia pracę z materiałami na ekranach 
dotykowych. Rysunki, zdjęcia i grafiki można 
oglądać w dowolnej skali i powiększeniu. Z kolei 
pełnotekstowa wyszukiwarka „Elastic Search” 
pozwala szybko dotrzeć do interesujących 
klientów informacji i elementów wraz z precy-
zyjnym wskazaniem, w których plikach lub ka-
talogach znajduje się element o danym kodzie. 
Co więcej, Alu-Digital daje również dostęp do 
dużej bazy materiałów dodatkowych, takich jak 
materiały szkoleniowe, animacje i filmy instruk-
tażowe.

A
by przystąpić do programu, wy-
starczy mieć dostęp do Interne-
tu na hali produkcyjnej. ALUPROF 
dostarczy komputery, monitory 
i oprogramowanie, a także za-

gwarantuje wsparcie dla klientów, którzy zde-
cydują się na udział w Alu-Digital.

https://aluprof.eu
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Jesteśmy firmą, która realizuje polity-
kę zrównoważonego rozwoju, troski 
o ekosystem i dążenia do „zero waste”. 
Wdrażamy nowoczesne technologie 
w trosce o środowisko, nie zapominając 
o rozwoju naszych klientów. Alu-Digital 
to odzwierciedlenie naszej filozofii i kolej-
ny krok wdrażanej strategii rozwoju.

dyrektor marketingu 
i PR ALUPROF SA

Bożena Ryszka

Wszystko, czego potrzebujesz, w zasięgu ręki!

DORADZTWO ONLINE
ZDIGITALIZOWANE MATERIAŁY 
NA PLATFORMIE ALU-DIGITAL

BIBLIOTEKI BIM W KATALOGU 
DLA ARCHITEKTÓW

KATALOG DLA ARCHITEKTÓW

WIRTUALNY SPACER 
PO SHOWROOMIE

DZIAŁ HANDLOWY NA TELEFON

WYSZUKIWARKA PUNKTÓW  
PARTNERSKICH ALUPROF ONLINE

NEWSY I CIEKAWOSTKI 
NA FACEBOOKU I LINKEDINIE
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Z 
49. piętra wrocławskiego drapacza chmur 
można podziwiać malowniczy widok na 
miasto i okolicę. Stojąc 200 metrów nad 
ziemią, bez trudu dostrzeżemy obiekty 
architektury, która w wyjątkowy sposób 

zwraca się ku ekologii i człowiekowi. To dzięki niej Wro-
cław staje się zielonym centrum regionu i miejscem 
coraz bardziej przyjaznym do życia. Wielofunkcyjne 
biurowce, roślinne ściany galerii handlowej, energo-
oszczędne fasady czy miejskie pasieki – ich projek-
ty nie byłyby możliwe bez nowoczesnych rozwiązań 
i komponentów, które w połączeniu z wyobraźnią ar-
chitektów od kilku dobrych lat zmieniają krajobraz sto-
licy Dolnego Śląska.



Retro Office House we Wrocławiu
Architekt: Kuryłowicz&Associates
Systemy ALUPROF: system okienno-drzwiowy MB-45 SI 
i MB-86 SI, system przegród przeciwpożarowych z drzwiami 
MB-78EI oraz system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N
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Boom inwestycyjny z widokiem na ekologię 

Ostatnie lata to niespotykany dotąd boom inwe-
stycyjny we Wrocławiu i na całym Dolnym 
Śląsku. W ślad za wzrostem liczbowym podnosi 
się również standard realizacji, co widać zwłasz-
cza na rynku nieruchomości biurowych i w inwe-
stycjach publicznych.

fotograf architektury 
Maciej Lulko

Najlepsze przykłady inwestycji biurowych ostatnich lat w niczym nie odstają od swo-
ich zachodnioeuropejskich odpowiedników. Coraz większy nacisk inwestorzy kładą 
też na jakość materiałów wykończeniowych. Elewacje coraz częściej zdobią materia-
ły takie jak kamień i cegła, natomiast betonu używa się w szerszym kontekście oraz 
projektuje się większe przeszklenia.

Wszystko to pozwala optymistyczne patrzeć na architektoniczną przyszłość regionu. 
Przybędzie nam przyjaznych środowisku, ekologicznych inwestycji ukierunkowanych 
na potrzeby mieszkańców. I co więcej, w dobrym designerskim guście.



REALIZACJE
ALUPROF
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Historyczny milion, prognozowany od dawna, został osiągnięty mniej wię-
cej w połowie 2018 roku. Od tego czasu zasoby nowoczesnej powierzch-
ni biurowej stolicy Dolnego Śląska powiększyły się już o ok. 145 tys. m2.

Miasto ponad 1 000 000 m2  
nowoczesnych przestrzeni biurowych
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Zależało nam także, aby w odróżnieniu od innych tego 
typu obiektów, hotel otwierał się na miasto i mieszkań-
ców. Restauracja z wejściem bezpośrednio z placu Ka-
tedralnego oraz ogólnodostępny ogród hotelowy, który 
w przyszłości umożliwi spacer od Katedry do nabrzeża 
rzeki tę otwartość zapewniają

— mówi Michał Goncerzewicz z Forum Architekci.

— Naszym zadaniem było 
dopisanie kolejnego rozdziału 
w historii Ostrowa Tumskiego. 
Zaprojektowaliśmy budynek, 
który jednoznacznie wskazuje 
na czas w jakim powstał, chcie-
liśmy pokazać, że został zbudo-
wany tu i teraz – szukaliśmy więc 
formy, która nie będzie ukrywać 
się za historycznym sztafażem. 

Hotel The Bridge Polska we Wrocławiu
Architekt: Forum Architekci
Systemy ALUPROF: system fasady półstruktural-
nej MB-SR50N EFEKT, system okienno-drzwiowy 
MB-86 SI, system przegród p. poż. MB-78EI
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212
51

1 najwyższy budynek w Polsce
w kategoriach wysokość do dachu oraz 
wysokość do najwyżej położonego piętra

metrów

kondygnacji



Sky Tower we Wrocławiu
Architekt: Studio Architektoniczne Fold
Systemy ALUPROF: fasada elementowa strukturalna 
MB-SE85 SG, system ściany słupowo-ryglowej MB-
-SR50 HI, system okienno-drzwiowy MB-70HI
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W
e Wrocławiu można się wspiąć na wysokość około 
200 metrów i podziwiać panoramę miasta. Umożli-
wia to Sky Tower, najwyższy budynek w Polsce, jeśli 
liczyć wysokość do dachu oraz do najwyżej poło-
żonego piętra. Budynek sięga 212 metrów i posiada 

51 kondygnacji. Do jego stworzenia użyto 30 tysięcy ton stali, blisko  
150 m3 betonu, 40 tysięcy m2 szkła oraz tysiąc kabli do urządzeń elek-
trycznych i oświetlenia.

Taras widokowy zlokalizowany na 49. piętrze Sky Tower dostępny jest dla 
zwiedzających od 2014 roku. To najwyżej położony punkt widokowy na bu-
dowli w Polsce.

Tak naprawdę Sky Tower to kompleks trzech budynków mieszczących 
się na Krzykach, w odległości 1,5 km od dworca. Najwyższa jest wieża 
z biurami i apartamentami mieszkalnymi. Drugą część stanowi cztero-
kondygnacyjny podest z galerią handlową, a trzeci, liczący 19 pięter, tak 
zwany żagiel z biurami i mieszkaniami.

W sumie we wszystkich budynkach Sky Tower znajduje się 236 aparta-
mentów, z których największy liczy sobie aż 222 m2 powierzchni.

Takiej inwestycji w Polsce jeszcze nie było



Biurowiec Green2Day we Wrocławiu 
Architekt: Zbigniew Maćków, Maćków Pracownia Projektowa
Systemy ALUPROF: system fasady słupowo-ryglowej MB-
-SR50N HI+, system okienno-drzwiowy MB-86 SI, przegrody 
przeciwpożarowe MB-78EI, także w wersji bezszprosowej

S
łowem kluczem tego projektu jest 
„gmach”, a wszystko bierze swój 
początek w nieoczywistej dla biu-
rowca lokalizacji – tuż na granicy 
Ostrowa Tumskiego – absolutnej 

kwintesencji zabytkowej części miasta. W zasa-
dzie kluczowe decyzje dla projektu Green2Day 
zostały podjęte na etapie projektowania jego 
„starszego brata” – Green Day. Ważne było uzy-
skanie poczucia trwałości, powagi, jakości i po-
nadczasowości. Sama bryła różni się lekko od 
poprzednika detalami geometrii i rozkładu mas.
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Z pozornie oczywistego zadania, stwo-
rzenia biura, powstało wyjątkowe miej-
sce na mapie miasta, o kompletnie nowej 
morfologii, który, mamy nadzieję, teraz 
wypełni gwarne, miejskie życie.
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architekt
Zbigniew Maćków

Maćków Pracownia Projektowa
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Green2Day odzwierciedla 
filozofię zrównoważonego 

budownictwa Aluprof

W        
2018 roku Green2Day zdobył pierwsze 
miejsce w konkursie Obiekt Roku w Syste-
mach Aluprof. Biurowiec został zaprojek-
towany tak, aby spełnić najwyższe wyma-
gania w kwestii zielonego budownictwa, 

a tym samym osiągnąć ekologiczny certyfikat LEED na po-
ziomie Gold. Zastosowane rozwiązania mają zapewnić m.in. 
mniejsze zużycie mediów w odniesieniu do polskich norm 
energii na poziomie 25%, a wody na poziomie 45%. W obu 
bryłach wykorzystano nowoczesne systemy aluminiowe 
Aluprof, które także przyczyniły się do uzyskania energo-
oszczędnych parametrów. 

W obiekcie zastosowano m.in. system fasady słupowo-ry-
glowej o wysokiej izolacyjności termicznej MB-SR50N HI+, 
który pozwala na tworzenie fasad z widocznymi wąskimi 
liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wy-
trzymałość konstrukcji. Fasada posiada bardzo dobrą izola-
cję termiczną (Uf od 0,6 W/m2K). Wysoką klasę izolacyjności 
termicznej potwierdza certyfikat Instytutu PHI Darmstadt 
w najwyższej klasie A+, co oznacza, że jest to system de-
dykowany dla budynków pasywnych i energooszczędnych. 
Korzystając z fasady MB-SR50N HI+, architekci zrealizowali 
bardzo śmiały projekt oparty w ogromnym stopniu na dużej 
liczbie niestandardowo zaprezentowanych przeszkleń. 
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– Razem z sąsiadującym biurowcem Green Day 
budynki tworzą spójną całość. Już w momencie 
przygotowywania koncepcji dla drugiego biurow-
ca wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć w tym miej-
scu spójny i rozpoznawalny fragment Wrocławia 
– dodaje Mariusz Krzak, wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

P
rojektanci sięgnęli też po system okienno-drzwiowy 
MB-86 SI. Cechuje go wysoka izolacja termiczna, a tak-
że wytrzymałość profili, co w przypadku wielkogabary-
towych konstrukcji i przy wielu rodzajach szkła dosko-
nale sprawdziło się w tej realizacji. Systemy fasadowe 

oraz okienno-drzwiowe zapewniły możliwość realizacji projektu, 
w którym główną rolę odgrywają niezwykłe przeszklenia stano-
wiące największy walor estetyczny budynku Green2Day.

We wnętrzach wykorzystano specjalny system stałych i otwiera-
nych przeziernych ścian działowych MB-45 Office. Jest on prze-
znaczony do konstruowania lekkich i jednocześnie solidnych ścia-
nek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych z wyraźnie 
zaznaczonymi drzwiami. Dzięki dużym przeszkleniom system 
optycznie powiększa wnętrze. Aluprof dostarczył do nagrodzo-
nego obiektu także nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe: 
ścianki bezszprosowe MB-78EI oraz przegrody MB-78EI z drzwia-
mi o wysokiej klasie odporności ogniowej. Oba produkty umożliwi-
ły swobodne zaprojektowanie lekkich konstrukcji, które oddzielają 
tzw. strefy pożarowe i gwarantują odpowiednie warunki do ewa-
kuacji w razie pożaru. Zastosowanie ścianek i przegród Aluprof 
pozwoliło na spełnienie wymagań technicznych projektu, a sama 
zabudowa doskonale wpisała się w estetykę całego budynku.



Pasieka na dachu Green2Day
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W harmonii z przyrodą
Pszczoły mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie 
ekosystemu. W Polsce szacunkowo co sekundę ich 
populacja maleje o ponad 100 osobników. Jest to wy-
nik urbanizacji terenów zielonych. Aby zagwarantować 
środowisku właściwe funkcjonowanie, konieczne jest 
podjęcie radykalnych działań, mających na celu zaha-
mowanie wymierania tych pożytecznych owadów. 

Jednym ze sposobów jest zakładanie miejskich pa-
siek. W umiejscowionym na dachu budynku ulu może 
zamieszkać nawet 60 tysięcy pszczół, produkujących 
rocznie kilkadziesiąt kilogramów miodu. We Wrocła-
wiu na przestrzeni ostatnich lat powstało kilka takich 
pasiek. Pierwszym biurowcem, na dachu którego 
ustawiono ule, jest właśnie Green2Day. Zamieszkały 
w nich dwie pszczele rodziny, które mogą liczyć nawet 
100 tys. pszczół. 

Inicjatywa ta doskonale współgra z zielonym wizerunkiem obiektu, który 
w systemie oceny wielokryterialnej budynków LEED otrzymał certyfi-
kat na najwyższym poziomie Platinum. Oznacza to, że Green2Day za-
projektowano i wzniesiono w zgodzie ze standardami zrównoważonego 
budownictwa. Pasieka na dachu biurowca być może przyczyni się do 
ochrony pszczół, a także do rozwoju miejskiej zieleni.

Przywrócić miejskie tereny naturze
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Wrocławski moder-
nizm przełożony na 
współczesny język 
architektoniczny

Sagittarius Business House jest usytuowany 
w pobliżu kluczowego węzła komunikacyjnego, 
przy dworcu Wrocław Główny oraz niedaleko 
galerii handlowej Wroclavia, posiada siedem 
kondygnacji i oferuje 25 000 m2 powierzchni 
biurowej. Powstał w niecałe dwa lata tuż obok 
wybudowanego przez tego samego inwestora 
kompleksu Aquarius Business House o podob-
nej roli: biurowej z funkcją usługowo-handlową. 
Zajmuje działkę o powierzchni 1,25 hektara.



Sagittarius Business House we Wrocławiu
Architekt: Grzegorz Rybak, Arcad
Systemy ALUPROF: system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N HI+, sys-
tem fasady półstrukturalnej MB-SR50N Efekt, systemy okienno-drzwiowe 
MB-45 i MB-86 SI, system ścianek p. poż. bezszprosowych MB-78EI
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Obiekt nawiązuje do klasyków dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Miejska 
Kasa Oszczędności Heinricha Rumpa czy Dom Handlowy „Peresdorff” Ericha Mendel-
sohna, jednocześnie spełniając wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w zakresie kształtowania bryły i linii zabudowy. 

Oprócz wspomnianej wyżej warstwy kulturowej i abstrakcyjnej, jednym z podstawo-
wych założeń projektowania budynku była modularność zarówno układu konstrukcyj-
nego, jak i elewacji, charakterystyczna nie tylko dla modernizmu, ale i współczesnych 
standardów, mających spełniać zróżnicowane wymagania najemców i umożliwiać ich 
efektywną i szybką korektę. Z tego powodu zastosowano w budynku podłogi podnie-
sione i sufity podwieszone, umożliwiające ukrycie instalacji oraz ich szybką i bezpro-
blemową przebudowę w przypadku zmiany aranżacji biurowej.

architekt 
Grzegorz Rybak 

spółka Arcad

Inspiracją dla budynku była spuścizna modernizmu 
wrocławskiego, przełożona na współczesny język 
architektoniczny, korespondujący z obecnymi możli-
wościami technologicznymi i wymaganiami obowią-
zującego prawa w zakresie energooszczędności.
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Klasyka na niełatwym 
terenie

W
arto wspomnieć, że obiekt po-
wstał w trudnym miejscu: na 
dawnych terenach kolejowych, 
będących w przeszłości częścią 
Dworca Głównego we Wrocła-

wiu, w dodatku na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. Jego realizacja wiązała się z przebudo-
wą istniejącej i działającej infrastruktury kolejowej 
oraz rozbiórką dużego, poniemieckiego bunkra 
wojskowego powiązanego z dworcem. Na pa-
miątkę tego faktu w holach głównych obiektu za-
stosowaliśmy okładziny ścienne z wielkoformato-
wymi grafikami zawierającymi motywy kolejowe, 
wykonane w technice perforacji paneli stalowych. 

W opozycji do sąsiadującego budynku galerii 
handlowej, Sagittarius Business House trzyma 
się mocniej klasycznych standardów projekto-
wych. Fasada jest w dużej części wykonana z płyt 
granitowych, a forma ma bardziej modularny wy-
raz. Bryła współgra z sąsiedztwem, by wspól-
nie z nim stanowić przemyślaną tkankę miejską. 
Zastosowanie aluminium w budynku pozwoli-
ło na zrównoważenie elementów kamiennych, 
a charakterystyczna, środkowa część obiektu, 
poprzez użycie pionowych piór z profili aluminio-
wych, nadała mu lekkości i optycznie podniosła 
bryłę budynku.

Budynek spełnia także wysokie wymagania 
w zakresie efektywności energetycznej i aku-
styki, czego dowodem jest międzynarodowy 
certyfikat ekologiczny BREEAM Interim na po-
ziomie „Very Good”. 



Diamentum Office we Wrocławiu
Architekt: Piotr Jasiński, Cavatina Holding
Systemy ALUPROF: system fasady słupowo-ryglowej MB-SR50N PL, system 
okienno-drzwiowy MB-70, fasada słupowo-ryglowa p. poż. MB-SR50N EI, 
okna techniczne p. poż. MB-78EI w fasadzie MB-SR50N EI

architekt 
Piotr Jasiński

Cavatina Holding
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Każdy z zaprojektowanych 
przez nas budynków jest inny, 
rozpoznawalny. Zależy nam, by 
tworzyć obiekty z jednej stro-
ny wyróżniające się wizual-
nie i funkcjonalnie, a z drugiej 
wpisujące się w kontekst miej-
sca. Podczas projektowania, 
obok możliwości planistycz-
nych, znaczącą rolę odgrywa 
więc samo otoczenie i historia 
miejsca.
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AluBOOK: Jak projektować budynki tak, 
aby wyróżnić je na konkurencyjnym rynku, 
takim jak Wrocław?

Piotr Jasiński: Charakteryzuje nas metodycz-
ne podejście do projektowania. W pierwszej 
kolejności badamy warunki zabudowy terenu 
i możliwości funkcjonalne, co w efekcie deter-
minuje założenia kształtu bryły danego obiek-
tu. Następnie modyfikujemy formę tak, by była 
dynamiczna i ekspresyjna, by się wyróżniała. 
Dobrym przykładem jest biurowiec Carbon 
Tower, który został wpisany w trójkątną działkę, 
co pozwoliło na zaprojektowanie nietuzinko-
wego kształtu bryły, będącego jednocześnie 
wyróżnikiem obiektu. Z kolei Diamentum Offi-
ce powstał na typowej, prostokątnej działce. 
Klasyczna forma budynku została przełamana 
oryginalnie zaprojektowaną elewacją inspiro-
waną powierzchnią diamentu. Nowo powstałe 
budynki z założenia powinny więc wyróżniać 
się dobrą architekturą, przyciągać wzrok i za-
padać w pamięć, zwłaszcza jeśli są oddalone 
od centrum miasta. 

Oczywistością jest to, że obiekty powinny być 
zaprojektowane w najwyższych standardach 
z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użyt-
kowników. Dla inwestorów coraz ważniejszy 
jest także proces socjalizacji użytkowników 
budynków, stąd projektuje się znacznie wię-
cej powierzchni wspólnych: sal konferencyj-

nych, stref odpoczynku, pomieszczeń socjal-
nych. Nowoczesne obiekty charakteryzują się 
przede wszystkim otwartą przestrzenią, która 
daje poczucie perspektywy. To czynnik pozy-
tywnie wpływający na samopoczucie i produk-
tywność pracowników. 

Istotne jest także uzyskanie certyfikatów eko-
logicznych. Jednymi z pierwszych pytań na-
jemców są te z zakresu ochrony środowiska 
i przyjazności warunków pracy. Na tak konku-
rencyjnym rynku trzeba zadbać, by obiekty 
realizowały wymagania ekologiczne na wyso-
kim i najwyższym poziomie. Nie mniej ważny 
jest dostęp do szeregu funkcjonalności, takich 
jak np. tereny zielone czy dodatkowe usługi – 
przedszkola, żłobki, sklepy i oczywiście lokale 
gastronomiczne.

AluBOOK: Jak projektować atrakcyjne wizu-
alnie fasady biurowców w duchu odpowie-
dzialności za kondycję środowiska i w tro-
sce o komfort użytkowników?

Piotr Jasiński: Budynki biurowe lubią prze-
szklone fasady. Zapewniają one niemal niczym 
nieograniczony dostęp do świata zewnętrzne-
go. Istotne jest, by przy ich projektowaniu sta-
wiać na fasady o najwyższych parametrach, 
co pozwoli zagwarantować komfort użytkow-
nikom. Fasada oparta na wysokiej jakości ma-
teriałach charakteryzuje się znakomitą izola-
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cyjnością cieplną. Ma to znaczenie szczególnie 
w lecie, kiedy ze względu na konieczność chło-
dzenia pomieszczeń obiekt zużywa znacznie 
więcej energii. Nieodpowiednia fasada może 
spotęgować ten efekt, narażając na niewydol-
ność cały system klimatyzacji i wentylacji, co 
prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania biu-
rowca. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana fasada 
gwarantuje użytkownikom komfort akustyczny. 
To szczególnie ważne dla budynków umiejsco-
wionych przy torowiskach czy głównych miej-
skich arteriach. W naszych projektach staramy 
się zawsze zagwarantować dopływ świeżego 
powietrza z zewnątrz, co jest możliwe dzięki 
rozmieszeniu w fasadzie okien uchylnych. Użyt-
kownicy mogą je swobodnie otworzyć, dzię-
ki czemu odczuwają większy komfort fizyczny 
i psychiczny przy korzystaniu z obiektu. 

Stosowanie całkowicie szklanych fasad obligu-
je do dokładnego przemyślenia formy budynku 
– jego proporcji, podziałów, detali. Nowoczesna 
technologia umożliwia dziś tworzenie gładkich, 
niczym niezakłóconych elewacji z wykorzysta-
niem wielkogabarytowych tafli. Zawdzięczamy 
to rezygnacji z szerokich łączeń i profili na rzecz 
niewidocznych dla przechodniów, wąskich 
szprosów. Szklane fasady wolnostojących 
obiektów wspaniale odbijają zieleń, rozpływa-
jąc się w otaczającym krajobrazie i niknąc na tle 
nieba. Wieczorem hipnotycznie świecą świa-
tłem wewnętrznym, co tworzy ciekawą, spon-
tanicznie zmieniającą się kompozycję światła 
i cienia.

Carbon Tower we Wrocławiu
Architekt: Piotr Jasiński, Cavatina Holding
Systemy ALUPROF: system fasady słupowo-ryglowej  
MB-SR50N, system okienno-drzwiowy MB-86US i MB-70
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Wrocław – ranking 
„QUALITY OF LIVING”

Wrocław w pierwszej setce miast, w których 
żyje się najlepiej na świecie

Stolica Dolnego Śląska w 2019 roku obroniła swoją pozycję z dwóch poprzednich edycji w ran-
kingu Mercer „Quality of living”, plasując się na setnym miejscu. Wrocław został doceniony za 
pozyskiwanie zagranicznych inwestycji i warunki mieszkaniowe. W pierwszej setce znalazło się 
jeszcze tylko jedno polskie miasto – Warszawa, która zajęła 82. miejsce. 

Prestiżowy ośrodek konsultingowy Mercer znany jest z tego, że jakość życia bada bardzo dokład-
nie i na dużej próbie. Pozycja miasta w rankingu zależy od wielu czynników, a wśród nich są mię-
dzy innymi: jakość służby zdrowia, sytuacja polityczna i gospodarcza, stosunek do środowiska, 
rozwój infrastruktury, jakość publicznego transportu, stan oświaty, a także oferta rozrywkowa.

Tytuł miasta, w którym żyje się najlepiej, od dziesięciu lat niezmiennie piastuje Wiedeń – „siedli-
sko kreatywności”, stolica Austrii, kraju z jednym z najwyższych PKB na mieszkańca na świecie. 
W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się ponadto: Zurych, Vancouver, Monachium, Auc-
kland, Düsseldorf, Frankfurt, Kopenhaga, Genewa i Bazylea.



CH Wroclavia we Wrocławiu
Architekt: IMB ASYMETRIA
Systemy ALUPROF: MB-SR60N DACHY, system przegród przeciwpoża-
rowych MB-118EI, system okienno-drzwiowy MB-45 SI i MB-86 SI, sys-
tem ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N
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Nowoczesna architektura 
i królestwo zieleni
Nowoczesna architektura, przeszklone wejścia i dachy, ilu-
minowane trójwymiarowe elewacje, naturalne formy i mate-
riały oraz królestwo zieleni w formie całorocznego ogrodu – 
to najlepszy opis Galerii Wroclavia, jednego z największych 
centrów handlowych w Europie. Wroclavia to przykład do-
skonałego połączenia funkcji komercyjnych i publicznych, 
zrealizowanego jednocześnie z architektonicznym rozma-
chem i dbałością zarówno o komfort użytkowników, jak 
i o środowisko naturalne.

Unikalna i przyjazna atmosfera Wroclavii to zasługa m.in. natu-
ralnego światła, wpadającego przez 10 świetlików dachowych. 
Ich konstrukcja powstała w oparciu o system ALUPROF MB-
-SR60N DACHY, który umożliwił projektantom dowolne kształ-
towanie bryły dachu. Wykonane w tym systemie przeszklenia 
zajmują w sumie ok. 3 tys. m2. Naturalne doświetlenie wnętrz 
w połączeniu z zastosowanym systemem oświetlenia LED 
w Centrum i na terenie parkingu pozwoliło zredukować za-
potrzebowanie na sztuczne światło, a tym samym podniosło 
energooszczędność budynku.

Budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
stacji kolejowej Wrocław Główny i zintegrowany ze znajdu-
jącym się w podziemiach galerii głównym dworcem auto-
busowym. Pod jednym dachem skupia 200 punktów usłu-
gowych, największy w mieście food court, a także kompleks 
kinowy, całodobowy klub fitness oraz salę zabaw dla dzieci.
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Ekologia z certyfikatem
Ogromna powierzchnia centrum obejmuje nie tylko funk-
cje typowo handlowe, usługowe i rozrywkowe. Znajdują się 
tu także miejsca relaksu, zieleń, ogrody i fontanna. Zielone 
tarasy Wroclavii mają łączną powierzchnię ponad 4 tys. m2 
i zajmują przestrzeń większą niż połowa piłkarskiego boiska. 
Duża część elewacji Wroclavii przy ul. Joannitów ma formę 
całorocznej zielonej ściany. We wnętrzach obiektu znajduje 
się także naturalna, żywa zieleń umilająca odwiedzającym 
wizytę w galerii.

Wszystkie te rozwiązania przyczyniły się do stworzenia at-
mosfery bliskości natury w samym centrum miasta, ale nie 
są jedynymi elementami świadczącymi o dbałości projek-
tantów i inwestora o przyjazny charakter obiektu dla jego 
użytkowników i środowiska. Już na etapie projektowo-bu-
dowlanym część handlowa Wroclavii uzyskała certyfikat 
BREEAM w stopniu Excellent.



Afrykarium we Wrocławiu
Architekt: Dorota Szlachcic, ArC2 Fabryka Projektowa
Systemy ALUPROF: system fasady półstrukturalnej 
MB-SR50N EFEKT, system ściany słupowo-ryglowej 
MB-SR50N HI, sytem przegród przeciwpożarowych 
MB-78EI, systemy okienno-drzwiowe MB-45, MB-60 
oraz MB-70HI
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Egzotyka w mieście
W jednym budynku we Wrocławiu zgromadzono niemal wszystkich przedstawicieli ga-
tunków zwierząt z Afryki. Afrykarium jest największą atrakcją wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego. Dziennie odwiedza je około 2,5 tysiąca osób. W unikatowym na skalę 
świata oceanarium udało się stworzyć zwierzętom niemal domowe warunki.

W kompleksie znajdziemy między innymi robiący ogromne wrażenie 18-metrowy prze-
zroczysty tunel z akrylu, w którym, nad głowami zwiedzających, swobodnie pływają 
płaszczki, ryby, żółwie zielone, a nawet rekiny.

Trzy kondygnacje, z czego jedną pod ziemią, zajmuje siedem akwenów. Największy 
z nich, basen kotików, ma powierzchnię 3600 m3. Nieco mniej miejsca mają dla siebie 
rekiny – 3100 m3. Najmniejszy z basenów liczy 260 m3 i mieszkają tam krokodyle.

Na budowę Afrykarium zużyto łącznie 36 000 m³ betonu i 4 800 ton stali. Aby budynek 
mógł zostać zrealizowany, wykopano i wywieziono 100 000 m3 ziemi.

Woda o wadze 100 
dorosłych wielorybów 
Zwłaszcza liczby dotyczące wody są impo-
nujące. W całym Afrykarium w obiegu jest  
15 000 000 litrów wody, tyle ile w 6 basenach 
olimpijskich. Waży ona około 15 000 ton, 
czyli tyle, co 100 dorosłych wielorybów lub 
3 000 dorosłych słoni. Aby zwierzęta miały 
zagwarantowane warunki niemal identyczne 
z tymi, jakie panują na Czarnym Lądzie, wodę, 
w której pływają, trzeba zasalać. Podczas 
każdorazowej wymiany wody w Afrykarium 
zużywa się mniej więcej 140 ton soli, co gwa-
rantuje odpowiedni poziom zasolenia. Afry-
karium to nie tylko dom dla egzotycznych 
zwierząt. Znalazły się tam także: sala konferen-
cyjna na 160 osób, sala edukacyjna na około  
30 osób, salka biznesowa VIP zdolna pomieścić  
30 osób, restauracja i sklep z pamiątkami.



Na zdjęciu od lewej: architekt Mariusz 
Szlachcic, architekt Dorota Szlachcic, 
konstruktor Maciej Yan Minch.

architekt
Dorota Szlachic

ArC2 Fabryka Projektowa
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Afrykarium – trudne,  ale satysfakcjonujące

D
la projektantów i wykonaw-
ców była to najtrudniejsza 
technologicznie i logistycz-
nie budowa, z jaką dane im 
było się zmierzyć. Przygoda 

rozpoczęła się od wygranego między-
narodowego konkursu na opracowa-
nie koncepcji architektoniczno-urbani-
stycznej Kompleksu Życiodajne Wody 
Afryki (Afrykarium-Oceanarium) we 
Wrocławiu. Fabryka Projektowa ArC2 
prowadziła wszystkie fazy projektu – od 
wstępnych analiz, badań nowych mate-
riałów, konsultacji specjalistów od budo-
wy basenów, tuneli akrylowych, hodowli 
zwierząt, fizyki budowli, po dokumenta-
cję wykonawczą wszystkich branż łącz-
nie z technologią oczyszczania wody 
opracowaną przez biuro inżynierskie 
z Lipska.

Prosty, czarny budynek Afrykarium- 
Oceanarium, zlokalizowany na terenie 
ZOO, ustawiono w jednej osi z główną 
bramą ogrodu i słynną Halą Stulecia (proj. 

Max Berg, 1912 r.). Nadanie mu długości 
równej przekątnej Hali i wysokości zbli-
żonej do proporcji jej podstawy hołduje 
temu historycznemu centrum Wrocławia 
i spaja kompozycję przestrzenną. Rów-
nocześnie wyjście z obiektu otwiera wi-
dok na tę konsekwentnie utrzymaną oś. 

Historyczne sąsiedztwo było największą 
inspiracją architektoniczną. Wykorzy-
staliśmy wiele nowatorskich materiałów 
– corian na elewacji dał możliwość wy-
konania czarnej fali, która zawisła nad 
zwiedzającymi, mozaika z pieca szklar-
skiego utworzyła napis AFRYKARIUM pi-
sany afrykańską czcionką. Poduszki z folii 
ETFE stanowią przezroczysty dach oce-
anarium. Fasady aluminiowe zaprojekto-
wane razem z niemiecką firmą Kucharzak 
Fasaden są lekkie, zawieszone na niewi-
docznej konstrukcji stalowej, oddzielają-
ce swoimi wielkoformatowymi płaszczy-
znami wybiegi wewnętrzne zwierząt od 
plaż zewnętrznych.



Stadion Miejski we Wrocławiu
Architekt: JSK Architekci
Systemy ALUPROF: system ściany słupowo-ry-
glowej MB-SR50N i MB-SR50N EI, system okien-
no-drzwiowy MB-70HI 
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A
rena, która powstała na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 
2012, zajmuje powierzchnię 11 hektarów i przypomina chiński 
lampion, który podczas wyjątkowych okazji mieni się różny-
mi kolorami. Fasada obiektu przykuwa uwagę dzięki ogromnej 
membranie z włókna szklanego pokrytego teflonem. Cały sta-

dion składa się z czterech budynków połączonych dwiema promenadami. Na 
terenie wschodniej i zachodniej trybuny stadionu znajdują się przeszklone, 
wielofunkcyjne loże i specjalne incentive boksy z wyjściem na taras o szero-
kości około 2,5 m z widokiem na murawę. 

Arena, na trybunach której jest prawie 44 tysiące miejsc, służy nie tylko pił-
karzom. Odbywają się tam koncerty, walki bokserskie, imprezy, funkcjonują 
biura, klub fitness, a także jeden z najdłuższych w Polsce torów gokartowych. 
Projektanci przewidzieli też miejsce zabaw dla dzieci, a z dachu stadionu moż-
na skakać na linie.
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T
o właśnie te budynki, wstawione pod czterdziestotysięczną 
trybunę, wyróżniają wrocławski stadion na tle innych tego typu 
obiektów. W tych 2-kondygnacyjnych budynkach mieści się ok. 
10 tys. m2. wielofunkcyjnej przestrzeni: biura, cześć konferen-
cyjna, klub fitness, a nawet przedszkole. 

W ich konstrukcji wykorzystano aluminiowe systemy fasadowe firmy Aluprof. 
Są to zarówno systemy przeszkleń na pełną wysokość kondygnacji, jak i wie-
lokondygnacyjna fasada kurtynowa ze zintegrowanymi obrotowymi oknami 
zapewniającymi naturalne przewietrzanie reprezentacyjnej strefy VIP.

W projekcie zastosowano ponadto wdrożony specjalnie na potrzeby tej in-
westycji profil opracowany według indywidualnego pomysłu architektów.

architekt 
Piotr Bury

JSK Architekci

Ideą projektu było stworzenie obiektu, który 
dzięki swojej innowacyjności i odważnej, 
lecz eleganckiej formie, będzie łatwo rozpo-
znawalny, kojarzony z dynamicznie rozwi-
jającym się miastem – Wrocławiem.



B
udownictwo komercyjne XXI wieku wy-
trwale podąża za trendami ekologicz-
nymi, a jego kreatorzy wyznaczają dziś 
standardy proklimatyczne w branży. Nic 
więc dziwnego, że na piedestale współ-

czesnej architektury, obok walorów estetycznych 
i funkcjonalnych, stawia się przyjazność środowisku 
i ludziom. Obiekty takie jak biurowce czy galerie han-
dlowe, z jednej strony wyposaża się w szereg energo-
oszczędnych innowacji, a z drugiej projektuje się w jak 
najbardziej komfortowy dla użytkownika sposób.  

Wraz z krajobrazem Wrocławia, Szczecina, Gdańska 
czy Warszawy zmienia się tradycyjny sposób postrze-
gania ogrodów miejskich. Dziś to już nie tylko parki 
z trasami rowero-spacerowymi, ale też zielone dachy, 
które pełnią rozmaite funkcje. Zdobią bryłę nowocze-
snych nieruchomości, zatrzymują wodę, poprawiają 
mikroklimat otoczenia i izolację akustyczną, stają się 
domami dla pszczół. W wybranych realizacjach w sys-
temach ALUPROF, zaprojektowanych w oparciu o za-
sady budownictwa zrównoważonego i z poszanowa-
niem środowiska naturalnego, uwzględniono właśnie 
pasieki dla pszczół usytuowane na dachach. Do takich 
realizacji należą min. NOSPR Katowice, Galeria Wroc-
lavia, Bronowice Business Center w Krakowie czy też 
Royal Wilanów w Warszawie.
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Dotąd nieznana
 – nowa zieleń miejska

dr inż. Marta Weber-Siwirska
Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu  

dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest ad-
iunktem w Instytucie Architektury Krajobrazu, a także prezesem Polskiego Stowa-
rzyszenia „Dachy Zielone”. Jest członkiem zarządu Światowej Organizacji Zielonej 
Infrastruktury WGIN oraz reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian EFB.

Zielone dachy przyczyniają się do poprawy 
lokalnego mikroklimatu. W dobie zachodzą-
cych zmian klimatycznych oraz wymogów 
wprowadzanych w wielu krajach zielone prze-
strzenie są zdecydowaną i nieuniknioną przy-
szłością w budownictwie.
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ści od jego rodzaju. Instalacje takie pełnią więc 
również funkcję termoizolatora. Różnica tem-
peratury wewnątrz pomieszczeń pokrytych 
zielonych dachem i pozbawionych go może 
wynosić 5 °C. To natomiast przekłada się na 
korzyści ekonomiczne dające się przeliczyć na 
konkretne kwoty, a wynikające z oszczędności 
na klimatyzacji lub na ogrzewaniu. Szacuje się, 
że jest to nawet ponad 19% w całościowym 
rozliczeniu zużycia energii w budynku. Zielone 
dachy są w stanie zatrzymać od 15 do 90% 
wody opadowej. Ponadto dwudziestocenty-
metrowa warstwa substratu tłumi hałas o na-
tężeniu 50 decybeli, co odpowiada szumowi 
biurowemu. Nie należy zapominać o zapewnie-
niu bioróżnorodności warunkującej ludzką eg-
zystencję, a także i o tym, że rośliny produkują 
tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, a ich liście 
zatrzymują cząsteczki pyłu zawieszonego. Za-
tem im więcej roślin w naszym otoczeniu, tym 
czystsze będzie powietrze, którym oddychamy.

AluBOOK: Czy szeroko pojęta zieleń to przy-
szłość w budownictwie?

Marta Weber-Siwirska: Wydaje się, że w do-
bie zachodzących zmian oraz wymogów wpro-
wadzanych w wielu krajach zielone dachy 
są zdecydowaną i nieuniknioną przyszłością 
w budownictwie. Pomijając wymogi praw-
ne, każdy z nas wybiera miejsce wśród ziele-
ni. Tylko w takim otoczeniu jesteśmy w stanie 
zregenerować siły czy efektywniej pracować, 
co też zostało udowodnione naukowo. W sy-
tuacji, gdy w gęstniejących miastach brakuje 
przestrzeni na zakładanie nowych parków czy 
innych terenów zieleni, roślinne dachy wydają 
się być najlepszym rozwiązaniem.

AluBOOK: Jakie są plusy takiego rozwiąza-
nia?

Marta Weber-Siwirska: Zielone dachy przy-
czyniają się do poprawy lokalnego mikroklima-
tu, łagodząc efekt tzw. Miejskiej Wyspy Ciepła. 
Temperatura powietrza mierzona 2 m nad zielo-
nym dachem jest średnio niższa o ok. 2 °C w po-
równaniu z tradycyjnym dachem. W skrajnych 
przypadkach sam dach z pokryciem bitumicz-
nym potrafi się nagrzać do temperatury 80 
a nawet 100 °C, podczas gdy maksymalna tem-
peratura zielonego dachu to 25-40 °C w zależno-

AluBOOK: Skąd się wzięła idea zazielenia-
nia budynków?

Marta Weber-Siwirska: Pierwsze zielone da-
chy zaczęły powstawać, kiedy człowiek ( jako 
gatunek) opuścił jaskinie, wędrując w poszuki-
waniu pożywienia. Mowa tu o tymczasowych 
szałasach uszczelnianych darnią. Ich funkcją 
była przede wszystkim ochrona przed warun-
kami klimatycznymi oraz wrogami – poprzez 
wtapianie się w otaczający krajobraz. Pierw-
sze zielone dachy o funkcji ozdobnej były po-
wszechnie instalowane na budowlach kultu 
religijnego w Mezopotamii w latach 4000-600 
p.n.e. Nieco później, ok. 500 r. p.n.e., w tym re-
gionie powstały słynne Wiszące Ogrody Semi-
ramidy. Obecnie zakładanie zielonych dachów 
ma związek z coraz bardziej odczuwalnym defi-
cytem zieleni w miastach, co nie pozostaje bez 
wpływu na obserwowane niekorzystne zmiany 
klimatyczne. W wielu europejskich miastach 
istnieje obowiązek zakładania zielonych da-
chów na nowo powstających budynkach oraz 
podczas remontów istniejących dachów.



Posejdon w Szczecinie
Architekci: Federacyjne Biuro Architektoniczne
Systemy ALUPROF: system fasadowy MB-SR50N HI+, 
system okien odchylno-wysuwnych MB-SR50N OW, 
system okienno-drzwiowy MB-86 SI
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W Szczecinie powstał pierwszy w Polsce bu-
dynek biurowo-usługowy o niemal zerowym 
zużyciu energii. W toku budowy Posejdona 
zastosowano bezprecedensowe ekologicz-
ne rozwiązania, pozwalające mu samodzielnie 
wytwarzać energię potrzebną do ogrzewania 
i chłodzenia oraz zredukować emisję CO2 do 
atmosfery o 76%. 

W budynku zaprojektowanym przez Federacyj-
ne Biuro Architektoniczne ze Szczecina miesz-
czą się dwa hotele sieci Marriott oferujące 
łącznie 248 pokoi hotelowych, centrum konfe-
rencyjne mogące pomieścić 1 000 osób, sala 
fitness oraz powierzchnia handlowo-usługowa 
i biurowa licząca kolejno 3 000 i 20 000 m2.

Największa żywa 
ściana w Polsce
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Posejdon, to największy zrealizowany w kraju 
obiekt o niskim zużyciu energii tzw. NZEB - Ne-
arly-Zero Emission Building. W budynku zasto-
sowano pasywny układ pozyskiwania energii 
geotermalnej. Pod płytą fundamentową znaj-
duje się 48 pionowych wymienników umiej-
scowionych w 300-metrowych odwiertach 
gruntowych, połączonych z 900 inwerterowy-
mi, czyli energooszczędnymi pompami ciepła. 
To pierwszy taki w Polsce, bezprecedensowy 
przykład zastosowania tego rodzaju systemu 
w obiekcie o charakterze biurowo-usługo-
wym. Dzięki niemu Posejdon zdolny będzie do 
samodzielnego wytwarzania energii potrzeb-
nej do jego ogrzewania i chłodzenia. Z kolei 
moc umożliwiającą sprawne działanie całego 
systemu dostarczą panele fotowoltaiczne za-
montowane na dachu budynku. Na tym jednak 
nie koniec. Inwestor poszedł o krok dalej w za-

kresie wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, stosując instalację efektywnego go-
spodarowania wodą deszczową.

Obiekt, który uzyskał znakomitą ocenę Exel-
lent w ramach międzynarodowego certyfi-
katu BREEAM, ma szansę otrzymać ocenę 
Outstanding podczas ponownego audytu 
wykonanego już po oddaniu go do użytku. To 
duże wyróżnienie dla wszystkich podmio-
tów zaangażowanych w realizację inwestycji, 
zwłaszcza że znaczna jej część ma prawie 90 
lat. Budowa obiektu wytycza nowe standardy 
w zakresie rewitalizacji kultowych obiektów. 
Przykład Posejdona pokazuje, że można to ro-
bić z poszanowaniem historycznego kontek-
stu i z troską o środowisko naturalne.

Zeroenergetyczny, czyli przełomowy

Nienaganna estetyka 
i funkcjonalność
Powyższe rozwiązania w połączeniu z zaprojektowaną 
i wykonaną według najwyższych standardów termoizo-
lacją, umożliwią redukcję emisji CO2 do atmosfery o 76% 
w porównaniu z takim samym obiektem powstałym w tra-
dycyjnej technologii. Tworzenie efektownych, budzących 
zachwyt i przede wszystkim energooszczędnych obiek-
tów z przeszklonymi elewacjami możliwe jest dzięki sys-
temom aluminiowym. Jednym z kluczowych elementów 
termoizolacji jest aluminiowy system fasadowy MB-
-SR50N HI+ z zaawansowaną konstrukcyjnie strefą izo-
lacji termicznej. Historycznej fasadzie Posejdona przy-
wrócono oryginalny, przedwojenny wygląd. Dynamicznie 
skomponowano pełne elementy tej części kompleksu 
z przeszkloną elewacją powyżej. Forma i wykończenie 
całości zostały wybrane tak, by harmonizować z otacza-
jącą zabudową.
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Synergia biznesu 
i ekologii
Tym, co wyróżnia Posejdona na tle podobnych 
obiektów biurowo-usługowych, jest umiejętne 
połączenie szeroko pojętych celów biznesowych 
z ekologią. Na głównym patio, które stanie się 
śródmiejskim placem dedykowanym mieszkań-
com, gościom i turystom, stanął 15-metrowy, 
pionowy ogród. Jest to największa w Polsce, po-
wstała w jednej płaszczyźnie żywa ściana o po-
wierzchni 150 m2. W wodoszczelnej, trudnoza-
palnej i zapewniającej zieleni właściwe warunki 
wegetacji konstrukcji, posadzono aż 

6 500 roślin.
Zarówno inwestor, jak i władze Szczecina, mają 
nadzieję, że zielona ściana stanie się jedną z głów-
nych atrakcji Posejdona, jak i samego miasta. Wi-
zerunek proekologicznego i przyjaznego użyt-
kownikom obiektu dopełnia garaż wyposażony 
w stacje ładowania elektrycznych samochodów 
oraz 100 miejsc przeznaczonych do parkowania 
rowerów. Inwestor przywrócił Posejdonowi funk-
cję socjalizującą i kulturotwórczą – stworzył kom-
pleksową przestrzeń dla świadomych, pełnych 
energii ludzi, decydujących o przyszłości otocze-
nia, w którym żyją.
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K
ompleks Alchemia jest jednym 
z najbardziej odważnych projek-
tów biurowych w Gdańsku. Pierw-
sze dwie wieże - Aurum i Platinium 
- zostały oddane do użytku w 2013 

roku. To właśnie pomiędzy nimi, na III kondygna-
cji umiejscowione jest zielone patio, przy które-
go powstaniu współuczestniczył dział projek-
towy firmy Torus, dewelopera kompleksu.

Projektantom przyświeca-
ła wizja stworzenia miejsca 
odpoczynku i wytchnienia 
dla pracowników budynku.
Zaprojektowana zielona przestrzeń nie jest pła-
ska i przypomina dziki ogród. Patio od strony 

Zatoki Gdańskiej ma otwarty widok na pobliskie 
tory kolejowe i zabudowania, aby można było 
się rozejrzeć po okolicy. Oprócz bezpośred-
niego korzystania z tej przestrzeni, pracow-
nicy wież biurowych mają również możliwość 
spoglądania na naturalną roślinność ze swoich 
miejsc pracy. Można tam też organizować mi-
krowydarzenia.

Następne etapy inwestycji oddawano do użyt-
ku w latach 2015-2019. Dwa z powstałych 
wtedy budynków otrzymały nagrodę Eurobuild 
Awards w kategorii nowy biurowiec roku w Pol-
sce. Z kolei na dachu wzniesionego obiektu 
o nazwie Argon, z inicjatywy dewelopera i na-
jemców, zadomowiły się pszczoły. Ostatni 
z budynków, Neon, na wzór trzeciej wieży, ma 
kształt litery H, a jego elewacja jest architekto-
niczną klamrą kompozycyjną łączącą elementy 
obu wież Alchemii.



Kompleks Alchemia w Gdańsku
Architekt: APA Wojciechowski
Systemy ALUPROF: system ścian słupowo-ryglowych MB-SR50N EI  
i MB-SR50N HI, system okien odchylno-wysuwnych MB-SR50N OW,  
system okienno-drzwiowy MB-70HI, system przegród p. poż. MB-118EI
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Ukłon w stronę użytkowników i środowiska
Energooszczędność, niebanalna architektura i funkcjonalność – wszystkie te ele-
menty składają się na reprezentacyjne biuro. W powstałym w Gdańsku nowocze-
snym kompleksie Alchemia, poza prestiżowymi siedzibami firm, ulokowano najwięk-
sze w Trójmieście centrum rekreacyjno-sportowe z basenami, saunami, salą fitness, 
siłownią i halą sportową. Swoje miejsce znalazło tu także zagłębie gastronomiczne 
oraz punkt przedszkolny. 

Ukłon w stronę środowiska wykonano już na etapie projektu, dzięki któremu udało się 
zrealizować energooszczędny obiekt przyjazny użytkownikom i otoczeniu. Jako je-
den z niewielu w Polsce uzyskał on precertyfikację w systemie LEED na najwyższym 
poziomie PLATINUM. Kropką nad „i” było umiejscowienie na dachu jednego z budyn-
ków parku biurowego miejskiej pasieki. 

80 000 pszczół
W każdym z 4 uli zamieszkało ok. 7 kg pszczół, 
co daje ok. 80 tysięcy osobników. Owady latają 
w promieniu 2 km, penetrując w ten sposób spory 
obszar, bo ponad 1250 ha.



Royal Wilanów w Warszawie
Architekt: JEMS Architekci
Systemy ALUPROF: system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N HI+, 
MB-SR50N i MB-SR50N IW, system okienno-drzwiowy MB-70HI, 
system przegród przeciwpożarowych MB-78EI

5 000 m2

zielonego dachu

106 | 107WWW.ALUPROF.EU 

Budynek wyróżnia się minimalistycznym desi-
gnem. Według założeń projektantów z pracowni 
JEMS Architekci miała to być architektura cichej 
obecności. Tak też się stało. Bryła widziana z da-
leka wydaje się być prosta i skromna. Jednak wraz 
ze zmianą perspektywy i zbliżaniem się do niej, 
owa prostota przechodzi płynnie w doskonałość 
architektonicznych detali. Z racji bliskiego są-
siedztwa rezerwatu przyrody budynek jest jakby 
spowity zielenią. Dzięki temu nabiera ujmujące-
go oblicza, stanowiąc komfortową przestrzeń dla 
swoich użytkowników.

Royal Wilanów łączy elegancką architekturę oraz 
wysokiej jakości materiały. Zrównoważone roz-
wiązania problemów konstrukcyjnych zostały do-
cenione przez jury konkursu „Obiekt Roku 2016 
w systemach ALUPROF”, gdzie jego bryłę wyróż-
niono pierwszym miejscem.

Budynek ma kształt nieregularnej szklanej bryły 
przypominającej trapez z dwoma wewnętrzny-
mi dziedzińcami. Jego fasada wygina się łuko-
wato, stając się tłem dla placu przed budynkiem. 

ELEGANCJA OTULONA 
ZIELENIĄ

Konstrukcja fasady składa się przede wszystkim 
ze szkła i elementów kamiennych z szarego pia-
skowca. Taka zróżnicowana i mieniąca się faktura 
sprawia, że krzywizny w narożnikach błyszczą roz-
maitymi refleksami i odcieniami. Pełna przeszkleń 
elewacja biurowca, gwarantuje nieograniczony 
dostęp do światła naturalnego, które znacznie 
podnosi komfort pracy.

Royal Wilanów zaprojektowano z myślą o wygod-
nym funkcjonowaniu najemców, z daleka od typo-
wych zagłębi biurowych. Budynek certyfikowany 
jest w systemie BREEAM International, Europe 
Commercial 2009. Już na etapie projektowania 
otrzymał ocenę bardzo dobrą. Kluczowe rozwią-
zania przyjęte w projekcie to: odpowiedni dobór 
materiałów i zarządzanie środowiskiem wewnętrz-
nym, zapewnienie komfortowych warunków pracy 
dla przyszłych użytkowników, kontrola zużycia 
wody i energii oraz zachowanie ekologicznej war-
tości działki i zminimalizowanie długoterminowego 
wpływu na bioróżnorodność. W całym projekcie 
ogromny nacisk położono na zagospodarowanie 
przestrzeni wokół budynku. Wpływ na to ma nie 
tylko zieleń i specjalnie zasadzone drzewa, w tym 
również owocowe, lecz także ciekawa infrastruk-
tura rekreacyjna. Możliwości jest oczywiście wiele. 
Jednak ta najbardziej kusząca to spacer królewski-
mi ogrodami pobliskiego Pałacu Wilanowskiego.
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Zielony dach schodzący w dół trawiastą doliną 
stał się dominantą architektoniczną Międzynaro-
dowego Centrum Konferencyjnego. Powszech-
nie już rozpoznawalny dach charakteryzuje się 
wielokrzywiznową geometrią i rozpiętością do-
chodzącą do 30 m. Cała połać jest powierzchnią 
użytkową, mającą przenosić duże obciążenia, co 
stanowiło nie lada wyzwanie konstrukcyjne dla 
projektantów i wykonawców zaangażowanych 
w realizację obiektu. 

Zielony dach 
o rozpiętości do 
30 m
Niższym fragmentem dachu, tzw. doliną, biegnie 
na ukos ścieżka, którą mieszkańcy i turyści mogą 
się przechadzać, począwszy od placu przed 
Spodkiem aż po okolice gmachu NOSPR-u. Znaj-
dują się tu także punkty widokowe, z których od-
wiedzający mogą podziwiać panoramę stolicy 
Górnego Śląska.

Rozległa łąka w centrum 
śląskiej metropolii



MCK w Katowicach
Architekt: JEMS Architekci
Systemy ALUPROF: system okienno-drzwiowy MB-70HI, 
system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N, system ścia-
nek p. poż. bezszprosowych MB-78EI
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B
udynek Międzynarodowego Cen-
trum Konferencyjnego powstał 
na zrewitalizowanym po dawnej 
kopalni „Katowice” terenie. Stoi 
w sercu nowej dzielnicy mia-

sta zwanej Strefą Kultury, tuż obok Spodka, 
Muzeum Śląskiego i siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
(NOSPR). MCK pełni funkcję kongresowo-
-konferencyjno-wystawienniczą, a podczas 
odbywających się eventów mieści nawet  
12 tys. osób. Połączenie podziemnym ciągiem 
komunikacyjnym z sąsiadującym Spodkiem 
umożliwia organizację dużych wydarzeń jed-
nocześnie w dwóch obiektach.

Inwestycja w swojej architekturze nawiązuje 
do tradycji górniczych. Elewację MCK pokry-
to czarną siatką cięto-ciągnioną, która stanowi 
osłonę przed nadmiarem światła słonecznego, 
a jednocześnie nie ogranicza widoku na okoli-
cę, gwarantowanego przez spore przeszklenia. 
W kontraście do ciemnego ubarwienia gma-
chu projektanci z pracowni JEMS Architek-
ci zastosowali schodzący w dół zielony dach, 
który równoważy kolorystycznie i konstrukcyj-
nie bryłę, dzieląc ją na dwie części.



System ALUPROF: system drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE
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T
rendy w budownictwie w najbliższych 
latach będzie cechować coraz więk-
sza świadomość wpływu środowiska 
na nas i odwrotnie. W ostatnich latach 
zdecydowanie poprawił się poziom 

naszej wiedzy związanej z powietrzem, którym 
oddychamy, oraz czynnikami, które odpowiada-
ją za jego jakość. Następuje zmiana w sposobie 
myślenia o ogrzewaniu budynków mieszkalnych, 
nadmiernym korzystaniu z samochodów czy pa-
liw stałych. Tymczasem według badań nawet 
około 90% czasu spędzamy w zamkniętych po-
mieszczeniach. Co za tym idzie, coraz bardziej 
popularnym trendem staje się budownictwo pa-
sywne i energooszczędne, które jest nie tylko 
gwarancją oszczędności, ale także tworzy kom-
fortowe warunki do życia i jednocześnie nie ma 
negatywnego wpływu na środowisko. 

Zrównoważone budownictwo i energooszczęd-
ność stanowią jedne z najważniejszych celów dla 
współczesnych inwestorów. Materiałem, który do-
skonale wpisuje się w trendy, jest aluminium, które 
może być z powodzeniem wykorzystywane w bu-
downictwie jednorodzinnym.

Z szacunkiem 
dla środowiska
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Istota okien w budownictwie 
energooszczędnym
Szacuje się, że nieszczelne okna odpowiadają za ok. 23 do na-
wet 36% strat ciepła w budynku. Ich wysoką termoizolacyjność 
zapewniają profile wykonane właśnie z aluminium. Ich główną 
zaletą jest to, że są lekkie i pozwalają na stworzenie w budow-
nictwie domów jednorodzinnych okien o dużych rozmiarach 
i przeszkleniach. 

Aluprof do produkcji okien i drzwi aluminiowych proponuje tzw. cie-
płe profile skonstruowane z dwóch kształtowników aluminiowych 
i łączących je przegród termicznych, a przestrzeń pomiędzy nimi 
może być wypełniona dodatkowym wkładem izolującym. Nowo-
czesne konstrukcje umożliwiają wykonanie produktów o bar-
dzo wysokiej izolacyjności. Dla przykładu MB-SKYLINE zawiera 
profile o konstrukcji 3-komorowej z izolacją termiczną, pozwa-
lające wykonać duże drzwi tarasowe o współczynniku UW od  
0,85 W/(m2K). Na komfort ciepła wpływają także przeszklenia, 
dlatego we wspomnianym systemie można zastosować szklenie 
pakietami 3-szybowymi o grubości w zakresie od 52 do 60 mm.
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Dzisiejsi inwestorzy coraz chętniej decydują się na budowę obiektów niskoenerge-
tycznych. Aby nowo powstały dom spełniał wymogi dyktowane normami i rozporzą-
dzeniami, do jego budowy stosuje się technologie i produkty, zapewniające jak najniż-
sze zużycie energii. Kluczem do uzyskania wyśrubowanych parametrów jest szczelna 
bryła budynku. Jednym z czynników mających wpływ na uzyskanie wymaganej szczel-
ności jest zastosowanie aluminiowych systemów okienno-drzwiowych, które pomogą 
stworzyć znakomicie izolowany i zabezpieczony przed ucieczką ciepła dom. 

Przeszklenia do domu energooszczędnego 
i pasywnego

S
ystemy aluminiowe, dzięki wyso-
kiej wytrzymałości profili, są trwa-
łe i bezpieczne. Nadają się do wy-
konywania konstrukcji o dużych 
gabarytach i ciężarze, przy zacho-

waniu bardzo dobrych parametrów.  Aby okno 
nie było jedynie „dziurą” w osłonie termicznej 
domu, należy wybrać to gwarantujące dobrą 
izolacyjność i możliwie największe „zyski sło-
neczne”. W obiektach energooszczędnych 
i pasywnych niezwykle ważny jest rozmiar 
okien oraz ich umiejscowienie, najlepiej od 
strony południowej. Aluminiowe profile są wą-
skie, dzięki czemu szyby mogą być znacznie 
większe, umożliwiając tym samym wprowa-
dzenie dużej ilości naturalnego światła dzien-
nego do pomieszczenia.



System ALUPROF: system okienno-drzwiowy MB-104 Passive
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W 
domu energooszczędnym, którego zapotrzebowanie 
na energię użytkową wynosi maksymalnie 40 kWh/m²/
rok, sprawdzi się system okienno-drzwiowy Aluprof 
MB-86. Posiada 3 warianty wykonania konstrukcji 
kształtowników, co pozwala na jego precyzyjne do-

pasowanie do określonych wymagań oszczędności energii cieplnej. 
System MB-86 jest odpowiedzią nie tylko na trendy zrównoważonego 
budownictwa, ale i designu. 

Szerokość ram okien w widoku od strony zewnętrznej zabudowy jest 
niewielka, dzięki czemu powierzchnia przeszklenia i ilość wpadające-
go przez nie światła jest maksymalnie powiększona. Dzięki wysokiej 
wytrzymałości profili możliwe jest wykonywanie konstrukcji o dużych 
gabarytach i ciężarze, sprawiającej wrażenie smukłej i lekkiej np. pa-
noramicznych przeszkleń dających wrażenie niczym nieograniczonej 
przestrzeni. 

Z 
kolei budynki powstałe w standardzie pasywnym zużywają 
prawie 3 razy mniej energii w porównaniu do energooszczęd-
nych, czyli nie więcej niż 15 kWh/m²/rok. Przykładem syste-
mu realizującego założone dla tego rodzaju domów parame-
try jest MB-104 Passive. Produkt ten jest najlepiej izolowaną 

konstrukcją w ofercie Aluprof. Parametry systemu okienno-drzwiowego 
MB-104 Passive przekraczają obecne wymagania najostrzejszych, 
obowiązujących przepisów i norm (izolacyjność termiczna dla okna 
otwieranego UW od 0,53 W/m2K), dlatego też system ten jest dedyko-
wany do budownictwa pasywnego, co potwierdzają uzyskane certyfi-
katy Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI 
oraz MB-104 Passive Aero. Okna MB-104 Passive sprawdzą się dosko-
nale w każdej realizacji, w której zależy nam na oszczędności energii 
i poszanowaniu środowiska.
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Z 
myślą o budownictwie ener-
gooszczędnym Aluprof za-
projektował systemy rolet 
podtynkowych SP i SP-E. 
Właściwości tych rozwiązań 

docenił Instytut Domów Pasywnych 
w Darmstadt, rekomendując zastoso-
wanie obu systemów (zgodnie z wyma-
ganiami przewidzianymi w certyfikacie) 
w budynkach o niskim zapotrzebowaniu 
na energię. Firma stworzyła także no-
woczesny system rolet nadstawnych – 
SKB STYROTERM, będący najlepszym 
rozwiązaniem dostępnym na rynku w tej 
grupie produktów. System bardzo często 
jest stosowany w przypadku inwestycji 
deweloperskich, ze względu na szybki 
i prosty montaż rolet bezpośrednio do 
stolarki okiennej za pomocą odpowied-
nio dobranego profilu adaptacyjnego. 
Skrzynka roletowa została wykonana ze 
specjalnie zaprojektowanego materiału, 
charakteryzującego się bardzo dobrymi 
właściwościami termicznymi – pozwoliło 
to uzyskać nadzwyczaj niski współczyn-
nik przenikalności cieplnej (Usb już od 
0,29 W/m²K), co potwierdzają badania 
w renomowanym Instytucie Badawczym 
IFT ROSENHEIM.

Rolety do zadań 
specjalnych

Współczesne budownictwo od kilku lat stawia 
czoła wyzwaniu, jakim jest zapewnienie maksy-
malnej efektywności energetycznej. Konstruk-
cje energooszczędne muszą gwarantować do-
brą izolację termiczną oraz umożliwiać kontrolę 
dostępu promieniowania słonecznego. Dlatego 
podczas wyboru stolarki okiennej, cechującej 
się nawet najlepszymi parametrami izolacyjno-
ści termicznej, warto zainwestować w osłony 
przeciwsłoneczne.

Rolety zewnętrzne w niesprzyjających warun-
kach atmosferycznych stanowią barierę, któ-
ra skutecznie chroni dom przed utratą ciepła. 

Z kolei latem doskonale zabezpieczają 
przed przegrzewaniem pomieszczeń, jed-
nocześnie ograniczając wykorzystanie 
urządzeń klimatyzacyjnych, co przekła-
da się na redukcję kosztów eksploatacji 
budynku. Odpowiednio dobrany system 
rolet może zapewnić także niezawodną 
ochronę przy próbie włamania. 



Dom Green Line na Warmii
Architekt: Przemek Olczyk, Mobius Architekci
Fotograf: Paweł Ulatowski
Systemy Aluprof: system okienno-drzwiowy MB-86 
SI, system fasady półstrukturalnej MB-SR50N EFEKT, 
system drzwi podnoszono-przesuwnych MB-77HS
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U
miejętnie wpisany w niemal dziewiczy, nietknięty ludzką ręką pej-
zaż, dom „Green Line” projektu studia Mobius Architekci, zachwy-
ca prostotą formy, architektonicznymi detalami i bliskością natu-
ry. Jego cechą charakterystyczną jest zielony dach, który tworzy 
jedną linię ze znajdującym się w obrębie działki wzniesieniem.



N
a początku była działka: pośród pól, lasów i jezior. Znajdujący się na jej te-
renie naturalny fałd ziemny zainspirował architekta Przemka Olczyka do 
zastosowania prostej i nieskomplikowanej formy budowy, która mimo du-
żych gabarytów nie przytłacza skalą. Wrażenie naturalności, stworzone 
swobodnym wpisaniem obiektu w morfologię działki, potęguje wyraźna, 

smukła linia, powstała z wykorzystaniem żelbetowej płyty o grubości 90 cm. To ona 
determinuje horyzontalny układ bryły z czytelnym podziałem na strefę dzienną – tę na 
parterze oraz nocną – na piętrze. Linia zielonego dachu, stanowiącego swoiste przedłu-
żenie wzniesienia, nadała całej budowli ponadczasowy charakter.

Znika z pola widzenia
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D
om o łącznej powierzchni ponad 
460 m2 z jednej strony otwar-
ty jest na jezioro. Zastosowane 
w nim wielkogabarytowe prze-
szklenia dają domownikom po-

czucie niczym nieograniczonej przestrzeni. 
Umiejscowienie okien od strony południo-
wo-zachodniej pozwoliło zachować główne 
osie widokowe oraz doświetlić strefę dzien-
ną naturalnym światłem. Przeszklone ściany, 
zapewniające efektywność energetyczną 
budynku, stanowią transparentną osłonę 
przed wiejącymi w tej części regionu silnymi 
wiatrami. 

Z drugiej strony domu okna wychodzą na 
wewnętrzne atrium, któremu nadano nowo-
czesne oblicze za pomocą wywodzących się 
z wielkomiejskiej dżungli betonowych scho-
dów, charakterystycznych dla obiektów uży-
teczności publicznej. Wydzielony linią dachu 
dziedziniec gwarantuje mieszkańcom at-
mosferę intymności, również dzięki możliwo-
ści osłonięcia go wielkimi zasłonami.

Horyzont na 
wyciągnięcie ręki



Kluczowym założeniem, będącym zarazem cechą filo-
zofii naszego studia, jest możliwość czerpania radości 
z obcowania z architekturą, nie dominując jednocze-
śnie przestrzeni. Dom ten stanowi przykład nowocze-
snej architektury wpisanej w kontekst miejsca. Niegdyś 
na Warmii i Mazurach gospodarstwa organizowano na 
planie litery „L”, a chałupy posiadały proste, dwuspa-
dowe dachy ze strzechy. Do tych elementów nawią-
zuje bryła Green Line – wzniesiona na kształt „elki” ze 
strzelistym dachem o nachyleniu 45 stopni. Drewnia-
ny detal lameli w ścianach szczytowych jest odwo-
łaniem do szczytów warmińsko-mazurskich chałup, 
ozdabianych często deskami układanymi w rozmaite 
desenie. Umiejętne połączenie nowoczesnych mate-
riałów, takich jak aluminium, szkło i beton, w kontek-
ście wszechobecnej roślinności, jest inspiracją dla 
inwestorów chcących żyć w zgodzie z naturą, bez ko-
nieczności rezygnacji z wyjątkowych walorów wizual-
nych i użytkowych domu.

Przemek Olczyk 
właściciel i główny projektant pracowni 

architektonicznej Mobius Architekci
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Duch Warmii



R
aport PLGBC „Certyfikacja Zielonych Budynków w liczbach 2020” zo-
stał przygotowany już po raz piąty i obejmuje okres od marca 2019 do 
marca 2020 roku. Wynika z niego, że zrównoważone podejście do pro-
jektowania, budowy i eksploatacji budynku staje się coraz bardziej po-
wszechne, a certyfikowanych inwestycji przybywa. Polska ciągle jest 

liderem certyfikacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad połowa, dokładnie 
51%, obiektów z międzynarodowymi certyfikatami BREEAM, DGNB, HQE, LEED 
i WELL z całego regionu usytuowanych jest na terenie naszego kraju. Powierzchnia 
użytkowa wszystkich certyfikowanych obiektów w Polsce wzrosła na przestrzeni 
roku aż o 3 mln m2 i przekroczyła już 17 mln m2.

Wśród budynków certyfikowanych w Polsce najwięcej jest budynków biurowych, jed-
nak rośnie też zainteresowanie certyfikacją mieszkaniową. W ocenie ekspertów ze 
Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC dynamika wzrostu liczby miesz-
kań z certyfikatami pozwala przypuszczać, że będzie ich w przyszłości przybywać.

Mapa Polski zapełnia się zrównoważony-
mi, zielonymi budynkami, których jakość  
potwierdzają odpowiednie certyfikaty
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Powierzchnia użytkowa certyfikowanych 
obiektów w Polsce przekroczyła już 
17 mln m2



Nimbus Office w Warszawie 
Architekt: BOSE Architekci
Systemy ALUPROF: systemy okienno-drzwiowe MB-70HI, 
system okien z ukrytym skrzydłem MB70US HI, system ścia-
ny słupowo-ryglowej MB-SR50N HI+ i p. poż. MB-SR50N EI
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Alicja Kuczera
dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia 

Budownictwa Ekologicznego PLGBC

AluBOOK: Budownictwo ekologiczne koja-
rzone jest przede wszystkim z ochroną śro-
dowiska, pomijamy jednak aspekt komfor-
tu, jaki się z tym wiąże. Jakie zatem korzyści 
płyną dla mieszkańców i użytkowników?

Alicja Kuczera: W murach spędzamy około 
90% swojego czasu, dlatego kluczową kwestią 
jest, jak wnętrza te na nas wpływają. Zielony 
budynek spełnia wymagania szeregu okre-
ślonych kryteriów. Jednym z nich jest wyso-
ka jakość środowiska wewnętrznego, na którą 
składają się m.in. komfort akustyczny, cieplny, 
dostęp do światła dziennego, doskonała wen-
tylacja i niski poziom zanieczyszczeń powie-
trza.

AluBOOK: Jakie czynniki przyczyniają się 
do zwiększonego zainteresowania certy-
fikacją wielokryterialną budynków na pol-
skim rynku? Czy różnią się one od pozosta-
łych państw?

Alicja Kuczera: Rynek nieruchomości jest 
bardzo dynamiczny i dużo bardziej umiędzy-
narodowiony niż mogłoby się to wydawać. Po 
pierwsze, obecność Polski w Unii Europejskiej
wymusza na ustawodawcy zaostrzanie przepi-

sów dotyczących efektywności energetycznej 
budynków. Po drugie, inwestorzy na rynku są 
globalni, szukają więc takich rozwiązań, które 
pomogą im porównać portfolio nieruchomości
w różnych krajach. Stąd też sektor budownic-
twa, jeden z głównych światowych emiten-
tów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzę-
dzia, które mają na celu przyspieszenie zmian 
w branży w kierunku budownictwa zielonego. 
Takimi narzędziami są certyfikacje wielokryte-
rialne.

AluBOOK: Czy w sektorze budownictwa 
jednorodzinnego certyfikacja wielokryte-
rialna jest popularnym zjawiskiem? 

Alicja Kuczera: Nie, w sektorze budownictwa 
jednorodzinnego certyfikacja wielokryterialna 
nie jest popularna. Przysłowiowy „Kowalski” 
budując dla siebie dom, raczej nie będzie go 
certyfikował w którymś z międzynarodowych 
systemów, bo jest to zbyt duża inwestycja dla 
pojedynczego domu. Ale już deweloper sta-
wiający całe osiedle domów powinien certyfi-
kację przemyśleć. Rozwój certyfikacji w branży 
budownictwa wielorodzinnego nabiera tempa 
i z roku na rok przybywa certyfikowanych pro-
jektów w tym sektorze. Jest to na razie liczba 
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nieporównywalna z certyfikacją w branży biu-
rowej, która w Polsce ( jak i na całym świecie) 
wiedzie prym, ale dynamiczny przyrost liczby 
certyfikowanych budynków wielorodzinnych 
skłania do refleksji, że w przyszłości będzie to 
coraz ważniejszy element inwestycji dla dewe-
loperów mieszkaniowych.

AluBOOK: Czy powstają inicjatywy popu-
laryzujące certyfikację obiektów jedno- 
i wielorodzinnych?

Alicja Kuczera: PLGBC wychodząc naprzeciw 
potrzebom opracowuje certyfikację Zielony 
Dom i program Zielona Hipoteka, w ramach 
realizowanego projektu Smarter Finance For 
Families. To propozycja dla deweloperów 
mieszkaniowych, inwestorów prywatnych oraz 
firm oferujących usługi, produkty, materiały, 
technologie i inne zrównoważone rozwiązania, 
które przyczyniają się do budowy i obsługi naj-
bardziej zielonych, energooszczędnych nie-
ruchomości mieszkaniowych. Uzupełnieniem 
działań będzie propozycja instytucji finanso-
wych oferujących dedykowane kredyty.
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