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Droga do zielonego obszaru

3

Szczególnie, w fazie 
projektowania, nale¿y 
uwzglêdniæ obci¹¿enia 
powierzchni i wysokoœci 
uk³adu zazielenienia 
dachu. W przeciwnym 
razie istnieje niebezpie-
czeñstwo, ¿e realizacja 
zazielenienia dachu nie 
bêdzie zgodna z za-
³o¿eniami statycznymi 
lub w obrêbie po³¹czeñ, 
z uwagi na niedosta-
teczn¹ wysokoœæ, nie 
bêdzie mo¿liwe pra-
wid³owe ich wykonanie.

Poza tym bardzo wa¿-
nym z punktu techniki 
budowli jest: spadek 
dachu, odwodnienie po-
³aci, ochrona ogniowa 
oraz zabezpieczenie od 
dzia³ania si³ wiatru. 

W niniejszym opraco-
waniu omówione bêd¹ 
niektóre podstawowe 
tematy dotycz¹ce te-
chniki budowli i wege-
tacji w fazie projekto-
wania dachów zielo-
nych. Nie zast¹pi¹ one 
jednak bezpoœrednio 
doradztwa na kon-
kretnym obiekcie.

Zazielenienie dachów 
wymaga w porê usta-
lenia   uk³adu    dachu 
i uk³adu zazielenieñ.



Ekstensywnie czy intensywnie?
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Zazielenienia 
ekstensywne

Zazielenienie 
intensywne

Uk³ady cienkowarstwo-
we przyjmuj¹c w za³o¿e-
niach odpowiednio ni-
skie obci¹¿enia i na-
turaln¹ zieleñ nie wy-
magaj¹c¹ dodatkowego 
nawadniania, stanowi¹ 
formê zazielenienia ko-
rzystn¹ cenowo i nie-
wymagaj¹c¹ specjalnej 
pielêgnacji.

Zazielenienia ekstensy-
wne nie s¹ przeznaczo-
ne do sta³ego u¿y-
tkowania. Z regu³y tylko 
w celach kontroli i kon-
serwacji.

Zazielenienia intensywne, 
przy odpowiednich za³o¿e-
niach technicznych budowy 
i zieleni, pozwalaj¹ na 
ukszta³towanie i u¿ytko-
wanie jak wolne tereny. 
Przy odpowiedniej gruboœci 
warstwy wegetacyjnej 
mog¹ byæ posadzone na 
dachu nawet drzewa.

Wykonanie i utrzymanie 
zazielenienia intensywne-
go jest równie¿ intensywne. 
Zazielenienia intensywne 
stawiaj¹ wysokie wymaga-
nia statyczne i musz¹ byæ 
regularnie pielêgnowane. 
Równie¿   trawa, z uwagi 
na wysokie wymagania pod 
wzglêdem    zaopatrzenia 
w wodê i sk³adniki od¿yw-
cze, stanowi formê zaziele-
nienia intensywnego.

Rodzaje roœlinnoœci

Rodzaje roœlinnoœci

Wysokoœæ uk³adu

Wysokoœæ uk³adu

Ciê¿ar powierzchniowy

Ciê¿ar powierzchniowy

Rozchodniki - Mszaki
Rozchodniki - Mszaki -
trawa - ziele (murawa)

trawa
byliny zagajnikowe
krzewy
drzewa

systemy Baudera
dla zieleni eksten-
sywnej 8-14 cm

systemy Baudera
dla zieleni intensy-
wnej od 22 cm

nasycony wod¹
³¹cznie z zieleni¹

2oko³o 70-150 kg/m

nasycony wod¹
³¹cznie z zieleni¹

2oko³o 250 kg/m



Krótko o uk³adzie dachu zielonego
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Warstwy

Powy¿ej hydrolizacji od-
pornej na przenikanie 
korzeni uk³ady, zaziele-
nienia  ekstensywnego 
w wykonaniu wielowar-
stwowym oraz zaziele-
nienia intensywnego, 
z   regu³y    sk³adaj¹  siê 
z nastêpuj¹cych warstw:

__

 1.  Zieleñ

Zazielenienie intensyw-
ne wg ustalonej listy 
roœlin. Zazielenienie 
ekstensywne np. Ba-
udera. na-
tryskiem lub byliny 
p³ytkorzeniowe.

Zazielenienie 

 3.  Warstwa filtruj¹ca

W³óknina filtruj¹ca, 
umieszczona miêdzy 
noœn¹ warstw¹ wegeta-
cyjn¹ i warstw¹ ods¹-
czaj¹c¹, zapobiega za-

 4.  Warstwa ods¹cza-
j¹ca i gromadz¹ca 
wodê

Nadmiar wody, który 
uk³ad zazielenienia nie 
mo¿e zgromadziæ, musi 
byæ odprowadzony. 
Funkcjê tê przejmuje 
warstwa ods¹czaj¹ca. 
Liczne rodzaje elemen-
tów ods¹czaj¹cych jak 
np. "Bauder Wasser-
speicherplatte" (zaso-
bnik wody) mog¹ rów-
nie¿ jeszcze wodê zgro-
madziæ, a poza tym 
tworz¹ dodatkow¹ prze-
strzeñ dla korzeni roœlin.

 5.  Warstwa zabezpie-
czaj¹ca

Przede wszystkim w fa-
zie budowy hydro-
iozlacja dachu musi byæ 
zabezpieczona przed 
uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Pod zaziele-
nianie ekstensywne jako 
warstwa zabezpieczaj¹-
ca z regu³y wystarczy 
zwyk³a w³ónina syn-
tetyczna o wadze 300 g, 
np. Bauder Schutzvlies 
W 300.

 6.  Warstwa rozdziel-
cza i œlizgowa

Warstwa      rozdzielcza 
i œlizgowa zapewnia czy-
sty rozdzia³ uk³adu da-

Zazielenienia eksten-
sywne rodzaju jedno-
warstwowego

Odmienne od wy¿ej 
opisanych warstw zazie-
lenienie ekstensywne 
mo¿na wykonaæ równie¿ 
jednowarstwowo. Spe-
cjalne substraty wege-
tacyjne dla zazielenienia 
j e d n o w a r s t w o w e g o  
przejmuj¹ funkcjê war-
stwy wegetacyjnej, noœ-
nej i ods¹czaj¹cej.

 2.  Warstwa wegetacyjna

Na ekstremalnym sta-
nowisku jakim jest dach 
warstwa wegetacyjna 
musi roœlinom zapewniæ 
dobre warunki wzrasta-
nia. FLL (zrzeszenie 
rzemios³ ukszta³towania 
krajobrazu i ogrodów) 
opracowa³o dla sub-
stratów wegetacyjnych 
szczegó³owe warunki 
chemiczno-fizyczne.
Obok zdolnoœci  groma-
dzenia  wody o jakoœci 
substratów wegetacyj-
nych decyduj¹ce s¹: 
stabilnoœæ struktury, 
przepuszczalnoœæ wody 
i wielkoœæ uziarnienia. 
Substraty wegetacyjne 
Baudera dla ekstensy-
wnego i intensywnego 
zazielenienia badane s¹ 
zgodnie z FLL.

muleniu drobnymi cz¹-
steczkami warstwy od-
s¹czaj¹cej i zapewnia 
jej d³ugotrwa³¹ funkcjê.

chu zielonego od pokry-
cia dachu i tym samym 
zapobiega niepo¿¹da-
nym ciê¿kim obci¹¿e-
niom.

1

2

3

4

5
6



Zdrowe pod³o¿e -
substraty wegetacyjne Baudera
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Baudera substraty roœ-
linne i ziemie roœlinne

Zazielenienie eksten-
sywne, w uk³adzie jedno 
i wielowarstwowym, 
oraz zazielenienie inten-
sywne stawiaj¹ su-
bstratom wegetacyjnym 
ka¿dorazowo inne wy-
magania.

W przypadku jedno-
warstowych substratów 
sprzeczne wymogi, np. 
dobra wydajnoœæ od-
s¹czania i wysoka zdoln-
oœæ gromadzenia wody, 
sprowadzaj¹ siê si³¹ 
rzeczy do kompromisu.

WyraŸnie ró¿ni¹ siê te¿ 
inne wymogi, jak np. 
zawartoœæ substancji 
organicznych, wielkoœæ 
uziarnienia - szczególnie 
udzia³  drobnego uziar-
nienia (œrednica  ziarna 
< 0,063 mm).

Dlatego Bauder posiada 
dla ró¿nych obszarów 
zastosowania "rodziny 
substratów" na ró¿nej, 
mineralnej bazie wyj-
œciowej.

Przy czym zasada jest 
zawsze ta sama: z czy-
sto lub przewa¿aj¹-
cego, mineralnego ma-
teria³u wyjœciowego dla 
zazielenienia eksten-
sywnego, jednowar-
stwowego przez domie-
szkê substancji organi-
cznych i drobniejszego 
uziarnienia, otrzymamy 
substrat dla uk³adów 
wielowarstwowych,    a 
w dalszym ci¹gu dla 
zazielenienia inten-
sywnego.

Substraty wegetacyjne, 
dla zazielenieñ eksten-
sywnych w uk³adzie 
wielowarstwowym oraz 
zazielenieñ intensy-
wnych, mog¹ byæ opty-
malizowane     bardziej 
w kierunku gromadzenia 
wody. Odzwierciedla siê 
to te¿ w ró¿nych 
wymogach wytycznych 
FLL w zakresie zdol-
noœci gromadzenia wo-
dy (patrz tabela).

Zaziel. ekstensywne
jednowarstwowe

Zaziel. ekstensywne
uk³ad jednowarstwowy

Mineralny materia³ wyjœciowy
xx

Zaziel. ekstensywne
wielowarstwowe

Zaziel. ekstensywne
uk³ad wielowarstwowy

Zaziel. intensywne
ssss

Zaziel. intensywne
ssss

Zdolnoœæ gromadzenia wody wg FLL

porlit, grys ceglany z odzysku

porlit

lawa - pumeks

³upek porowaty,
lekkie kruszywo ceramiczne

min. 20% Vol.

substrat roœlinny R

substrat roœlinny PO

substrat roœlinny LB

substrat roœlinny BS

min. 35% Vol.

ziemia roœlinna R-E

ziemia roœlinna PO-E

ziemia roœlinna LB-E

ziemia roœlinna BS-E

min. 45% Vol.

ziemia roœlinna R-1

ziemia roœlinna R-1

ziemia roœlinna LB-1

ziemia roœlinna BS-1



Technika budowlana
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Obci¹¿enia

Ciê¿ary ca³kowite

Ciê¿ary
powierzchniowe

Na wielu budowlach 
statyka jest czynnikiem 
ograniczaj¹cym wyko-
nanie zazielenienia 
dachu. Do wyliczenia 
obci¹¿eñ od zazielenieñ 
przyjmujemy wszystkie 
warstwy uk³adu nasyco-
ne wod¹ ³¹cznie z ciê¿a-
rem objêtoœciowym zie-
leni.

Zazielenienie eksten-
tywne z mat¹ Baudera 
SDF

Porównanie ziemi roœlin-
nej R-E z lekk¹ ziemi¹ 
roœlinn¹ PO-E

Ciê¿ary powierzchniowe 
dla substratów wegeta-
cyjnych Baudera 

2 2w kg/m  i kN/m  na 1 cm 
gruboœci warstwy

_____

Zazielenienie intensy-
wne z zasobnikiem wo-
dy "Wasserspeicher-
platte"

Porównanie gruboœci 
uk³adu 20 i 40 cm ziemi 
roœlinnej Bauder R-1

Zazielenienie dachu 
lekkiego

Zazielenienia, na któ-
rych odbywaæ siê bêdzie 
ruch pieszy tylko w celu 
kontroli i konserwacji, 
nie musz¹ byæ przyjête 
dodatkowe obci¹¿enia. 
Dodatkowe obci¹¿enia 
ruchome dla zazielenieñ 
intensywnych jako po-
wierzchni u¿ytkowych, 
wynosz¹ wg DIN 1055 - 

23,5 kN/m .

Uk³ad z zasobnikiem 
wody "Wasserspeicher-
platte" pozwala na 
zredukowanie gruboœci 
noœnej warstwy wegeta-
cyjnej do 5 cm.

Przy zastosowaniu ziemi 
roœlinnej PO-E pozwala 
to na osi¹gniêcie ciê¿aru 
p o w i e r z c h n i o w e g o  

2oko³o 70 kg/m .

Obci¹¿enia od œniegu, w 
zale¿noœci od strefy 
obci¹¿eñ œniegiem i wy-
sokoœci budynku, nale¿y 
przyj¹æ zgodnie z norm¹ 
DIN 1055 minimum 

20,75 kN/m  dla ka¿dego 
rodzaju dachu zielone-
go.

_

ziemia roœlinna R-E

ciê¿ar powierzchniowy / 1 cm gruboœci warstwy
2 2kg/m                     kN/m

20 cm R-1

ziemia roœlinna PO-E

40 cm R-1

mata SDF

Baudera substrat roœlinny PO

Baudera ziemia roœlinna PO-E

Baudera ziemia roœlinna R-1

Baudera substrat roœlinny R

Baudera ziemia roœlinna RE

substraty wegetacyjne

Dla zazielenienia ekstensywnego w uk³adzie jednowarstwowym

Dla zazielenienia ekstensywnego w uk³adzie wielowarstwowym

Dla zazielenienia intensywnego w uk³adzie wielowarstwowym

w³óknina zabezpieczaj¹ca

substrat 8 cm

zasobnik wodny

zieleñ wg FLL

w³óknina filtruj¹ca

ciê¿ar ogó³em

ziemia roœlinna R-1

ciê¿ar ogó³em

roœlinnoœæ wg FLL

22,0 kg/m

10,0

11,0

13,5

11,5

12,5

26 kg/m

2100 kg/m

226 kg/m

210 kg/m

-

2112 kg/m

2270 kg/m

2322 kg/m

220 kg/m
(krzewy niskie)

22,0 kg/m

0,10

0,11

0,13

0,11

0,12

26 kg/m

288 kg/m

226 kg/m

210 kg/m

   -

2100 kg/m

2540 kg/m

2612 kg/m

240 kg/m
(krzewy wysokie)
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Obci¹¿enia

Ciê¿ary ca³kowite

Ciê¿ary
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10,0

11,0

13,5

11,5

12,5
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2100 kg/m

226 kg/m

210 kg/m

-

2112 kg/m

2270 kg/m

2322 kg/m

220 kg/m
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22,0 kg/m

0,10

0,11

0,13

0,11

0,12

26 kg/m

288 kg/m

226 kg/m

210 kg/m

   -

2100 kg/m

2540 kg/m

2612 kg/m

240 kg/m
(krzewy wysokie)



9

Gromadzenie wody
i odwodnienie

Obliczenie
odwodnienia dachu

Bardzo istotnym walo-
rem zazielenieñ dachów 
jest gromadzenie i opóŸ-
nienie sp³ywu wód 
opadowych. Ju¿ cienko-
warstwowe zazielenie-
nia ekstensywne za-
trzymuj¹ œrednio w roku 
50% wód opadowych. 
Przy wzrastaj¹cej gru-
boœci nastêpuje dalsze 
ograniczenie sp³ywu tak, 
¿e   przy  gruboœci uk³a-
du > 50 cm, wg FLL, 
mo¿na przyj¹æ wspó³-
czynnik odp³ywu 0,1. 
(Przy wspó³czynniku 0,1 
10% wód opadowych 
zostaje odprowadzo-
nych i 90% zatrzyma-
nych).

Zazielenienia    dachu 
o spadku do 5%

Zazielenienia    dachu 
od 5% spadku

Odpowiednio do zmniej-
szonego odp³ywu wody 
zwiêksza siê powierz-
chnia dachu dla jednego 
wpustu.

Iloœæ i rozmieszczenie 
wpustów dachowych re-
guluje norma DIN 1986.

Wartoœci zawarte w ta-
belach podaj¹ po-
wierzchniê w metrach 
kwadratowych dla je-
dnego odp³ywu, w za-
le¿noœci od œrednicy 
wpustu,   spadku dachu 

i, albo, gruboœci uk³adu 
zazielenienia. Za pod-
stawê wyliczonej do 
przy³¹czenia powie-
rzchni dachu s³u¿y 
wydatek deszczu wiel-
koœci 300 l/s • ha.

Dla powierzchni dachów 
z odwodnieniem wewn. 
wytyczne dla dachów 
p³askich okreœlaj¹ mini-
mum dwa odp³ywy, albo 
jeden wpust przelewo-
wy, niezale¿nie od wiel-
koœci powierzchni da-
chu.

Gruboœæ
warstwy

Wspó³. odp³ywu
wg FLL

Œrednica wpustu dachowego

70 mm

> 50 cm

25 - 50 cm

10 - 25 cm

< 10 cm

2567 m

2283 m

2189 m

2113 m

21500 m

2750 m

2500 m

2300 m

22700 m

21350 m

2900 m

2540 m

24433 m

22217 m

21478 m

2887 m

j = 0,1

j = 0,2

j = 0,3

j = 0,5

100 mm 125 mm 150 mm

Wspó³. odp³ywu
wg FLL

0,7

(z uwagi na zwiêkszony odp³yw powierzchniowy, niezale¿nie od gruboœci warstwy)

281 m 2214 m 2386 m 2633 m

Œrednica
70 mm

Œrednica
100 mm

Œrednica
125 mm

Œrednica
150 mm
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Dyfuzja pary wodnej

Ochrona ogniowa

Uk³ad zazielenienia da-
chu, w stanie nawil¿onym, 
dzia³a jak paroizolacja. 
Dlatego przy uk³adach 
dachów ciep³ych opór 
dyfuzyjny pary wodnej 
paroizolacji bezwarunko-
wo dostosowany musi byæ 
do zazielenienia dachu.

Szczególn¹ uwagê nale¿y 
zwróciæ na to przy inten-
sywnych zazielenieniach 
ze spiêtrzon¹ wod¹ w war-
stwie ods¹czaj¹cej. Spiê-
trzona woda stanowi abso-
lutn¹ paroizolacjê.

Z wyrobami Baudera dla 
dachów p³askich jesteœcie 
Pañstwo, równie¿ pod 
wzglêdem fizyki budowli, 
po w³aœciwej stronie. Paro-
izolacje Baudera z wk³a-
dk¹ z taœmy metalowej 
niezawodnie uniemo-
¿liwiaj¹ przenikanie pary 
wodnej, a tym samym maj¹ 
nieograniczone zastoso-
wanie pod dachy zaziele-
nione.

Norma DIN 4102 "Odpo-
rnoœæ  ogniowa materia³ów 
i elementów budowlanych" 
nie uwzglêdnia zazielenieñ 
dachów. Wytyczne FLL 
zaliczaj¹ zazielenienia in-
tensywne, w odniesieniu do 
technicznych wymogów 
ochrony przeciwpo¿arowej 
dla dachów zazielenionych 
opracowanych przez ARG-
EBAU, jako wystarczaj¹co 
odporne   na    lotny   ogieñ 
i promieniuj¹ce ciep³o 
(oznaczane jest  równie¿   
jako  dachy z materia³ów 
niepalnych lub trudnopal-
nych).

Zazielenienia ekstensywne 
uznawane  s¹,  jako dachy 
z materia³ów niepalnych lub 
trudnopalnych, je¿eli spe³-
nione bêd¹ nastêpuj¹ce 
warunki:

Substraty wegetacyjne 
Baudera dla zazielenieñ 
ekstensywnych nie za-
wieraj¹ ¿adnych, wzglêdnie 
niewielki udzia³ substancji 
organicznych i tym samym 
spe³niaj¹ wymogi FLL.

Przy zalecanej przez nas 
gruboœcu uk³adu min. 8 cm 
wyrównanego zazielenie-
nia, rozchodniki - trawa - 
ziele, i prawid³owym wy-
konaniu pasm ¿wirowych, 
zazielenienia ekstensywne 
Baudera uznawane s¹ jako 
pokrycia dachów z ma-
teria³ów niepalnych, wzglê-
dnie trudnopalnych.

n

n

n

n

mineralnie pewny sk³ad 
mieszanki warstwy 
wegetacyjnej minimum 
3 cm gruboœci

roœliny o ograniczonym 
obci¹¿eniu ogniowym

zachowanie wolnej od 
roœlinnoœci          strefy, 
w miejscach przejœæ 
przez dach i elementów 
wyniesionych ponad 
dach o szerokoœci min. 
50 cm

przy zazielenieniach 
du¿ych powierzchni 
(d³ugoœæ dachu wiêksz¹ 
ni¿ 40m) pas ogniowy 
szerokoœci min. 100 cm 
(np. ¿wir, p³yty beto-
nowe) najwy¿ej po 40 m
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Zabezpieczenie
od ssania wiatru

Pokrycia klejone lub 
mocowane mechanicznie

Przy scalonych warstwach 
pokryæ dachowych (klejone 
lub mocowane mechanicz-
nie) poszczególne warstwy 
uk³adu zazielenienia wy-
magaj¹ tylko pewnego 
u³o¿enia miêdzy sob¹. Aby 
na budynkach o wysokoœci 
ponad 8 m w naro¿ach nie 
nast¹pi³o zerwanie po-
krycia przez wiatr, pasma 
¿wiru nale¿y dodatkowo 

zabezpieczyæ p³ytami beto-
nowymi. Dla mniej obci¹¿o-
nej po³aci centralnej po-
lecane przez nas substraty 
s¹ z regu³y wystarczaj¹co 
stabilne.

W przypadku bardzo 
du¿ych obci¹¿eñ od ssania 
wiatru, zamiast Baudera 
substraty wegetacyjne na 
bazie ³upka porowatego 
(lekkiego kruszywa cera-
micznego), nale¿y zastoso-
waæ substraty  R- z   Porlitu 

i wtórnego grysu ceglane-
go.

Sybstraty R-, z uwagi na 
udzia³ wtórnego grysu 
ceglanego, maj¹ zdecy-
dowanie wiêkszy ciê¿ar 
objêtoœciowy w stanie 
suchym dlatego, na po³aci 
centralnej z regu³y równie¿ 
na   budynkach  powy¿ej 
20 m wysokoœci s¹ pewne 
w u³o¿eniu.

Dodatkowa ochrona przed 
erozj¹ zapewnia zaziele-
nienie natryskiem, gdzie 
masa natryskowa skleja 
górn¹ warstwê substratu. 
Zastosowanie kleju rozk³a-
daj¹cego siê biologicznie 
pozwala na zwiêkszenie 
skutecznoœci ochrony.

Najlepsz¹ ochronê przed 
erozj¹ zapewnia ca³kowicie 
zakorzeniona zieleñ na 
ca³ej powierzchni.

Pokrycie u³o¿one luŸno

Je¿eli zazielenienie dachu, 
z luŸno u³o¿onym po-
kryciem odpornym na 
przenikanie korzeni, ma 
przej¹æ zabezpieczenie od 
ssania wiatru niezbêdne do 
tego dodatkowe obci¹¿enia 
nale¿y wyliczyæ wg normy 

DIN 1055 "obci¹¿enia 
przyjête dla budowli".

W zale¿noœci od wysokoœci 
budynku i zarysu dachu 
wynikaj¹ ró¿ne obci¹¿enia 
od wiatru dla naro¿a, 
krawêdzi, strefy œrodkowej 
po³aci dachu. Dla budyn-
ków o wysokoœci do 20 m, 

bez obliczeñ mo¿na przyj¹æ 
uproszczone wartoœci obci-
¹¿eñ dodatkowych wymie-
nione w wytycznych dla 
dachów p³askich (patrz 
tablela).

wysokoœæ okapu nad terenem

do 8 m

ponad 8 do 20 m

ponad 20 m wymagane obliczenia indywidualne

strefa wewnêtrzna

245 kg/m

275 kg/m

2130 kg/m

2210 kg/m

2225 kg/m

2360 kg/m

krawêdŸ naro¿a



Zak³ad g³ówny:
Paul Bauder GmbH & Co.
Korntaler Landstr. 63
70499 Stuttgart (Weilimdorf)
Telefon: 0711/88 07-0
Telefax: 0711/88 07-300

Zak³ad Bochum:
Paul Bauder GmbH & Co.
Hiltroper Str. 250
44807 Bochum
Telefon: 02 34/5 07 08-0
Telefax: 02 34/5 07 08-22

Schweiz:
Paul Bauder AG
Industriestraße 11
CH-6343 Rotkreuz
Telefon: 041 7 98 00 10/11
Telefax: 041 7 98 00 19

Österreich:
Bauder Ges.m.b.H.
Wargram 1
A-4061 Pasching/Linz
Telefon: 072 29/6 91 30
Telefax: 072 29/6 55 18

Zak³ad Landsberg/Halle:
Paul Bauder GmbH & Co.
Brehnaer Str. 10
06188 Landsberg b. Halle
Telefon: 03 46 02/3 04-0
Telefax: 03 46 02/3 04-38

Polska:
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznañ
Telefon: 061/827 18 17
Telefax: 061/827 18 16

Ungram:
Bauder K.F.T.
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 21
Budapesti területi képviselet:
1145 Budapest , Gyarmat u. 48
Tel./Fax: 36-1-384-1969

Wiêcej na temat konkret-
nych wariantów wykona-
nia znajdziecie Pañstwo 
w broszurze "Zielony 
dach œrodowiskiem ¿y-
cia natury",   poza   tym 
w prospekcie "Baudera 
zazielenianie intensy-
wne", "Baudera zazie-
lenienie ekstensywne", 
oraz "Baudera zazie-
lenienie dachów stro-
mych"

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazuj¹ na 
aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania 
zmian. Prosimy informowaæ siê na temat aktualnego stanu wiedzy 
technicznej w czasie trwania zamówienia.

Z
.S

.
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