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Rozmowa z Robertem Kaczorem, dy-

rektorem handlowym firmy Swisspor

Polska, organizatora konkursu „Prze-

groda termoizolacyjna przysz³oœci”

Firma Swisspor Polska jest obecna na pol-

skim rynku od 1999 roku. Jak ocenia Pan

ten okres od strony marketingowej?

Wydaje mi siê, ¿e mo¿emy o tym mówiæ

tylko pozytywnie. W tym czasie, zdoby-

liœmy pozycjê jednego z liderów na pol-

skim rynku styropianu. Zbudowaliœmy

równie¿ fabrykê pap termozgrzewal-

nych i wprowadziliœmy na rynek now¹

markê papy o nazwie „Czarna mamba”.

Nowa papa okaza³a siê bardzo udanym

pomys³em, który od razu zosta³ zaak-

ceptowany przez naszych klientów. Wy-

razem ich uznania jest zdobycie ostat-

nio przez „Czarn¹ mambê” tytu³u „Od-

krycie roku” w konkursie „Laur Klien-

ta” organizowanym przez Grupê Media

Partner i Instytut Gallupa. Jest to dla

nas o tyle wa¿ne, ¿e konkurs bazuje na

badaniu ankietowym wykonywanym na

grupie osób zwi¹zanych z rynkiem bu-

dowlanym. By³ to

wiêc wybór samych

klientów. Bardzo nas

to cieszy. 

Jak konkurs „Przegroda

termoizolacyjna przysz³oœci” wpisuje siê w poli-

tykê marketingow¹ firmy? 

Swisspor na rynku polskim od 1999 ro-

ku nieprzerwanie inwestuje i rozwija

produkcjê  w segmencie termo- i hydro-

izolacji. Bardzo wa¿nym elementem na-

szej strategii jest rozwój technologii.

Oprócz prac rozwojowych jakie prowa-

dzimy w naszym laboratorium, inicjuje-

my równie¿ szereg dzia³añ maj¹cych na

celu propagowanie oszczêdzania ener-

gii, szacunku dla œrodowiska naturalne-

go oraz wspierania inicjatyw m³odych

naukowców. Organizuj¹c konkurs,

chcielibyœmy skróciæ i u³atwiæ drogê,

jak¹ musi pokonaæ polski in¿ynier-wy-

nalazca, od pomys³u do wdro¿enia roz-

wi¹zania na skalê przemys³ow¹. Uwa¿a-

my, ¿e w budownictwie istniej¹ ci¹gle

ogromne mo¿liwoœci rozwoju technolo-

gii izolacyjnych. Jesteœmy przekonani

do wysokich kwalifikacji polskich in¿y-

nierów i naukowców. Chcielibyœmy, aby

mogli realizowaæ swoje pomys³y.

Czy konkurs organizowany jest tylko w Polsce?

Nie, niedawno zakoñczy³a siê szwajcar-

ska edycja. Nades³ano ponad 70 prac.

30 z nich okaza³o siê naprawdê interesu-

j¹cych. Komisja wybra³a z tego grona

3 laureatów.

Jakie tendencje mo¿na by³o zauwa¿yæ

w szwajcarskich pracach konkursowych?

W jakim kierunku bêdzie rozwija³ siê rynek

termoizolacji?

Wydaje siê, ¿e na podstawie konkursu

mo¿na wskazaæ dwa takie kierunki.

Z jednej strony jest to kompleksowe roz-
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wi¹zanie dla wszystkich elementów bu-

dynku, które sumarycznie pozwalaj¹ za-

oszczêdziæ nawet 60-70 procent energii

wykorzystywanej do jego funkcjonowa-

nia. Z drugiej zaœ strony mo¿na obserwo-

waæ wzrastaj¹ce zainteresowanie izola-

cjami typu vacuum – pozwalaj¹cymi na

zmniejszanie ró¿nic temperaturowych

pomiêdzy zewnêtrznymi warstwami

przegrody, a przez to podniesienie jej

efektywnoœci. Mo¿na to robiæ na dwa

sposoby. Albo przez wykorzystanie ener-

gii geotermalnej do budowy przegród

nowego typu, albo przez wykorzystanie

materia³ów absorbuj¹cych energiê s³o-

neczn¹, która bêdzie oddawana w nocy –

wtedy, kiedy ró¿nice temperatur pomiê-

dzy zewnêtrznymi warstwami przegrody

termoizolacyjnej s¹ najwiêksze. Jest tutaj

wci¹¿ ogromne pole do popisu – stworze-

nie materia³u, który jednoczeœnie izoluje

oraz pozwala na kumulowanie energii

wytwarzanej na powierzchni takiej prze-

grody w ci¹gu dnia. Inteligentne, samo-

reguluj¹ce siê przegrody to na pewno

przysz³oœæ rynku termoizolacji. 

Czy zaproponowane w szwajcarskiej edycji

konkursu rozwi¹zania maj¹ szansê na

uprzemys³owienie i zastosowanie w produk-

tach obecnych na rynku?

Na pewno zintegrowane podejœcie do bu-

dynku jest czymœ, co jest bezpoœrednio

zwi¹zane z rozwojem œwiadomoœci eko-

logicznej in¿ynierów, architektów, inwe-

storów oraz klientów rynku materia³ów

budowlanych. W tym sensie bardzo nam

le¿y na sercu informowanie i uœwiada-

mianie naszych klientów w tym zakresie

oraz rozwijanie metodologii projektowa-

nia i wykonawstwa budynków o korzyst-

nym bilansie energetycznym. Rozwija-

nie œwiadomoœci ekologicznej to jest tak-

¿e kwestia zauwa¿enia energii pierwotnej

koniecznej do wyprodukowania materia-

³ów i maszyn niezbêdnych w rozwoju

bran¿y. Jest to bardzo istotny element

potrzebnej dzisiaj „rewolucji energetycz-

nej”. Tak¿e zauwa¿anie Ÿróde³ energii

odnawialnej oraz uwzglêdnianie ich

w przygotowywanych regulacjach praw-

nych rynku energetycznego w skali euro-

pejskiej le¿y nam bardzo na sercu. Ostat-

ni¹ kwesti¹ jest praca nad nowymi typa-

mi inteligentnych materia³ów izolacyj-

nych, które pozwalaj¹ na kumulacjê

energii s³onecznej i wiatrowej oraz wy-

korzystanie jej dla polepszenia efektyw-

noœci przegród izolacyjnych. Nagrodzo-

ne w konkursie rozwi¹zania bêd¹ z pew-

noœci¹ rozpatrywane jako wa¿ne propo-

zycje, które wskazuj¹ kierunki rozwoju

naszych nowych produktów. 

Czy wobec laureatów polskiej edycji konkur-

su macie Pañstwo podobne zamiary?

Je¿eli tylko pojawi¹ siê ciekawe pomy-

s³y, natychmiast je podejmiemy. Bardzo

wa¿ne jest tak¿e to, ¿e jeden z partne-

rów naszego konkursu, Naczelna Orga-

nizacja Techniczna, zadeklarowa³ sfi-

nansowanie dalszych prac badawczych

dotycz¹cych rozwoju najciekawszych

rozwi¹zañ. Mam nadziejê wiêc, ¿e poja-

wi siê ich du¿o i dla dobra autora bê-

dziemy mogli je rozwijaæ. Rynek wyma-

ga od nas ci¹gle nowych rozwi¹zañ

i musimy inwestowaæ w nowe technolo-

gie. Mam nadziejê, ¿e wœród naszych

nowych propozycji bêd¹ rozwi¹zania za-

proponowane przez polskich wynalaz-

ców. 

Bardzo dziêkujemy za rozmowê,

rozmawia³ Krzysztof So³oducha
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