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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.

Zastosowanie:
Technologie systemów dachów zielonych mają zastosowanie w pokryciach dachowych 
wszelkiego rodzaju, mogą stanowić również formę rekultywacji terenów zielonych 
wykorzystanych pod zabudowę przemysłową (przepisy niektórych Państw narzucają 
taki sposób rekultywacji terenów zielonych). 
Zalety:
 poprawiają mikroklimat i estetykę dachu w bezpośrednim otoczeniu
 znacznie zmnieszają ilość wody opadowej odprowadzanej przez kanalizacje 
deszczowe, nawet do kilkudziesięciu procent

 zapewniają komfort w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio pod 
dachem

 przyczyniają się do zmniejszenia strat ciepła w budynku
 zmniejszają poziom hałasu w pomieszczeniach
 zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pokrycia dachowego
 chronią przed promieniami UV

 
Charakterystyka:
 Rodzaje zazielenienia dachu:
 intensywne: – krzewy, trawniki, 
byliny i sporadycznie drzewa

 ekstensywne: – rośliny o najniższych 
wymaganiach wegetacyjnych

 
Główne warstwy dachu 

zielonego:
 warstwa wegetacyjna
 warstwa filtracyjna
 drenaż
 hydroizolacja odporna na przenikanie 
korzeni

dAChy zielone – oGrody nA dAChACh.
W miejscach, w których zabudowuje się nowe tereny, istnieje możliwość odzyskania części straconej natury dzięki zastosowaniu dachów zielonych. Podnoszą one znacznie wartość budowli i dają szereg ekologicznych korzyści takich jak: 
stabilizacja temperatury, wytwarzanie tlenu, regulacja wilgotności powietrza, wiązanie pyłów oraz retencja wody deszczowej powodująca zmniejszone jej odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, co jest zaletą niezwykle istotną, lecz mało 
docenianą.Z tego względu Bauder kładzie nacisk na rozwój zazielenienia dachów. Razem z fachowym doradztwem technicznym oferujemy duży wybór zaawansowanych systemów dla zazielenienia ekstensywnego i intensywnego.Dzięki 
pierwszej papie odpornej na przenikanie korzeni Bauder Pflanzschwarte, Bauder zajął pozycję lidera w dziedzinie systemowych rozwiązań dachów zielonych. Dzięki temu możliwe było rozwinięcie kompletnego system zazielenienia dachu – od 
paroizolacji aż do roślin. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla funkcjonalnego zazielenienia dachu konieczna jest również jego solidna konstrukcja.
Decydując się na dach zielony, nasz klient może całkowicie zdać się na naszych doradców. Dlatego Bauder oferuje swoim klientom gruntowne i fachowe wsparcie oraz mnogość rozwiązań dla optymalnego efektu w zakresie zazielenienia 
dachów i płyt nadgarażowych.


