
Multipor
Ocieplenie od wewnątrz  
obiektów zabytkowych

Jak pogodzić współczesne wymagania termiczne odnośnie ścian zewnętrznych 
w budynkach historycznych z zachowaniem ich pierwotnego wystroju architektonicznego? 
Jak ocieplić ceglaną elewację, mur pruski lub pełną zdobień fasadę? Rozwiązaniem jest 
innowacyjny system Multipor do termomodernizacji ścian od wewnątrz.



Multipor  
– ratunek dla historycznych fasad

Mineralne 
płyty izolacyjne 
Multipor zostały 
stworzone z myślą 
o termomodernizacji 
obiektów historycznych 
oraz budynków 
o wartościowych 
fasadach, w które 
nie powinno się, lub 
nie można ingerować. 
Klejone od środka 
płyty nie zmieniają 
wyglądu elewacji, 
zarazem w sposób 
bezpieczny podnoszą 
parametry termiczne 
murów i dostosowują 
je do współczesnych 
wymagań.

Multipor to innowacyjny system 

ocieplenia ścian od wewnątrz, 

szczególnie polecany do zastoso-

wania w obiektach zabytkowych. 

To mineralne płyty izolacyjne 

z lekkiego betonu komórkowego. 

Charakteryzują się wysoką izola-

cyjnością termiczną, przez co ich 

montaż od wewnętrznej strony 

murów poprawia znacząco para-

metry cieplne obiektów.

Płyty Multipor są nie tylko świet-

nym izolatorem termicznym, ale 

działają również jak naturalny 

kontroler wilgotności powietrza 

w pomieszczeniu – bezpiecznie 

magazynują nadmiar wilgoci 

w okresie jesienno-zimowym, któ-

rą oddają do otoczenia w okresie 

wiosenno-letnim. Wszystko z ra-

cji faktu, że to materiał wyprodu-

kowany w całości z naturalnych 

surowców – piasku, wody i wap-

na. Mineralne płyty o niezwykle 

porowatej strukturze i wysokiej 

paroprzepuszczalności zatrzymu-

ją ciepło we wnętrzu, ale także 

pozwalają na swobodny przepływ 

wilgoci.

Zdolność do pochłaniania pary 

wodnej oraz szybkiego wysycha-

nia eliminuje ryzyko rozwoju grzy-

bów pleśniowych. Multipor można 

z powodzeniem stosować jako izo-

lację od wewnątrz bez koniecz-

ności dodatkowych paroizolacji.

Dzięki użyciu płyt Multipor jako 

izolacji termicznej ścian od we-

wnątrz, przebudowywane obiekty 

mogą zachować swój pierwotny 

wygląd. Ta nowoczesna technolo-

gia pozwala skutecznie podnosić 

standard termicznych historycz-

nych obiektów z szacunkiem i tro-

ską o dobro zabytków.
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Art Inkubator – przemiana budynku 
pofabrycznego

Wszystko zaczęło się w roku 2008, kiedy zdecydowano, aby podupadające 
magazyny stały się miejscem działalności młodych twórców. Prace adaptacyjne 
budynków pofabrycznych należących do dawnego kompleksu Karola Scheiblera, 
rozpoczęły się w kwietniu 2012 r., zaś w styczniu 2014 r. obiekty zostały przejęte 
przez inwestora.

Kompleks, (powstały w latach 

1887–1910) składa się z trzech 

budynków (A, B i C), które pier-

wotnie spełniały funkcję maga-

zynów tkanin, zaś dziś są to nie 

tylko biura, ale kawiarnie czy 

butiki i studia artystów. Łączna 

powierzchnia użytkowa obiek-

tu wynosi 6700 m². Ocieplenie 

kompleksu płytami izolacyjnymi 

Multipor o grubości 5 cm objęło 

1700 m² powierzchni ścian – cały 

budynek A i część parteru budyn-

ku B. Dzięki izolacji przez ściany 

uciekło ok. 60% mniej energii. 

Inwestorem jest Fabryka Sztuki 

w Łodzi, zaś firmą wykonawczą 

Skanska. 
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Multipor  
– sprawdzona technologia 

Ponad 250 obiektów referencyjnych w całej Polsce świadczy o skuteczności 
technologii Multipor. Zastosowano ją w termomodernizacji bardzo różnych 
obiektów historycznych: od starych fabryk adaptowanych na lofty, poprzez 
wielkie dworce, wieże wodne, pałace i kamienice, a nawet budynki z muru 
szachulcowego.



Barciński Park – luksus nowoczesności 
i piękno starej zabudowy

Apartamenty Barciński 
Park to mariaż historii 
z nowoczesnością. 
Projekt usytuowany 
pomiędzy ulicami: 
Tylną, Sienkiewicza 
a Kilińskiego, w udany 
sposób” wtapia” się 
w pejzaż i klimat 
dzielnicy.

Osiedle powstało na terenie 

przylegającym do byłej fabryki 

wyrobów wełnianych Salomona 

Barcińskiego. Inwestor, pragnąc 

zachować piękno XIX-wiecznej ar-

chitektury, a jednocześnie speł-

nić wymogi cieplne dla budynków 

mieszkalnych, zdecydował się 

na zastosowanie izolacyjnych płyt 

mineralnych Multipor do ocie-

plania od wewnątrz. Za użyciem 

tego materiału przemawiała nie 

tylko konieczność zachowania 

zabytkowej elewacji, ale również 

łatwość obróbki, co jest istotne 

w przypadku ścian o nietypowym 

kształcie – w budynkach Barciński 

Park ocieplano przestrzenie przy 

oknach zwieńczonych łukiem. Mi-

neralne płyty izolacyjne Multipor 

można ciąć na dowolnej wielko-

ści elementy i formować zgodnie 

z potrzebami. W tym przypadku 

do ocieplenia ścian wykorzy-

stano płyty Multipor o grubości 

5 i 8 cm, a przez ściany uciekło 

o 70% mniej energii! Inwestorem 

jest firma SGI.
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Dawna fabryka Ludwika Grohmana  
– klimatyczne, nowoczesne  
biura

Rewitalizacja 
XIX-wiecznego 
pofabrycznego 
kompleksu 
budynków przy ulicy 
Tymienieckiego 
na Księżym Młynie 
sprawiła, że dawna 
fabryka Grohmana 
zamieniła się 
w nowoczesne centrum 
biurowo-konferencyjne 
i stała się miejscem 
biznesowych spotkań.

Stan techniczny budynku po-

fabrycznego wymagał prac re-

montowych i termo-moderniza-

cyjnych. Obiekt jest pod opieką 

konserwatora zabytków, więc 

część ścian budynku musiała 

zostać ocieplona od wewnątrz. 

Jako materiał do izolacji od we-

wnątrz wybrano izolacyjne płyty 

mineralne Multipor.

Prace zostały poprzedzone anali-

zą cieplno-wilgotnościową ściany, 

obrazującą przepływ wilgoci przez 

przegrodę w kilkuletnim okresie. 

Pozwala to projektantowi, a na-

stępnie inwestorowi przekonać 

się, jaki materiał izolacyjny będzie 

najlepiej sprawdzał się na danej 

przegrodzie. Skutkiem tych analiz 

było podjęcie decyzji o ociepleniu 

ścian zewnętrznych budynków, 

w tym zabytkowych obiektów po-

fabrycznych, mineralnymi płytami 

izolacyjnymi Multipor o grubości 

10 i 12 cm. Zastosowanie płyt 

Multipor pozwoliło ograniczyć 

staty energii przez ściany o 80%! 

Rewitalizacja obiektu była wielo-

krotnie nagradzana m.in. nagrodą 

Grand Prix na targach EXPO REAL 

w Monachium w 2013 r. Inwesto-

rem jest Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, zaś firmą wyko-

nawczą MC Kontrakty Budowlane.
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Opolski dworzec główny może 

uchodzić za symbol złotej epoki 

kolejnictwa – wystawny gmach 

stanowi reprezentacyjną bramę 

witającą podróżnych. Ma pewien 

znak szczególny – składa się nie 

z jednego, ale z dwóch budynków. 

Wejściowego gmachu, zlokalizo-

wanego od strony miasta oraz 

głównej hali z kasami. Oba ce-

glane i reprezentacyjne obiekty 

łączy tunel biegnący pod torami.

Kompleks powstał w latach 1898–

1900 i jest dziełem berlińskiego 

architekta Paula Thoemera, który 

na przełomie wieków zaprojekto-

wał kilka dworców, m.in. w Haale 

czy Gdańsku. Opolskie budynki 

mają wiele wspólnego z gdańskim 

dworcem – podobne ceglane bryły, 

eklektyczne połączenie wątków 

gotyckich z secesją oraz charak-

terystyczne okna rozetowe, któ-

rych wielkie półkola zdobią fasady 

nad wejściami. W Opolu półokrąg 

to zresztą motyw przewodni – kasy 

biletowe z bogato zdobionymi, 

drewnianymi boksami ustawiono 

w półkolu. Podobnie stropy w obu 

halach są półokrągłe – to kolebki 

z drewnianym podbiciem.

Opolski dworzec, mimo pięknej 

architektury, był już w ostatnich 

latach mocno zaniedbany. Dlatego 

władze kolei postanowiły poddać 

go kompleksowej renowacji.

Pod koniec 2014 roku dworzec 

otwarto po dwuletnim remon-

cie. Pieczołowicie odrestauro-

wano fasady, oczyszczono cegły 

i kamienne detale budynków. 

We wnętrzach spod warstw 

farb odsłonięto piękne elemen-

ty dekoracyjne, m.in. malowidła 

w poczekalni, czy kolorowe tarcze 

herbowe kilkunastu niemieckich 

królestw, księstw i miast przy ka-

sach biletowych.

Multipor w ceglanej „katedrze” epoki pary

W XIX wieku dworce były katedrami swoich czasów 
– najbardziej wystawnymi budynkami. Pochodzący 
sprzed ponad stu lat dworzec główny w Opolu 
jest tego doskonałym przykładem. W ostatnich 
latach przeszedł pieczołowitą renowację. Płyty 
Multipor pozwoliły dostosować jego stare mury 
do współczesnych wymagań termicznych.
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Perła socrealizmu w sercu Zagłębia

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, 
to obok warszawskiego Pałacu Kultury 
i Nauki, największy zabytek epoki socrealizmu. 
Monumentalny gmach w latach 2011–2014 
przeszedł gruntowny remont połączony 
z termomodernizacją elewacji od wewnętrznej 
strony za pomocą płyt Multipor.

Budowany w latach 1951–1958 

Pałac Kultury Zagłębia to wielo-

funkcyjny gmach kultury, praw-

dziwy symbol Dąbrowy Górniczej. 

To jeden z pierwszych obiektów 

socrealistycznych w kraju, który 

zyskał status zabytku – do reje-

stru zabytków wpisano go w 1979 

roku. Dla porównania warszawski 

Pałac Kultury i Nauki został ofi-

cjalnie zabytkiem dopiero w 2007 

roku.

Jednak remont miał przede 

wszystkim dostosować opol-

ski dworzec do współczesnych 

standardów. Zniwelowano ba-

riery architektoniczne budując 

windy i podjazdy dla osób nie-

pełnosprawnych. Wymieniono 

bądź odrestaurowano elementy 

stolarki okiennej, a cały kompleks 

budynków ocieplono.

Z troski o zachowanie wyglądu 

zabytkowych fasad postanowio-

no termomodernizację wykonać 

od środka płytami mineralnymi 

Multipor, które świetnie spraw-

dzają się przy tak trudnych zada-

niach. Olbrzymie wnętrza dworca 

poprawiły dzięki temu swój mikro-

klimat, w końcu nie wychładzają 

się zimą.

Multipor nadaje się idealnie 

do przestronnych wnętrz publicz-

nych, które trzeba szybko dogrzać. 

Płyty odcinają od „zimnych” ścian 

zewnętrznych, dlatego energia 

cieplna nie jest pochłaniana przez 

mury, a służy ogrzewaniu samej 

kubatury pomieszczenia.
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Olbrzymi budynek z salą teatralną 

na 850 osób na przełomie tysiąc-

leci przestał już spełniać obowią-

zujące normy przeciwpożarowe, 

brakowało też udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, a pięk-

ne detale zniknęły pod warstwą 

patyny. 

Miasto postanowiło na kilka lat 

wyłączyć z użytkowania gmach 

i przeprowadzić w nim komplek-

sowy remont połączony z pieczo-

łowitą renowacją cennych okła-

dzin i elementów dekoracyjnych.

Prace trwały ponad trzy lata 

i kosztowały prawie 60 milionów 

złotych. Jednak dzięki nim per-

ła socrealizmu znów zachwyca. 

Prace polegały m.in. na uzupeł-

nieniu i wyczyszczeniu marmu-

rów na schodach, posadzkach 

i ścianach, odrestaurowaniu za-

bytkowych sztukaterii, parkietów, 

boazerii, a także żyrandoli, wy-

mianie lub odnowieniu stolarki 

okiennej i drzwiowej. Całkowi-

cie zmodernizowano otoczenie, 

gdzie odtworzono tarasy i roz-

ległe schody z piaskowca (stare 

płyty były już mocno zniszczone). 

Obiekt wyposażono w nowe insta-

lacje i urządzenia, w tym windy, 

unowocześniono także salę tea-

tralną i jej zaplecze techniczne. 

Zaadaptowano także poddasze 

na nowe funkcje – sale prób oraz 

studio nagrań.

Istotnym elementem remontu 

Pałacu było dostosowanie go 

do współczesnych standardów 

cieplnych, konieczna była termo-

modernizacja. Z powodu podlega-

jących ochronie konserwatorskiej 

elewacji – zdecydowano się na ich 

ocieplenie od środka mineralny-

mi płytami Multipor. To materiał 

szczególnie polecany do renowacji 

obiektów publicznych, z racji jego 

całkowitej niepalności. Wyprodu-

kowany z naturalnych surowców 

Multipor jest również w pełni 

bezpieczny i paroprzepuszczal-

ny – tworzy zdrowy mikroklimat 

wnętrz.
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Dąbrowski gmach imponuje nie 

tylko skalą, ale i jakością rze-

miosła oraz przepychem zarów-

no w wystroju zewnętrznym jak 

i wewnętrznym. Dzieło architekta 

Zbigniewa Rzepeckiego zachwyca 

marmurowymi okładzinami holi, 

boazeriami w sali kameralnej oraz 

sali ślubów, czy pomieszczenia-

mi wykończonymi taflami luster, 

sztukateriami, a nawet malowa-

nymi kaflami.
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Historia uzdrowiska w Goczał-

kowicach-Zdroju sięga połowy 

XIX wieku, kiedy pruskie władze 

odkryły tam bogate złoża solan-

ki. Przez następne dziesięciolecia 

miejscowość prężnie rozwijała się, 

już w 1870 roku uzyskała dogod-

ne połączenie kolejowe, dzięki 

nowej nitce Kolei Warszawsko-

-Wiedeńskiej. W 1905 roku po-

wstał przypominający dworek 

ceglany budynek dworca. Leży on 

pomiędzy wodami stawu Maciek, 

który przecina grobla z torami ko-

lejowymi. Chyba żaden budynek 

dworcowy w Polsce nie ma tak 

malowniczego położenia.

Dziś Goczałkowice-Zdrój rozwija-

ją nie tylko działalność uzdrowi-

skową, ale i turystyczną. W tym 

celu w 2013 roku gmina przejęła 

od PKP popadający w ruinę, nie-

czynny od kilku lat dworzec. W po-

łowie 2015 roku zakończył się jego 

kapitalny remont połączony z roz-

budową. Inwestycja kosztowała 2 

miliony złotych, z czego połowę 

stanowiło unijne dofinansowanie.

Wyremontowany obiekt ma być 

czymś więcej niż tylko dworcem. 

W zamierzeniu gminy będzie 

to „turystyczna brama” stano-

wiąca bazę dla lokalnego ruchu 

turystycznego. Tu będzie można 

wypożyczyć rower lub kijki do nor-

dic walking. Na piętrze budyn-

ku ma powstać multimedialna 

ekspozycja poświęconą historii 

kolejnictwa. Wokół dworca po-

wstały zadaszone miejsca pik-

nikowe, ustawiono nawet lunety 

do podglądania ptactwa wodnego.

Sam budynek odzyskał swoje 

pierwotne piękno, choć doprawio-

ne nutką nowoczesności. Od po-

łudnia dostawiono nowe skrzyd-

ło, wyróżnia je pokrycie elewacji 

blachą ocynkowaną i duże prze-

szklenia. Ceglane fasady zabytku 

zostały oczyszczone i uzupełniono 

ubytki. Wymieniono również dach. 

Budynek dostosowano do współ-

czesnych standardów cieplnych, 

dzięki użyciu od wewnętrznej 

strony murów ocieplenia za po-

mocą mineralnych płyt Multipor. 

Termoizolacja o grubości 20 cm 

spowodowała, że w rezultacie hi-

storyczny budynek spełnia nawet 

wyśrubowane normy dla obiektów 

współczesnych!

Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju

Dworzec kolejowy, z którego można podglądać 
ptactwo wodne lub wyruszyć na wyprawę rowerową? 
Takie rzeczy tylko w Goczałkowicach-Zdroju! 
Tamtejszy dworzec, prawdopodobnie najbardziej 
malowniczo położony obiekt PKP w Polsce, 
po remoncie stał się nowoczesnym centrum obsługi 
ruchu turystycznego
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Zabytkowa kamienica mieszczań-

ska przy ul. św. Jana 5 znajduje się 

w sercu zabytkowego śródmieś-

cia Katowic. Zaledwie kilkanaście 

metrów dzieli ją od południowej 

pierzei Rynku (przed 1945 roku 

pierwotna pierzeja znajdowała 

się kilkadziesiąt metrów dalej 

na północ). Kamienica została 

wybudowana w 1875 roku według 

projektu budowniczego Brinsy. 

W 1924 roku została przebudo-

wana i nadbudowana o jedno 

piętro. Zyskała wówczas obecny 

klasycyzujący wystrój, który jest 

dziełem architekta B. Żurkow-

skiego z Warszawy. W latach 

dwudziestych XX wieku w budyn-

ku funkcjonował oddział Banku 

Handlowego.

Obiekt jest wyjątkowo klasyczny 

i elegancki. Kamienica ma syme-

tryczny front, boniowany parter 

i ozdobny portal wejściowy znaj-

dujący się na centralnej osi. O wy-

razie fasady budynku stanowią 

przepiękne okna ujęte w pilastry 

z rzeźbionymi głowicami.

Tak bogato zdobiony obiekt o po-

nad stuletniej historii wymagał 

najwyższej troski przy wszelkiego 

rodzaju pracach remontowych. 

Przeprowadzona w ostatnich la-

tach renowacja fasady połączo-

na była z jej termomodernizacją 

od strony wewnętrznej. Zastoso-

wano mineralne płyty izolacyjne 

Multipor, które można bezpiecz-

nie stosować od środka. Dzięki 

nim ponad stuletnią kamienicę 

dostosowano do współczesnych 

standardów termicznych.

Multipor na ratunek śląskich kamienic

Katowice, choć kojarzą się z przemysłem 
i modernizm, mają jednak w dużej mierze 
zachowane zabytkowe śródmieście z przełomu 
XIX i XX wieku. Praktycznie całe centrum miasta, 
rozciągające się na południe od rzeki Rawy, składa 
się z wąskich ulic obudowanych przepięknymi 
kamienicami. Jedna z nich została ocieplona 
za pomocą mineralnych płyt Multipor



Na przełomie tysiącleci pałacyk 

był ruiną. W 2007 roku budynek 

kupił prywatny przedsiębiorca, 

któremu udało się odrestauro-

wać zabytek. W 2013 roku otwar-

to w nim niewielki, klimatyczny 

hotel Willa Huêta z 12 pokojami 

i restauracją serwującą kuchnię 

francuską.

Pierwotny wygląd zabytkowej 

elewacji pałacyku, ze względu 

na ochronę konserwatorską, mu-

siał zostać zachowany. W przypad-

ku tego obiektu wchodziło w ra-

chubę tylko ocieplenie elewacji 

od wewnątrz. Architekt we współ-

pracy z właścicielem pałacyku 

wybrał do tego celu płyty mine-

ralne Multipor, których zastoso-

wanie skutecznie obniża starty 

ciepła, a jednocześnie reguluje 

wilgotność pomieszczeń. Dzięki 

temu w remontowanym obiekcie 

zostaje wyeliminowane ryzyko 

rozwoju grzybów pleśniowych. 

To szczególnie ważne w obiektach 

użyteczności publicznej, w tym 

w hotelach. Multipor – to zdrowy 

i bezpieczny sposób na ocieplenie 

od wewnątrz!
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Francuski szyk,  
czyli renowacja pałacyku Huêta

Znajdujący się na rogu ulic Sło-

wackiego i Prostej w Kielcach 

pałacyk Huêta pochodzi z 1908 

roku. Jego właściciel, potomek 

francuskiego rodu, był malarzem 

i absolwentem Akademii Sztuk 

Pięknych w Monachium. Po po-

wrocie do kraju uczył w szkołach 

rysunku odręcznego i malarstwa. 

Sam zaprojektował i wybudował 

dom, który swą stylistyką nawią-

zywał do budowli francuskich. 

Wyróżniał się na tle innych willi 

miejskich koronkowymi wręcz 

zdobieniami fasad, licznymi okrą-

głymi oknami oraz szerokimi ta-

rasami.

Neorenesansowa willa 
potomka francuskich 
emigrantów, Władysława 
Huêta – to jedna 
z piękniejszych 
historycznych budowli 
w Kielcach. Ponad 
stuletni obiekt został 
przed kilku laty 
podniesiony z ruiny 
i zaadaptowany na cele 
hotelowe.

18
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Prace w zabytkowym spichlerzu, 

w którym mieści się obecnie Mu-

zeum Lubuskie im. Jana Deker-

ta, rozpoczęły się w maju 2010 r. 

Kompleksowy remont wiązał 

się z wymianą więźby dachowej 

i naprawą konstrukcji budynku. 

Ze względu na wiek remontowa-

nego budynku, prace moderni-

zacyjne wymagały zastosowania 

wysokiej jakości materiałów bu-

dowlanych. Jednym z najciekaw-

szych elementów modernizacji 

była całkowita wymiana wypełnień 

w murze szachulcowym (zwanym 

murem pruskim), czyli tzw. fa-

chów.

Uzyskanie zgody konserwatora za-

bytków na pokrycie fasady obiek-

tu zabytkowego konwencjonalną 

metodą ocieplenia było niemoż-

liwe. Elewacja nie mogła utracić 

nic ze swoich walorów architek-

tonicznych. Rozwiązaniem oka-

zało się zastosowanie ocieplenia 

od wewnątrz płytami mineralnymi 

Multipor, które zastąpiły planowa-

ny wcześniej beton komórkowy 

i wełnę mineralną. Wybór tech-

nologii Multipor pozwolił znacznie 

uprościć i przyspieszyć prace mo-

dernizacyjne. Do ocieplenia uży-

to również zaprawy systemowej 

Multipor, która tworzy z bloczkami 

jednolity materiał i dzięki temu le-

piej izoluje ściany. W przypadku 

renowacji gorzowskiego spichlerza 

zastosowanie rozwiązań systemo-

wych było wskazane ze względu 

na zapobieganie rozwarstwianiu 

się konstrukcji.

Obiekt będzie docelowo wypo-

sażony w klimatyzację. Mecha-

niczna wentylacja przy ocieplaniu 

od wewnątrz pomaga utrzymać 

właściwe parametry cieplno-

-wilgotnościowe, przeciwdziałając 

zawilgoceniu ścian.

21

Muzeum w osiemnastowiecznym spichlerzu 

Położony nad Wartą zabytkowy Biały Spichlerz 
zaadaptowano w latach 2007–2011 na oddział 
Muzeum Lubuskiego. Szachulcowe mury, 
wybudowanego w 1722 roku obiektu, stanowiły 
spore wyzwanie podczas remontu. Aby je zachować, 
postawiono na ocieplenie od środka płytami 
Multipor.
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Wieża ciśnień przy ulicy Słowa-

ckiego na Glinicach (dzielnica 

Radomia) to jeden z najbardziej 

charakterystycznych obiektów 

przy wjeździe do centrum miasta 

od południa. Budowla powstała 

w 1926 roku w ramach realizo-

wanego w międzywojniu wielkiego 

projektu infrastrukturalnego dla 

Radomia – budowy nowoczes-

nego systemu wodociągowego. 

Wysoka na 27 metrów wieża, wraz 

z domkiem dla dozorcy, to dzieło 

uznanego warszawskiego archi-

tekta Feliksa Michalskiego, ab-

solwenta Politechniki Monachij-

skiej. Klasycyzująca w wystroju 

zewnętrznym budowla ma dość 

oszczędny detal zwiastujący mo-

dernizm.

Wieża do lat 70. XX wieku za-

opatrywała mieszkańców Gli-

nic w bieżącą wodę. Odkąd sieć 

wodociągową zmodernizowano, 

obiekt stał bezużyteczny i nisz-

czał. Na początku XXI wieku maje-

statyczną budowlę przejął prywat-

ny inwestor z myślą o adaptacji 

wieży na biurowiec. Znaczna ku-

batura, o średnicy wynoszącej 12 

metrów, sprzyjała tym planom. 

Usunięto zbiornik na 1570 metrów 

sześciennych wody, a we wnętrzu 

budowli wstawiono siedem no-

wych kondygnacji o niezależnej 

od zabytkowych murów konstruk-

cji. Poszerzono istniejące okna, 

lub wybito nowe otwory okienne, 

wstawiono również windę. I tak 

powstał niewielki, klimatyczny 

biurowiec o powierzchni 670 me-

trów kw., jeden z pierwszych 

loftów w Radomiu.

Przy modernizacji wieży ciśnień, 

obiektu o ciekawej elewacji, nie-

możliwe było zastosowanie trady-

cyjnego ocieplenia od zewnątrz. 

Dlatego wybrano płyty mineralne 

Multipor, które układa się na ścia-

nach wewnątrz budynku. Materiał 

ten reguluje poziom wilgotności w 

pomieszczeniach, a jednocześnie 

charakteryzuje się bardzo dobrymi 

właściwościami cieplnymi. Ściany 

wieży ciśnień mają kształt walca, 

więc dużym atutem płyt Multipor 

była również łatwość ich obróbki 

i dopasowania do zakrzywionych 

powierzchni.

23

Biura 
w zabytkowej  
wieży wodnej

Wybudowana w 1926 
roku w Radomiu  
wieża ciśnień 
po kompleksowej 
modernizacji 
i przebudowie zmieniła 
swoje przeznaczenie 
– obecnie pełni 
rolę nietypowego 
i energooszczędnego 
biurowca.
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Multipor 
w stuletniej 
hali targowej 
Koszyki

Mineralne płyty 
izolacyjne Multipor 
zostały zastosowane 
podczas jednego 
z najbardziej 
spektakularnych 
projektów 
rewitalizacyjnych 
w Warszawie ostatnich 
lat. Ta innowacyjna 
technologia ocieplenia 
od wewnątrz przysłużyła 
się przemianie 
secesyjnej hali Koszyki 
w nowoczesne zagłębie 
kulinarne. 
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Hala Koszyki to jeden z symboli 

warszawskiego handlu. Zbudowa-

no ją w latach 1906–1909 wśród 

gęstej zabudowy południowej 

części śródmieścia według pro-

jektu Juliusza Dzierżanowskiego. 

Ten warszawski architekt nadał 

hali charakter „świątyni handlu”. 

Gmach składa się z bazylikowej 

hali w głębi działki oraz dwóch 

prostopadłych budynków bram-

nych zlokalizowanych tuż przy 

ulicy.

W trakcie II wojny światowej hala 

uległa poważnemu uszkodzeniu, 

bez szwanku ocalały jedynie se-

cesyjne budynki bramne. W 1949 

roku obiekt odbudowano, ale już 

na początku XXI wieku przepro-

wadzona ekspertyza techniczna 

wykazywała znaczy stan zużycia 

oryginalnej konstrukcji stalowej. 

Podjęto wówczas trudną decyzję 

o zamknięciu hali i jej rozbiórce, 

ale szczęśliwie zgodnie z naka-

zem konserwatorskim stare sta-

lowe przęsła zinwentaryzowano 

i poddano renowacji w specjalnym 

zakładzie. Zachowały się tylko bu-

dynki bramne, które dziś stanowią 

jedyną w pełni oryginalną część 

zabytkowego obiektu.

Trwająca w latach 2014–2016 

rewitalizacja i przebudowa hali 

to jedna z najbardziej spektaku-

larnych inwestycji w Warszawie 

ostatnich lat. Odbudowano halę 

w pierwotnym kształcie, przy-

wróconą starą, bogato zdobioną 

konstrukcję stalową, która obec-

nie pełni funkcję dekoracyjną – 

obudowuje nowe elementy nośne.

Wizytówką kompleksu są budynki 

bramne, które poddano drobiaz-

gowej renowacji. Ceglane mury 

wymagały ocieplenia. Z racji boga-

to zdobionych fasad konserwator 

zabytków dopuścił jedynie moż-

liwość ocieplenie od wewnątrz. 

Tu z kolei wyzwaniem były różne 

kształty okien, często zakończone 

łukiem. Jako materiał termoizola-

cyjny zastosowano płyty Multipor 

z racji ich właściwości termicz-

nych i łatwości w docinaniu nawet 

do najbardziej skomplikowanych 

kształtów.

Użyto płyt Multipor o grubości 3, 5, 

10 i 14 cm. Montaż w technologii 

Multipor jest bardzo prosty, nie 

wymaga specjalistycznych narzę-

dzi, dzięki czemu płyty idealnie 

dopasowano do rozrzeźbionych 

od środka ścian budynków bram-

nych. Pozwoliło to na szczelne 

wykonanie ocieplenia bogato zdo-

bionych otworów okiennych. 

Hala Koszyki po renowacji prze-

mieniła się w jedyną w Polsce tego 

typu halę targowo-restauracyjną. 

Składa się na nią 18 restauracji z 

kuchniami z całego świata oraz 

11 sklepów z żywnością. 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ju-

lia”, jedna z najstarszych w Polsce, 

rozpoczęła wydobycie już w 1770 

roku! Zakład zakończył eksploata-

cję w 1996 roku. Po kopalni ostał 

się unikalny na skalę europejską 

zespół naziemnych budowli gór-

niczych z licznymi szybami, czyli 

wieżami wyciągowymi oraz trasą 

podziemną. Zakończona w 2014 

roku szeroko zakrojona rewitali-

zacja spowodowała, że wałbrzyska 

kopalnia odrodziła się jak feniks 

z popiołów w postaci nowoczesne-

go Centrum Nauki i Sztuki Stara 

Kopalnia. Na 4,5 hektarach odno-

wiono zabytkowe obiekty poprze-

mysłowe z poszanowaniem górni-

czej tradycji i lokalnego kolorytu. 

Stara Kopalnia to dziś największa 

atrakcja turystyki poprzemysłowej 

w Polsce, znajduje się na Europej-

skim Szlaku Dziedzictwa Przemy-

słowego (ERIH).

Kompleks ceglanych obiektów 

z XIX i XX wieku poddano kom-

pleksowej renowacji. Wyzwaniem 

było podniesienie standardu ter-

micznego budynków. Jako mate-

riału termoizolacyjnego użyto płyt 

Multipor, które można bezpiecznie 

stosować od środka. Zastosowano 

płyty o grubości 5 i 10 cm. Multi-

por to nie tylko doskonała izolacja 

termiczna, ale również materiał 

o bardzo dobrych parametrach 

przepuszczalności pary wodnej, 

umożliwiający jej swobodną dy-

fuzję.

Działająca ponad 
200 lat kopalnia 
„Julia” w Wałbrzychu 
była jednym 
z największych zakładów 
przemysłowych 
Dolnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. 
Dzięki kompleksowej 
rewitalizacji jej 
zabudowania 
zaadaptowano na cele 
nowoczesnego Centrum 
Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia

27
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Multipor – ocieplenie od wewnątrz

Sprawny  
montaż

Montaż płyt Multipor jest bardzo 

prosty, przebiega szybko i spraw-

nie. Dzięki temu obiekt po remon-

cie szybciej oddany jest do użyt-

ku. Łatwość montażu pozwala na 

utrzymanie czystości w miejscu 

budowy. Prowadzenie prac możli-

we jest także w okresie zimowym.

Multipor – ocieplenie od wewnątrz ścian 
oraz ościeży

Ocieplanie od wewnątrz jest często jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem 
w przypadku modernizacji obiektów zabytkowych, znajdujących się pod ochroną 
konserwatorską. Mineralne płyty izolacyjne Multipor to ciepłe i bezpieczne 
rozwiązanie do ocieplenia ścian od wewnątrz.

Bezpieczna 
przegroda

Mineralne płyty izolacyjne stano-

wią bezpieczną alternatywę przy 

ocieplaniu ścian od wewnątrz. 

Dzięki otwartości na dyfuzję i ak-

tywności kapilarnej płyty eliminują 

skutki kondensacji pary wodnej 

i w naturalny sposób regulują wil-

gotność pomieszczeń. 

Zimą para wodna wnika w paro-

przepuszczalną strukturę warstwy 

Multipor i  kondensuje się we-

wnątrz porów płyt. Latem wilgoć 

zgromadzona w porach w natu-

ralny sposób wysycha, dlatego nie 

gromadzi się w murze w sposób 

narastający, a pomieszczenia i lu-

dzie nie są narażeni na szkodli-

we skutki występowania grzybów 

pleśniowych.

Ochrona  
przed pleśnią

Wyjątkowe właściwości płyt 

Multipor sprawiają, że warstwa 

ocieplenia od wewnątrz aktyw-

nie uczestniczy w procesie zmian 

wilgotności pomieszczeń. Zdol-

ność do pochłaniania pary wodnej 

ogranicza zjawisko wykroplenia 

na wewnętrznej powierzchni ścian 

oraz ryzyko rozwoju pleśni.

Mineralne płyty izolacyjne Multipor

Multipor – niezwykle 
ciepły materiał

Multipor wykazuje się wysoką 

izolacyjnością termiczną. To mi-

neralny materiał, który doskonale 

sprawdza się jako izolacja ter-

miczna ścian zewnętrznych, stro-

pów i dachów. Wyjątkowe właś-

ciwości termoizolacyjne (λ10,dry = 

0,042 W/mK)  pozwalają na sto-

sowanie płyt Multipor także jako 

ocieplenie ścian od wewnątrz.

Jednorodność
Multipor to materiał jednorodny. 

Dzięki temu nie ma znaczenia 

kierunek przyklejania płyt, czy 

sposób ich docięcia. Jednocześ-

nie Multipor to materiał trwały 

i solidny o niezmiennym kształcie 

i wymiarach.

Regulacja 
wilgotności

Płyty Multipor są materiałem 

o wysokiej przepuszczalności pary 

wodnej (μ = 3). Posiadają zdolność 

do bardzo szybkiego wysychania. 

Właściwość ta sprawia, że płyty 

Multipor można stosować także 

jako izolacja od wewnątrz bez 

paroizolacji.

Odporność ogniowa
Multipor jest materiałem niepal-

nym (klasa reakcji na ogień A1), 

co w zasadniczy sposób wpływa 

na trwałość i bezpieczeństwo 

wznoszonego budynku. Podczas 

pożaru nie ulega zapłonowi, 

nie wydziela dymu, nie topi się. 

Pozwala to na bezpieczne sto-

sowanie płyt izolacyjnych jako 

ocieplenie od wewnątrz i izolacja 

konstrukcji stropowych.

Multipor to mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej 
odmiany betonu komórkowego. Ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, przez 
co charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie 
najważniejsze zalety betonu komórkowego.
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Płyty Multipor – uniwersalny materiał 
o wielu zastosowaniach

Multipor  
– ocieplenie 
od wewnątrz

Multipor  
– izolacja stropów

Multipor  
– izolacja dachów 

płaskich

Multipor  
– ocieplenie ścian 

od zewnątrz

Płyty Multipor mają 
szereg różnorodnych 
zastosowań. 
Mogą występować 
w konstrukcjach ścian 
zewnętrznych, dachów 
płaskich i skośnych 
jako ocieplenie stropów 
i izolacja podłóg. 
Najczęściej stosowany 
jest jako ocieplenie 
od wewnątrz:

  obiektów zabytkowych – wpisa-

nych do rejestru zabytków lub 

objęte ochroną konserwator-

ską;

  obiektów o wartości architek-

tonicznej względu na ciekawy 

charakter fasady lub chęć za-

chowania oryginalnego wyglą-

du budynku;

  budynków z ograniczonym pra-

wem własności;

  obiektów użytkowane czasowo 

– budynki ogrzewane czasowo 

i/lub w nieregularnych okre-

sach często, które wymagają 

możliwości szybkiego ogrzania.

Parametry techniczne płyt Multipor

Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] ≤ 115

Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry [W/(mK)] 0,042

Współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ 3

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym (kPa) ≥ 300

Reakcja na ogień klasa A1

Sorpcja [%-masy] ≤ 6

Absorpcja wody

   krótki kontakt z wodą, WP [kg/m²] 2

   długi kontakt z wodą, WPL [kg/m²] 3

Wartość pH 10

3 

4 
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6 

7 
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Wilgotność przegrody ocieplonej płytami Multipor

Opis 
elementu

Grubość

[mm]

Wysokość

[mm]

Liczba  
elementów  
na palecie  

[szt.]

Średnia 
wydajność  

z palety  
[m²]

Masa  
palety

[kg]

Zużycie  
płyt

[szt./m²] 

Zużycie 
zaprawy

[kg/m²] 

Multipor

50

500 x 600

120 36 269

3,33

3,6  
(klejenie)  

lub  
4,0  

(szpachlow-
anie)

75 80 24 269
100 64 19,2 287
125 48 14,4 269
150 40 12 269
175 32 9,6 252
200 32 9,6 287
250* 24 7,2 269
300* 18 5,4 269

Multipor**

50

390 x 600

144 33,70 265

4,27

3,6  
(klejenie)  

lub  
4,0 (szpa-
chlowanie)

60 120 28,08 265
80 90 21,06 265

100 72 16,85 265
120 60 14,04 265
140 48 11,23 255
160 42 9,83 255
180 36 8,42 240
200 36 8,42 265

Multipor do ościeży 30 250 x 600 224 33,6 220 6,7
* płyty dostępne na zamówienie
** płyty dostępne na zamówienie, dodatkowo możliwość produkcji płyt o grubości 220, 240, 260, 280 i 300 mm
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Xella Polska sp. z o.o.

infolinia 801 122 227

www.ytong-silka.pl

www.budowane.pl

www.ocieplenieodwewnatrz.pl


