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Sistemi strmih streh

Sistemi ravnih streh

Sistemi zelenih streh

Dobrodošli
Varno in ekonomično
n	Desetletja izkušenj
n	Med seboj kompatibilne sistemske
rešitve za izdelavo kompletnih
strešnih nadgradenj streh z
zazelenitvijo - vse pod eno streho
n	Tako zagotavljamo varnost pri
projektiranu in odločanju
n	Certifikat DIN EN ISO 9001:2000
n	Jamstvo družinskega podjetja z
več kot 150-letno tradicijo
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pri podjetju
Že 150 let je minilo, odkar so v našem podjetju nastali prvi izdelki za streho. Od leta
1982 je vodstvo družinskega podjetja Bauder v rokah tretje generacije. Posrečena
povezava tradicije in inovativnosti je iz podjetja Bauder naredila to, kar je danes.
Kot podjetje, ki ga vodi družina, nismo pod pritiskom kratkoročnih načrtov za
optimiziranje dobička, temveč se lahko razvijamo konstantno in dolgoročno in s
ciljem na vseh področjih dosegati vrhunske rezultate. Pri tem izhajamo iz filozofije,
da bodo kljub svetovnemu spletu v prihodnosti vedno bolj pomembni ljudje in
njihovo sožitje. Naša ekipa si vsak dan prizadeva za zadovoljstvo naših strank.
Vabimo vas, da se na naslednjih straneh sami prepričate o kakovosti sodelovanja z
nami: Bauder – Številka 1 na strehi.

Gerhard in
Paul-Hermann Bauder
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Naša
Prisotni smo po vsej Evropi
n Promet: pribl. 333 milijonov EUR
n Število sodelavcev: okroglo 700
n Največji proizvajalec bitumenskih
trakov in poliuretanskih izolacijskih
materialov v Nemčiji – vodilni
proizvajalec v Evropi
n Že 25 let imamo lastno distribucijsko
družbo v Avstriji
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pozicija
Podjetje Bauder je neprestano raslo in se danes v Evropi uvršča
med najpomembnejše proizvajalce sodobnih tesnilnih, izolacijskih
in zazelenitvenih sistemov. Našo tržno pozicijo želimo še razširiti. S
šestimi tovarnami v Nemčiji in distribucijskimi družbami v več kot
12 državah smo prisotni po vsej Evropi. Preko 700 sodelavcev si
prizadeva izpolniti zahteve naših strank, skoraj četrtina jih deluje kot
kvalificirani svetovalci na terenu.
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Ravna
Optimalna sestava materialov,
celovitost
n	Tesnilni sistemi iz bitumna in
umetne snovi
	Toplotna izolacija PIR in
zazelenitev strehe, vse pod
eno streho
n	Rešitve za novogradnje in
sanacije, ki so prilagojene
zahtevam kupcev
n	Strokovno in individualno
svetovanje
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streha

Ravne strehe narekujejo visoko kakovost izolacije
in tesnilnih sistemov. Kot edini evropski proizvajalec
bitumenskih trakov, trakov iz umetne snovi in
PU izolacijskih sistemov nudimo projektantom in
izvajalcem domišljene sistemske rešitve in izjemno
raznolikost izdelkov. Tako nastajajo idealne strešne
konstrukcije, ki so natančno prilagojene konkretnim
zahtevam in razpoložljivemu proračunu. Ker vse
komponente izdelujemo sami, lahko jamčimo za
najvišjo varnost pri vseh vrstah strešnih konstrukcij.
Vse bolj pomembna postaja strokovna sanacija
streh. Tukaj gre predvsem za podrobno analizo
stanja strehe. Naši strokovni svetovalci in tehniki
so na tem področju specialisti in vam bodo dali
dragocene nasvete za izbiro pravih izdelkov ter
njihovo obdelavo.
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Zelena
V sožitju z naravo
n	Najboljše rešitve za
ekstenzivne, intenzivne
zazelenitve in zazelenitve
poševnih streh
n	Kompletni paketi za
zazelenitev manjših površin
n	Desetletja izkušenj pri
zazelenitvah streh
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streha

Poleg našega strokovnega znanja o ravnih strehah
ponujamo raznolik nabor domišljenih sistemskih
konstrukcij za ekstenzivno in intenzivno zazelenitev
strehe. Z vsako zeleno streho lahko povrnemo kos
izgubljene narave. Zelena streha zviša vrednost
stavbe in nudi vrsto ekoloških prednosti, kot so npr.
zračno hlajenje in proizvodnja kisika, uravnavanje
zračne vlažnosti, vezava prahu in akumulacija
deževnice. Poleg tega zazelenitev strehe podaljša
življenjsko dobo zatesnitve strehe. Zato se podjetje
Bauder močno zavzema za zeleno streho. Več
kot 25 let izkušenj s celovitimi sistemi bo koristilo
tudi vam. K funkcionalni zazelenitvi strehe sodi
seveda kakovostna in varna strešna konstrukcija.
Kdor se odloči za zazelenitev strehe, potrebuje
kompetentno svetovanje. Veliko naših strank zato
stavi na podjetje Bauder – za optimalne rezultate v
zelenem območju.
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Strma
Pionir pri izolacijskih rešitvah
n	Difuzijsko odprte in zaprte parne
ovire, paropropustne vodoodbojne
folije in samostojne sekundarne
kritine iz bitumna
n	Toplotno-izolacijski sistemi iz PIR
za novogradnje in sanacije
n	Objektu prilagojeno svetovanje in
gradbeno-fizikalni izračuni
n	Podpora pri izdelavi seznama
storitev in podrobnem
projektiranju
n	Največja varnost zaradi desetletij
izkušenj
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streha

Vedno pogosteje nastajajo novi stanovanjski
prostori tik pod streho. Tako je strma streha
izpostavljena novim izzivom, predvsem vedno
večjim zahtevam glede toplotne izolacije. Zato
nudi podjetje Bauder za nagnjeno streho široko
paleto bitumenskih trakov za najrazličnejše zahteve
ter celovite izolacijske sisteme za na špirovce, ki
izpolnjujejo vsako zahtevo. Izolacija za na špirovce
je brez dvoma najučinkovitejša metoda za izolacijo
strmih streh. Podjetje Bauder je v tej zvezi opravilo
pionirsko delo, med prvimi je razvilo sodobne
sisteme in jih poslalo na tržišče. Pri tem smo
od samega začetka stavili na poliuretansko trdo
peno – izolacijski material, ki ima boljše izolacijske
zmogljivosti kot kateri kolu drug material.
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Naš
Vi želite – mi nudimo
n Kompatibilne sistemske komponente
n Objektu prilagojene in do podrobnosti razdelane rešitve
n Varnost glede strokovnih pravil, standardov in smernic
n Obsežni atesti glede požarne varnosti
n Zaščita pred vraščanjem korenin skladno s smernicami
FLL
n Izračun vrtincev vetra, U-vrednosti in rosišča
n Laboratorijsko-tehnične preiskave na področju sanacijie
streh
n Spremljanje del na gradbišču od projektiranja do
prevzema
n Podpora pri razpisih
n Sanacijski koncepti
n Orientacijske vrednosti za vrednotenje stroškov
n Priporočilo strokovnih podjetij za vgradnjo
(tudi z IFB certifikatom)
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servis
Naš cilj je, doseči maksimalno zadovoljstvo strank. Po kakovosti izstopajoči izdelki,
korektno opravljena naročila in točne dobave so le nekateri aspekti naših prizadevanj.
Še pomembnejši je način, kako sodelujemo z našimi strankami. Naši strokovni
svetovalci imajo dolgoletne izkušnje – z veseljem vas obiščejo na gradbišču, vam
pozorno prisluhnejo in vam strokovno svetujejo. Pri posebej težavnih vprašanjih so vam
na voljo tudi naši tehniki. Projektante in izvajalce podpiramo od objave razpisa pa do
izvedbe in prevzema. Našim trgovskim predstavnikom in obrtnikom nudimo teoretična
in praktična šolanja.
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Vedno
AVSTRIJA
Bauder Ges.m.b.H.
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefaks 0 72 29/6 55 18
info@bauder.at
www.bauder.at
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NEMČIJA
Tovarna Stuttgart
Paul Bauder GmbH & Co. KG
70499 Stuttgart
stuttgart@bauder.de

Tovarna Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
44807 Bochum
bochum@bauder.de

Tovarna Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
28832 Achim
achim@bauder.de

Tovarna Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
06188 Landsberg b. Halle
landsberg@bauder.de

Tovarna Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
02994 Bernsdorf
bernsdorf@bauder.de

Tovarna Schwepnitz
Paul Bauder GmbH
01936 Schwepnitz
schwepnitz@bauder.de

dosegljivi
ŠVICA
Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
CH-6403 Küssnacht a.R.
Telefon 0 41/8 54 15 60
Telefaks 0 41/8 54 15 69
info@ch.bauder.net
www.ch.bauder.net

POLJSKA
Bauder Polska Sp. z o. o.
ul. gen T. Kutrzeby 16 G
61-719 Poznań
www.bauder.pl
ČEŠKA REPUBLIKA
Bauder, s.r.o.
Chodovská 3/228
141 00 Praha 4
www.bauder.cz
SLOVAŠKA REPUBLIKA
Bauder, s.r.o.
Škultétyho 18
931 03 Bratislava
www.bauder.sk
MADŽARSKA
Bauder Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
www.bauder.hu
NIZOZEMSKA
Bauder B.V.
Ambachtsweg 5
3953 B2 Maarsbergen
www.bauder.nl

ROMUNIJA
S.C. Bauder SRL
Cluj-Napoca
P-ta. 1 Mai nr. 4-5
400 141 Cluj
www.bauder.ro
NORVEŠKA
Bauder AS
Caspar Stormsvei 16
0664 OSLO
www.bauder.no
VELIKA BRITANIJA
Bauder Ltd.
Ipswich
www.bauder.co.uk
IRSKA
Bauder Ltd.
Carrickmacross
www.bauder.co.uk
ITALIJA
Bauder Srl
Via Stazione, 1
39044 Egna (BZ)
www.bauder.eu

www.bauder.eu
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Bauder: Pravi partner
Sistemi ravnih streh
n	Tesnilni sistemi iz bitumna ali umetne snovi
n Hladno samolepilni sistemi
n Sistemi za hitro varjenje
n Enoslojni tesnilni sistemi
n Sistemi za sanacijo
n Toplotno-izolacijski sistemi

Sistemi zelenih streh
n Ekstenzivna zazelenitev
n Intenzivna zazelenitev
n Proti vraščanju korenin obstojni tesnilni sistemi

Sistemi strmih streh
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n T
 oplotno-izolacijski sistemi za na špirovce za
staro- in novogradnje
n Paropropustne vodoodbojne folije
n Parne ovire

