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Dachy zielone – ogroDy na Dachach
Bauder jako specjalistyczna firma produkująca materiały do izolacji dachów płaskich i stromych był 
prekursorem w zakresie budynków z zielonymi dachami, opracowując i sprzedając na rynku pierwszą papę 
bitumiczną odporną na przerastanie korzeni. Dzięki temu możliwe było rozwinięcie kompletnego systemu 
zazielenienia dachu od paroizolacji aż do roślin. Technologie dachów zielonych mają zastosowanie w pokryciach 
dachowych wszelkiego rodzaju, mogą stanowić również formę rekultywacji terenów zielonych wykorzystanych 
pod zabudowę przemysłową.

Bauder gwarantuje swoim klientom gruntowne i fachowe wsparcie oraz mnogość rozwiązań w zakresie 
zazielenienia i płyt nadgarażowych.

Ze względu na niezwykle ważne zagadnienia związane ze szczelnością dachu, koniecznym jest stosowanie 
tylko firmowych systemów renomowanych producentów, sprawdzonych rozwiązań oraz materiałów. Całkowity 
system BAUDER posiadaja wieloletnią gwarancję producenta.

Od czasu, gdy w firmie Bauder powstały pierwsze 
wyroby do pokryć dachowych upłynęło już 150 
lat. Z  biegiem lat powstało pięć  nowoczesnych 
zakładów o pełnej zdolności produkcyjnej. Zakłady 
te wytwarzają innowacyjne wyroby dla dachów 
stromych, płaskich i zielonych oraz również 
techniczne materiały termoizolacyjne.

Jesteśmy zawsze otwarci na życzenia i sugestie 
naszych klientów oraz partnerów w handlu.
W zakresie rozwoju produktów współpracujemy 
ściśle z praktykami. Powstają w ten sposób 
innowacyjne, wysokowartościowe niezawodne 
w zastosowaniach produkty, które wyznaczają 
standardy w zakresie przydatności do zastosowań. 
Jako systemowy oferent posiadamy kompletne 
rozwiązania dostosowane do każdych wymagań 
i każdego budżetu. Nasi klienci mogą przy tym zdać 
się na stabilną jakość naszych produktów.
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Bauder jako producent nowoczesnych systemów zalicza się do najbardziej znaczących w branży. Dzięki szczęśliwemu połączeniu tradycji i innowacji firma osiągnęła 
pierwszą w Niemczech i trzecią w Europie pozycję wśród producentów pap bitumicznych, termoizolacji poliuretanowych oraz folii dachowych z tworzyw sztucznych. Na 
arenie międzynarodowej firma reprezentowana jest przez filie w Austrii, szwajcarii, Węgrzech, Anglii, Rumunii, Czechach, Holandii, Włoszech oraz w Polsce.

Dachy płaskie
Dachy płaskie charakteryzują się różnorodnością niespotykaną przy innych typach dachów. Nieograniczona 
ilość różnych układów stawia materiałom izolacyjnym wysokie i często bardzo specyficzne wymagania. Bauder 
oferuje do dachów płaskich materiały z pap bitumicznych: szybkozgrzewalnych pap w systemie THERM lub 
samoprzylepnych TEC, oraz folie dachowe z tworzyw sztucznych PVC i FPO a także różne typy płyt ze sztywnej 
pianki poliuretanowej BauderPIR.

Dachy strome
Wyjątkowa różnorodność produktów pozwala zaprojektować idealny dach zgodnie z indywidualnymi wymaganiami 
i budżetem. Dla dachów stromych oferujemy natomiast kompletne systemy termoizolacji na krokwiach BauderPIR, 
która jest bez wątpienia najbardziej skuteczną metodą termoizolacji dachu stromego. Firma Bauder dokonała w tym 
zakresie pionierskiego wkładu i jako jedna z pierwszych rozwinęła i wprowadziła na rynek system termoizolacji z płyt 
poliuretanowych. BauderPIR jest izolatorem o najniższej zdolności przewodzenia ciepła i spełnia wymagania dotyczące 
oszczędności energi już przy niewielkiej grubości warstwy.


