
Iдеї  
з майбутнім
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Детальніше на www.baumit.com

Міжнародні представництва Baumit

AT – Австрія 

BA – Боснія і Герцеговина 

BG – Болгарія 

HU – Угорщина 

CH – Швейцарія

CZ – Чеська Республіка

DE – Німеччина

ES – Іспанія

FR – Франція 

GR – Греція

HR – Хорватія

IT – Італія

LT – Литва

LV – Латвія

ME – Чорногорія

MK – Македонія

PL – Польща

RO – Румунія

RU – Росія

RS – Сербія

SI – Словенія

SK – Словаччина

TR – Туреччина

UA – Україна

UK – Великобританія

Партнери Baumit

AF – Афганістан

AL – Албанія

BE – Бельгія

BY – Білорусія

CN – Китай

CY –  Кіпр

DK – Данія

EE – Естонія

IE – Ірландія

IR – Іран

KW – Кувейт

LU – Люксембург 

MD – Молдова

NL – Нідерланди

NO – Норвегія

PT – Португалія

SE – Швеція

XK – Косово

Міжнародні 
представництва Baumit

Партнери Baumit
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Baumit за здорове життя — приєднуйтеся до нас на нашому шляху  
до здорового майбутнього! У Дослідному парку Viva компанії Baumit було 
визначено 3 основні фактори затишної, здорової та енергоефективної оселі:

1. СПЕРШУ — ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:  для захисту і затишку
2. СТАБІЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ:  для надійності та комфорту
3. ЗДОРОВИЙ КОМФОРТ:  для екологічності та безпеки

Компанія Baumit прагне надати людям можливість жити у ще щасливіших умовах 
завдяки прозорливому баченню майбутнього і відповідальному ставленню  
до навколишнього середовища. Протягом 100 років існування компанії ми засвоїли: 
річ, яка здається на перший погляд несуттєвою, у майбутньому може стати  
справжнім проривом. 
Від винайдення колеса до охоплення мережею Інтернет всього світу — у прогресу  
розвитку один і той самий базис: ідеї з майбутнім. Завдяки яким ідеям і поглядам ми 
стали одним з провідних брендів із виробництва будівельних матеріалів у Європі? 
Як нам вдалося стати лідером ринку фасадних штукатурок і стяжок у деяких країнах? 
Якими є наші політика, погляди і принципи стосовно співробітників, сервісних 
послуг, якості продукції та захисту навколишнього середовища? Інформацію про 
усі ці аспекти ви знайдете у традиційній подорожі світом Baumit, у яку я вас щиро 
запрошую. Тому просто розслабтеся, сідайте у зручне крісло та приєднуйтеся до нас 
у подорожі окремими напрямками нашої діяльності.

Крім того, найближчим часом я був би дуже радий запросити вас  до Baumit особисто.

Роберт Шмід,
Генеральний директор Baumit Beteiligungen (Baumit Holdings)

 
Маг. Роберт Шмід

Ласкаво просимо  
до світу Baumit!
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30 років тому ми навіть мріяти не могли про те, що Baumit стане 
провідним брендом будівельних матеріалів у Європі.
З моменту заснування й до сьогодні у діяльності своєї компанії ми обрали 
два основних напрямки, які суттєво впливають на її результативність:  
впровадження сучасних інноваційних рішень у сфері продуктів та послуг,  
а також надійні партнерські відносини і засноване на довірі співробітництво 
з нашими клієнтами. Бізнес, початком якого стало використання печі  
для випалювання вапна, став найуспішнішим брендом будівельних 
матеріалів у Європі. Основоположник такого фантастичного успіху — 
видатний торговець Фрідріх Шмід, батько Роберта Шміда, чинного 
Генерального директора компанії Baumit. Прагнучи підвищити якість 
будівельних матеріалів, на початку 1970-х Фрідріх Шмід першим запровадив 
і запустив в Австрії завод з виготовлення сухих будівельних сумішей.  
А визнаючи необхідність підвищення ефективності, разом зі своєю 
командою спеціалістів розпочав виробництво штукатурки, призначеної для 
машинного нанесення. 

Історія успіху компанії   Baumit

КОРОТКО ПРО НАШУ ФІЛОСОФІЮ
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Завдяки інноваційним ідеям, високоякісним продуктам 
і надзвичайно мотивованій команді спеціалістів, через 
трішки більше ніж 30 наша компанія відкрила філіали  
по всій території Європи. У 1988 році створення бренда Baumit 
стало початком взірцевої історії успіху. Першим кроком до всесвітнього 
зростання був вихід на угорський ринок у 1990 році. Протягом останніх 
30 років було завойовано ринки ще 25 країн, і сьогодні Baumit є одним 
із провідних брендів будівельних матеріалів у Європі. Основним 
підґрунтям для динамічного розвитку компанії Baumit є мотивація та 
відповідальні, віддані своїй справі співробітники. 
Довготривалі відносини з інженерами-планувальниками, архітекторами, 
підрядчиками і торговими компаніями є найкращим доказом того,  
що партнерство і лояльність — це ті цінності, які можна покластися і які 
можна збудувати з компанією Baumit (чия назва буквально означає 
«будувати за допомогою») у повному сенсі слова.

Історія успіху компанії   Baumit
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ЗАПРОШУЄМО У НАШУ ЛАБОРАТОРІЮ: 
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОГАДКАМ У НАУЦІ НЕМАЄ МІСЦЯ

Ідеї для здорового     майбутнього

Методи будівництва та матеріали, обрані для зведення будівлі, 
значним чином впливають на здоров’я та гарне самопочуття. 
VIVA, Дослідний парк компанії Baumit, став найбільшим  
у Європі проєктом для здійснення порівняльних досліджень 
різних будівельних матеріалів і методів будівництва. 
Над втіленням у життя концепції Здорової оселі компанія Baumit працює 
вже понад 25 років. В її рамках компанією було розроблено 
і представлено на ринку численні інноваційні продукти. Проте у процесі 
інтенсивного критичного розгляду різноманітних питань у напрямку 
Здорової оселі стало зрозуміло: на сьогоднішній день існує дуже мало 
науково підтверджених даних стосовно впливу будівельних матеріалів  
на здоров’я та самопочуття. Щоб заповнити цю прогалину, в 2015 році  
було впроваджено найбільший в Європі дослідницький проєкт —  
Дослідний парк Viva.
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Два роки інтенсивних досліджень, аналізу та оцінювання 5 мільйонів інформаційних одиниць продемонстрували: 
будівельні матеріали та методи будівництва суттєво впливають на здоров’я та комфортність перебування  
у житловому приміщенні. Для зведення будівлі ви можете обрати будь-яке архітектурне рішення. Однак, у всіх 
будівель є дещо спільне: щоб створити здорову оселю, необхідно звернути увагу на три важливі напрямки.

СПЕРШУ — ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Правильна система внутрішнього 
оздоблення регулює комфортний 
рівень вологості (в межах 40−60%) 
повітря. Перші кілька сантиметрів 
штукатурки, діючи за принципом 
роботи буфера, поглинають 
надлишкову вологу  
і пізніше виділяють її знову.  
Така буферизація вологи гарантує 
стабільність показників вологості  
й забезпечує здоровий мікроклімат 
у приміщенні.

Правильна теплоізоляція забезпечує 
суттєвий захист масивних стін, 
стель і підлог. Як наслідок, вони 
зможуть акумулювати тепло взимку 
і забезпечувати прохолоду в 
приміщенні влітку. Чим більша маса 
будівельних матеріалів, тим вище 
акумулятивний ефект, мікроклімат 
всередині приміщення стає більш 
збалансованим, а перебування  
у ньому — більш приємним  
і сприятливим для здоров’я.

ЗАХИСТ І ЗАТИШОК

Правильна теплоізоляція не лише 
значно підвищує енергоефективність 
будівлі, але й забезпечує більш 
приємні відчуття під час перебування 
у приміщенні, оскільки взимку 
теплоізольовані стіни зберігають 
тепло, а влітку — зберігають 
прохолоду. У такому приміщенні 
немає протягів, воно стає 
затишнішим та сприятливішим  
для здоров’я його мешканців.

«Ми прагнемо, 
щоб кожна 
людина жила  
у здоровій,
енергоефективній 
та красивій 
оселі». 

Ідеї для здорового     майбутнього

ЗДОРОВИЙ КОМФОРТ СТАБІЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ
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Фасадні штукатурки та фарби TM Baumit розроблені таким 
чином, щоб покриття фасаду прослужило протягом багатьох 
десятиліть. Вони забезпечують надійний захист фасаду від 
таких негативних факторів навколишнього середовища, як 
надмірна вологість та високі температури, а також появи 
плісняви та водоростей. Їх можна використовувати для 
створення креативних дизайнерських фасадів, вражаючих 
та особливих, як саме життя! 
Наші фасадні штукатурки та фарби довели свою ефективність протягом 
десятиліть. Вони забезпечують захист фасаду від впливу вологи, 
механічних або температурних навантажень. Будучи видимою 
«оболонкою» будинку, декоративно-оздоблювальні покриття для 
фасадів ТМ Baumit залишаються яскравими протягом багатьох років. 
Довготривала краса: завдяки пігментам найвищої якості кольори  
з відмінною стійкістю надовго зберігають свою початкову яскравість 
і сяйво та не піддаються негативному впливу УФ-випромінювання. 
Декоративно-оздоблювальні покриття ТМ Baumit відповідають 
найвищим вимогам! Для будь-якої системи зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції Baumit ви знайдете ідеальне декоративно-оздоблювальне 
покриття ТМ Baumit.

Краса  
та індивідуальність

СПЕРШУ — ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:  
ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
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Архітектори розраховують на Baumit. Коли архітектори 
перетворюють «намальовані» у мріях креслення на реальні 
кімнати, то вони завжди можуть розраховувати на надійного 
партнера — компанію Baumit, спеціаліста з креативних ідей 
для майбутнього.
Втілення сміливих ідей архітекторів та їхнє бачення — найбільший 
виклик для компанії Baumit. В результаті завдяки інноваційним 
продуктам ТМ Baumit, які згодом задають тренди у галузі, архітектори 
та інженери-проєктувальники можуть не стримувати політ фантазії  
для креативних ідей, а втілювати їх у життя. 
Завдяки палітрі кольорів Baumit Life компанія Baumit може приділити 
велику увагу оздобленню фасадів та допомогти виразити творчість, 
наприклад, за допомогою трендових кольорів декоративних штукатурок 
Baumit StyleTop або індивідуальних текстур Baumit CreativTop. 
Творчість та уява є однією стороною медалі, а належна реалізація  
і відповідність стандартам — іншою. Тому компанія Baumit надає 
підтримку архітекторам на етапі планування їхніх проєктів та допомогу 
під час оголошення тендерів на проєкти для дотримання відповідності 
встановленим стандартам.

Краса  
та індивідуальність

Декоративно-
оздоблювальні 
матеріали
■ Надійний захист фасаду
■ Найбільша колекція кольорів  

для фасадів
■ Довговічність та краса
■ Зносостійкість та безпека
■ Передові технології
■ Матеріали, готові до використання
■ Індивідуальність і творчість
■ Правильне рішення для кожної 

поверхні
■ Доведено ― служать протягом 

десятиліть

B
a

u
m

i t
 H

e a l t
h y L i v i n g

I N S U L AT I O
N



10

Кожна людина прагне відмінно, комфортно і безпечно 
почуватися в оселі, яку вона могла б назвати здоровим,  
а не просто «звичайним» приміщенням для проживання.  
І для цього дуже важливу роль відіграє теплоізоляція.  
Саме завдяки їй ви завжди почуватиметеся вдома,  
як у власній фортеці. 
Чудове самопочуття і здоровий мікроклімат у приміщенні — саме  
ці характеристики перетворюють будинок на справжню оселю. 
Найважливіше у створенні приємного середовища для проживання — 
обрати правильну теплоізоляцію. Правильно обрана система 
теплоізоляції дозволяє забезпечити стабільність температури всередині 
приміщення, що впливає на комфортне перебування у ньому.  
Для цього компанія Baumit розробила широкий асортимент систем,  
які відповідають найрізноманітнішим завданням — від утеплення 
односімейних будинків до відновлення фасадів хмарочосів.  
Усі компоненти системи задовольняють вимоги до улаштування  
на відповідні поверхні.

Захист і затишок

СПЕРШУ — ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ: ETICS
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Високоякісні теплоізоляційні матеріали TM Baumit повинні зберігати 
чудову адгезію до поверхні протягом років і навіть десятиліть.  
Щоб досягти цього, дуже важливо обрати правильну клейову та клейову 
армувальну суміші, які будуть ідеально поєднуватися з теплоізоляційним 
матеріалом і мати хорошу адгезію до основи.
В асортименті TM Baumit ви знайдете відповідні матеріали для будь-якого 
застосування, які відповідають різноманітним вимогам, а також широкий 
вибір допоміжних матеріалів, які ідеально доповнять обрану вами 
систему зовнішньої скріпленої теплоізоляції (ETICS).

ETICS
■ Австрійські рецептури продуктів
■ Економія коштів під час зведення 

будинку
■ Постійна економія коштів на опаленні
■ Захист стін від появи тріщин  

та атмосферних впливів
■ Запобігання утворенню містків холоду
■ Високий запас міцності
■ Забезпечення екологічно безпечних умов 

проживання
■ Свобода вибору ідей для дизайну та 

можливість застосовувати творчий підхід
■ Економія витрат на будівництво
■ Референції по всій Україні
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Мінеральні штукатурки забезпечують захист і додають 
цінності будівлі. Штукатурні суміші — це покриття  
на мінеральній основі для стін, які забезпечують захист 
поверхні та слугують базою для нанесення фарб  
або декоративних штукатурок.
Штукатурні суміші TM Baumit розроблені для довготривалого захисту 
мурувань, ремонту дефектів поверхонь та забезпечення  
їх однорідності. До складу лінійки продуктів TM Baumit входять легкі 
у застосуванні паропроникні штукатурні суміші для механізованого 
та/або ручного нанесення. Штукатурні суміші TM Baumit, які 
забезпечують високий рівень захисту, є також і паропроникними —  
це означає, що волога може випаровуватися крізь шар штукатурки. 
Для зовнішніх стін будівлі цей фактор відіграє особливо важливу роль. 
Дана категорія продуктів компанії Baumit представлена широкою 
лінійкою простих у застосуванні паропроникних штукатурних систем, 
які підходять для нанесення механізованим та/або ручним методом  
як під час будівництва нових, так і під час відновлення старих будівель.

Традиційні цінності

Мінеральні 
штукатурні суміші
■ Надійний захист поверхонь фасаду
■ Забезпечення захисту стін від появи тріщин  

та впливу несприятливих погодних умов
■ Гарантія довговічності
■ Висока міцність
■ Комплексне системне рішення
■ Наявність теплоізоляційних властивостей
■ Ідеальне рішення для ремонтних робіт

СПЕРШУ — ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ: МІНЕРАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ І РЕНОВАЦІЯ
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Реновація — для фасадів, що виблискуватимуть, наче нові.
Фасад будинку та прибудови до нього (балкони, зовнішні сходи) 
постійно піддаються різноманітним негативним атмосферним 
впливам. Очевидно, що з часом їхні поверхні необхідно буде оновити. 
Проникнення вологи та висоли пошкоджують цегляну кладку  
і штукатурку на фасадах та внутрішніх стінах будинку. Волога на стінах 
може спричинити появу водоростей і плісняви, що негативно 
пливатимуть на здоров’я і самопочуття людей, зменшуватимуть 
можливість використовувати уражені приміщення, а це виллється  
у підвищення вартості опалення і, як наслідок, призведе до зниження 
цінності будівлі. Якщо будівля є історичною пам’яткою, для оновлення 
її поверхонь необхідні спеціальні продукти і застосування ноу-хау.

Традиційні цінності

Нове життя 
фасадів

Реновація
■ Простота застосування
■ Швидкість та міцність
■ Довговічність
■ Можливість нанесення на вологі  

та покриті висолами стіни
■ Довготривалий захист на десятиліття
■ Захист проти морозів та висолів 
■ Зміцнення конструкційних частин 

будівлі

B
a

u
m

i t
 H

e a l t
h y L i v i n g

I N S U L AT I O
N



14

У наш час люди вдихають до 13,5 кг повітря у приміщенні  
та 1,5 кг свіжого повітря за його межами щодня. Така  
велика кількість свідчить про надзвичайну важливість  
якості повітря. 
Вологість повітря, його чистота і температура справляють величезний 
вплив на якість нашого життя і, відповідно, стан здоров’я. Щоб зберегти 
енергію, ми дедалі більше «закупорюємося» у своїй оселі. Щоб повітря 
у ній залишалося «здоровим» і не погіршувало стан здоров’я, дуже 
важливо приділяти належну увагу якості та функціональності обраних 
будівельних матеріалів. Здебільшого вони залишаються у будівлі 
назавжди, тому не повинні виділяти жодних шкідливих речовин, 
оскільки повітря поганої якості спричиняє появу захворювань.
Здорове житло — це насамперед правильний вибір будівельних 
матеріалів. Тут найголовніше — сприятливий мікроклімат всередині 
приміщення. Такі найбільш сприятливі умови перебування  
у приміщенні, як стабільні вологість повітря і температура, суттєво 
покращують самопочуття. Доведено, що забезпечити такі 
характеристики можуть продукти лінійки Baumit Klima.

Здоров’я.      Надійність. Краса.

ЗДОРОВИЙ КОМФОРТ: ЗДОРОВА ОСЕЛЯ

■ Ідеальна паропроникність стін
■ Правильна вологість повітря
■ Захист від плісняви та грибків
■ Зниження рівня шуму
■ Екологічно чисті продукти
■ Забезпечення комфортного 

перебування 

Klima
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Системи Baumit Klima справляють позитивний вплив на самопочуття 
людини і створюють оптимальний мікроклімат у приміщенні незалежно 
від того, чи вони будуть використані для створення гладенької  
та рівномірної поверхні, чи поверхні зі складною структурою.  
Це продукти для дійсно здорової оселі. Матеріали Baumit Klima 
урівноважують вміст вологи у повітрі всередині приміщення. 
Вони швидко вбирають надмірну вологу, утримують її, а потім, якщо 
буде необхідно, швидко вивільняють її назад у повітря.

Здоров’я.      Надійність. Краса.
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Затишок для тіла і душі. Кожна людина хоче почуватися 
комфортно, особливо вдома. Ми хочемо, щоб оселя стала 
особистим «сховком», у якому можна повністю розслабитися.
У своїх домівках ми хочемо чудово почуватися, тому вони аж ніяк  
не повинні шкодити нашому здоров’ю. Таким речовинам, як ЛОС,  
у здоровій оселі точно не місце. Тому Baumit створила шпаклівки для 
внутрішніх робіт із властивостями, які сприяють захисту здоров’я 
людини. До складу інтер’єрних фарб лінійки Baumit Divina входить 
переважно сировина з природного циклу матеріалів, які покращують 
якість перебування в оселі. Рівень викидів у них низький, вони є 
паропроникними, не містять розчинників і пластифікаторів, а під час 
висихання не виникає жодного запаху. Наносити шпаклівки Baumit Fino  
і тонкошарові штукатурки Baumit Perla легко і просто. Завдяки дуже 
швидкому висиханню часу на будівельні роботи необхідно менше.

Натуральна краса                  Приміщення

■ Висока міцність

■ Ідеально рівна поверхня

■ Провідні технології

■ Індивідуальний підхід до кожної стіни 

■ Можливість нанесення у середовищі з підвищеною вологістю

■ Сприяє здоровому мікроклімату всередині будівлі

■ Ми — лідери з продажів машинної штукатурки в Україні

ЗДОРОВИЙ КОМФОРТ: ШПАКЛЮВАЛЬНІ ТА ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

Шпаклювальні 
та штукатурні суміші
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Штукатурні суміші ТМ Baumit забезпечують перебування  
у приємному і красивому приміщенні та є ідеальною основою 
для нанесення декоративно-оздоблювальних покриттів. 
Цементно-вапняні штукатурні суміші TM Baumit є відмінними 
продуктами, які відповідають будь-яким потребам. Наносити ці продукти 
можна механізованим способом. Крім того, дані суміші 
характеризуються стійкістю до впливу вологи, а швидкотверднучі 
продукти здатні суттєво скоротити час на виконання робіт. 
Baumit Manu / MVR Uni — яскраві приклади збереження автентичності 
ручної роботи у сучасному дизайні. Відмінні для формування нижнього 
штукатурного шару. А у випадку використання у складі системи разом  
із Baumit Fino / Perla та інтер’єрними фарбами TM Baumit допомагають 
створити привабливий зовнішній вигляд стін та сприяють суттєвому 
покращенню самопочуття під час перебування у приміщенні. 

Натуральна краса                  Приміщення

Штукатурні суміші  
та інтер’єрні фарби

■ Здоровий мікроклімат в оселі

■ Фактор відмінного самопочуття

■ Довговічність і краса

■ Надійність та безпечність

■ Швидкість виконання робіт і впевненість у результаті

■ Продукти, готові до використання

■ Індивідуальність та креативність дизайну

■ Сучасний підхід до оздоблення

■ Висока якість продуктів для гарного самопочуття
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Система Baumit Baumacol — це повний асортимент матеріалів  
для укладення плитки, від клейової суміші до герметика! 
Продукти, які входять до цієї системи, оптимально поєднуються 
між собою. Тому для втілення у життя дизайну вашої мрії ви 
завжди знайдете правильне рішення серед продуктів TM Baumit. 
Для професійного укладення облицювальної плитки важливу роль відіграє 
підготовка основи. Компанія Baumit пропонує матеріали, що відповідають 
умовам кожного конкретного випадку: наявність чи відсутність нерівностей 
основи, її поглинальна здатність та ін. Крім того, системи облицювання 
TM Baumit ― ідеальне рішення для захисту від негативного впливу вологи! 
Матеріали для облицювання ТМ Baumit відповідають європейським нормам 
і стандартам. Незалежно від того, де вони використовуються (всередині 
приміщень чи зовні), незалежно від виду та розміру плитки, компанія Baumit 
― це ваш професійний партнер на всі випадки життя. Заповнювач швів 
Baumit PermiumFuge та силіконовий герметик Baumit Silikon — чудовий 
вибір для завершення процесу облицювання. Вони забезпечують не лише 
поєднання окремих компонентів системи, а й захист від проникнення 
вологи під облицювальне покриття. Крім того, силіконовий герметик 
доступний у всіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому 
кольорі, що допомагає створити приємне загальне естетичне враження.

■  Висока якість продуктів
■  Повний асортимент матеріалів для різних систем 

облицювання
■  Швидке та просте нанесення
■  Широкий асортимент клейових сумішей
■  Водо- та морозостійкість матеріалів
■  Для внутрішніх та зовнішніх робіт
■  Широка палітра кольорів заповнювачів швів  

та силіконових герметиків
■  Екологічність та безпечність матеріалів
■  Якісне та швидке облицювання
■  Гідроізоляція для будь-яких потреб цивільного 

будівництва

Для надійності та 
комфорту

Облицювання

СТАБІЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ: ОБЛИЦЮВАННЯ І УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ
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■ Простота застосування
■ Швидке твердіння
■ Для підлог з підігрівом
■ Для старих та нових основ
■ Екологічна безпечність
■ Висока міцність
■ Відсутність напружень і тріщин під час твердіння
■ Однорідність і гладкість поверхні
■ Для механізованого та ручного нанесення
■ Надзвичайно низька усадка
■ Варіативність товщин нанесення

Самовирівнювальні суміші та стяжки ТМ Baumit — ідеальне 
рішення для улаштування всіх типів підлог під час нового 
будівництва або ремонтних робіт. Процес їх улаштування 
надзвичайно швидкий, простий та зручний. Крім того, 
спеціально розроблена рецептура дозволяє використовувати 
їх для улаштування підлог з підігрівом без будь-яких 
обмежень та гарантує довговічний надійний результат.
Якщо необхідно усунути нерівності, насамперед на старих підлогах, 
щоб поверхня стала прямою і рівною, необхідно застосувати 
високоякісну самовирівнювальну суміш. 
Baumit Nivello ― це ідеальний вибір для отримання рівної  
та ідеально гладкої поверхні.
Стяжка Baumit Solido ― це класичний продукт для улаштування 
безшовних підлог. Вона чудово зарекомендувала себе в усіх 
традиційних випадках застосування завдяки високій якості. Залежно 
від сфери використання та вимог щодо міцності підготовчого шару 
компанія Baumit пропонує різні за міцністю на стиск суміші. 
Ідеально підібрана рецептура суміші забезпечить рівну та міцну 
основу без тріщин та сколів. 

Улаштування 
підлог
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До асортименту мурувальних сумішей ТМ Baumit входять 
професійні та легкі у застосуванні продукти для безпечного 
мурування. Просто змішайте суміш з водою і розпочинайте 
роботу. 
Мурувальну суміш використовують для зведення цегляних стін. 
Вона заповнює шви між цеглинами, а також сприяє рівномірному 
навантаженню на саме мурування. У разі правильного використання 
мурувальні суміші також запобігають утворенню тріщин у кладці.
Мурувальна суміш складається зі спеціального мінерального 
в’яжучого (наприклад, різновиди цементу, вапна тощо), заповнювача 
з максимальним розміром зерна до 4 мм, а іноді добавок і домішок. 
Готовий до використання розчин отримують шляхом додавання до 
суміші води у пропорції, зазначеній на упаковці продукту. Тверднення 
розчину відбувається шляхом хімічної реакції в’яжучого агента. 
Продукти лінійки мають різні показники міцності на стиск 
і теплоізоляційні властивості, що дозволяє обрати суміш, яка 
оптимально підійде для вирішення ваших задач.

Універсальність.
Якість. Міцність.

СТАБІЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ: СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ
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Мурування
■ Заощадження часу та коштів
■ Гарантія безпечного результату 

завдяки високій якості
■ Високоякісні складові продуктів
■ Міцність і теплоізоляційні властивості
■ Надійність та швидкість  

виконання робіт
■ Індивідуальність рішень
■ Морозостійкість
■ Простота застосування
■ Надсучасні суміші з додаванням 

перліту
■ Baumit PlanoFix  — це 2 в 1,  

клей та шпаклівка
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Ідеї з майбутнім — слоган, з яким компанія творитиме 
велику історію.
Безперечно, дослідження і розробки були частиною багаторічної історії 
компанії Baumit. Щоб досягти найвищої якості продуктів, які б 
відповідали найвищим стандартам у будівництві, а також розробити 
інноваційні та перспективні рішення, необхідно завжди випереджати 
інших. Пошук і створення додаткових переваг — від Дослідного парку 
Viva та розробки інноваційних штукатурок — були і завжди будуть 
однією з найбільших пристрастей у нашій роботі.

Перспективні         рішення

BAUMIT ─ ІДЕЇ З МАЙБУТНІМ
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Перспективні         рішення
Baumit OpenSystem. Паропроникний фасад.
Baumit OpenSystem на 99% складається з повітря. Це означає, що теплоізоляційна 
плита надзвичайно легка, і відсоток використаної сировини по відношенню  
до кінцевого продукту становить всього-на-всього приблизно 1% від його об’єму.
Baumit Star Track. Скріплюйте, а не з’єднуйте. 
Baumit StarTrack забезпечує оптимізацію процесу теплоізоляції будівель, оскільки 
застосування цього продукту помітно знижує витрати на будівництво. Встановлення 
звичайних дюбелів потребує часу — з Baumit StarTrack все набагато швидше.
IONIT. Іонізація повітря для кращого самопочуття.
Baumit Ionit — єдине у світі функціональне покриття для стін, що збагачує повітря 
здоровими іонами. 
Baumit Nanopor. З ефектом самоочищення.
Завдяки своїй спеціально розробленій мікроскопічно гладкій поверхні  
та інноваційній технології Baumit Photokat продукти Baumit Nanopor тепер мають 
вдвічі ефективніші властивості самоочищення.
Baumit StarTop. З ефектом Drypor.
Baumit StarTop — преміальний продукт нового покоління. Його секрет —  
в інноваційному наповнювачі, структура якого схожа на корал. Baumit застосовує 
гідрофобно-гідрофільний принцип дії для зменшення розвитку шкідливих 
мікроорганізмів, таких як водорості або грибки.
Baumit Klima. Для здорового мікроклімату в оселі.
Подібно до легень людини, штукатурки Baumit Klima регулюють рівень вологості  
у приміщенні. Завдяки своїй мікропористій структурі продукти забезпечують 
регулювання мікроклімату в приміщеннях з великою площею поверхонь.
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Baumit 
BauMinator

Інновація у друкуванні бетоном.
Коли на ринку з’явився перший 3D-принтер для друкування пластмасою, 
компанія Baumit розпочала інтенсивну роботу в напрямку 3D-друку 
бетоном. Досить швидко стало зрозуміло: щоб друкувати високоякісну 
продукцію, необхідно не лише розробити спеціальну розчинову суміш,  
а й продумати та розробити з нуля увесь процес друку та компоненти 
принтера — від програмного забезпечення до друкуючої головки.  
Тому для створення BauMinator® компанія Baumit співпрацювала  
зі спеціалістами Інсбруцького університету.

BAUMIT:  BAUMINATOR
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Безмежні можливості друку бетоном.
За допомогою системи BauMinator® можна друкувати компоненти, 
об’єкти, сходи, стіни, панелі, пустотілі опалубки і форми для лиття 
розміром від 50 см до 5 м. Заводські залізобетонні елементи, 
елементи стін, труби, шахти, елементи для огорож, контейнери  
для вирощування рослин, вуличні меблі, декоративні або артоб’єкти — 
можливості для створення елементів будь-якої форми з бетону майже 
безмежні. Це пов’язано із тим, що під час друку завдяки технології 
BauMinator® розміщення суміші і зведення об’єкта настільки точне, 
що можна створювати тривимірні бетонні деталі не лише 
вертикальними, а й з виступами і подвійними вигинами.  
BauMinator® — чудова можливість для архітекторів, дизайнерів  
і проєктувальників створювати зовсім нові форми поверхонь  
та їхній декор. 
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Торгівлю можна назвати мистецтвом, і зрозуміти його можна 
лише тоді, коли бачиш цілісну картинку. Широкий 
асортимент високоякісних продуктів, надійна підтримка, 
вчасна доставка і репутація бренда гарантують те, що 
споживач буде задоволений, а торгові компанії — впевнені  
в успішності свого бізнесу.
Довготривалі партнерські стосунки з продавцями будівельних 
матеріалів підтверджують той факт, що Baumit працює з партнерами 
у тісній взаємодії, щоб гарантувати найшвидшу та найоптимальнішу 
доставку продуктів на будівельні майданчики, і щоб показники 
продажів були максимальними. У точці продажів Baumit забезпечує 
підтримку своїх клієнтів, надаючи рекламні матеріали та інформацію 
для споживачів, та докладає усіх зусиль для покращення 
товарообороту у торговельних представників, здійснюючи заходи  
для стимулювання збуту продукції. У тому, що наші торговельні 
партнери можуть обрати необхідний товар із майже безмежної 
лінійки продуктів, є суттєва перевага: усе можна отримати  
від єдиного постачальника. Це заощаджує час і кошти вашим 
споживачам і гарантує, що вони отримають високоякісну продукцію. 
Безпека завдяки надійному і вчасному розподілу наших товарів  
між торговими представниками або доставка безпосередньо  
на будівельні майданчики — це  те, що відрізняє Baumit  
від інших компаній.

Партнери 
Baumit

BAUMIT: ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ
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Що підрядчики очікують від нас: першокласні продукти  
і допомогу. Baumit є не лише виробником будівельних матеріалів,  
а й постачальником послуг. У цьому можна переконатися не лише на 
прикладі співробітництва  
з компаніями будівельної галузі. Окрім високої якості продуктів  
та технологічності, ми надаємо нашим партнерами всебічну підтримку 
у процесі будівництва в цілому. 

Є одна річ, щодо якої у нас немає жодних компромісів — якість 
продукції ТМ Baumit! Її характерною особливістю завжди були простота, 
безпека і швидкість застосування. Також, професійним підрядчикам 
Baumit надає супутні консультації на усіх етапах втілення будівельного 
проєкту в життя. В нашій компанії працює команда інструкторів, 
технічних спеціалістів із нанесення продуктів та продакт-менеджери,  
які можуть прибути на будівельний майданчик і допомагати підрядчикам 
і архітекторам порадами в разі потреби. Вони надають консультаційні 
послуги, що базуються на відмінних технічних та професійних навичках  
і знаннях. Також вони можуть дати пораду стосовно правильного 
використання матеріалів і надати підтримку менеджерам  
для оптимальної реалізації проєкту.

Партнери 
Baumit
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Люди Плюс. «Наші співробітники — це секрет успіху Baumit! Вони є основою 
інноваційності та зростання нашої компанії». Саме так звучить кредо 
стосовно людських ресурсів з уст Маг. Роберта Шміда. 

Сервіс Плюс. Найкращий будівельний матеріал і його професійне 
застосування важливі абсолютно однаково. Компанія Baumit це чудово 
розуміє, тому нарівні із розробкою продуктів завжди запроваджує додаткові 
переваги і сервісні послуги. 

Бренд Плюс. ТМ Baumit є однією з торговельних марок будівельних 
матеріалів, якій довіряють люди в усій Європі. В основному, завдяки доведено 
якісним продуктам і системам з додатковими перевагами, але також і завдяки 
сервісним послугам та відданості своїй справі з боку співробітників компанії, 
які зберігають та підтримують «дух» бренда Baumit.

Інновації Плюс. Ідеї з майбутнім. Мотивація, якій більш ніж 25 років. 
Дослідження і розвиток заради створення природних, здорових  
і високоякісних будівельних матеріалів. Протестовано і доведено у Дослідному 
парку VIVA — найбільшому проєкті для здійснення порівняльних досліджень 
будівельних матеріалів і методів будівництва в Європі.

Додаткові переваги  
від Baumit

BAUMIT: ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
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Логістика Плюс. Якщо йдеться про логістику, наша мета —  
бути ближче до споживача і якомога швидше «доставити» йому 
рішення, яке відповідатиме його вимогам. Тому Baumit надає 
своїм Партнерам підтримку за допомогою інноваційної 
оптимізації пакування та довшого часу зберігання продуктів.  
А от що у першу чергу робить Baumit ідеальним клієнтом —  
це швидка доставка продуктів безпосередньо на будівельний 
майданчик.

Продукт Плюс. Продукти ТМ Baumit — це економічне 
споживання ресурсів та чисте виробництво, складники, 
розроблені з думкою про покращення здоров’я людей, якість 
найвищого рівня, ретельно продумані комплексні системи, 
простота застосування та постійне дбайливе ставлення  
до навколишнього середовища. І, звичайно ж, відмінне 
співвідношення якості та ціни.

Додаткові переваги  
від Baumit
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Від Реновації

У напрямку збереження пам’ятників культури та унікальності 
будови будівель, які мають історичну цінність, Baumit є одним 
із провідних підприємств. Багаторічний досвід та інноваційні 
системні рішення для реставрації роблять компанію Baumit 
цінним партнером у галузі реставрації та реновації будівель.
Продукти і системи для реставрації, що відповідають сучасним вимогам,  
та збереження структурних нюансів будівельних перлин історії є безумовною 
сильною стороною компанії Baumit. На прикладах з усієї Європи ми можемо 
побачити, наскільки дбайливо і відповідально Baumit виконує роботи з 
відновлення структури будівлі, що має історичне значення. Палац Шенбрунн 
і Церква Тевтонського ордену у Відні, Палац Дожів у Венеції, Замок 
Нойшванштайн у Німеччині та Вроцлавський університет у Польщі — це лише 
декілька прикладів, у яких досвід Baumit став величезним внеском у нашу 
культурну спадщину. Ретельний аналіз, професійне консультування, розробка 
і втілення в життя індивідуальних рішень, які підходять для конкретної будівлі, 
ведуть до сенсаційних результатів. Ми пишаємося тим, що наші продукти 
допомагають зберегти безцінні перлини архітектури для майбутніх поколінь.

до Інновації
Палац Шенбрунн, Австрія

Замок Нойшванштайн, Німеччина

BAUMIT: НАШІ ІННОВАЦІЇ
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Вам необхідно відреставрувати історичний об’єкт, що має 
сертифікат захисту історичних пам’ятників, і врахувати усі 
нюанси? Завдяки Baumit SanovaSystems жодних проблем 
із цим не виникне, адже ці продукти спеціально розроблені 
для реновації старих будівель. Ці рішення ідеально підходять 
для будівель, що вкриті тріщинами, висолами чи пошкоджені 
вологою.
Система відповідає вимогам WTA (Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V., 
International Association for Science and Technology of Building 
Maintenance and Monuments Preservation / Науково-технічної робочої 
групи зі збереження будівель та пам’ятників). 
Крім цієї системи, до повної лінійки продуктів ТМ Baumit входять 
компоненти для реновації будівель, а також фінішні покриття,  
які забезпечують надійний захист кладки історичних будівель.  
Висока водостійкість та мінеральні складники забезпечують 
довговічність, завдяки якій основні пам’ятки нашої культурної 
спадщини будуть сяяти красою ще багато років. 

до Інновації

Вроцлавський університет, Польща

Палац, Будмеріце, Словаччина

Палац Дожів, Італія
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У вересні 2012 року компанія «Бауміт Україна», дочірнє підприємство австрійського холдингу  
Schmid Industrieholding, ввела в експлуатацію завод з виробництва сухих будівельних сумішей потужністю 
100 тис. тон. А у 2015 році була запущена власна лінія виробництва пастоподібних штукатурок  
та ґрунтувальних сумішей виробничою потужністю 5 000 тон продукції на рік. Виробництво пастоподібних 
продуктів здійснюється на новітньому автоматичному обладнанні австрійської компанії Hoffman. 
Місцерозташування заводу у найпотужнішому та найбільшому за обсягами будівельних робіт Центральному 
регіоні дозволяє компанії вдосконалити логістику, частково позбутися імпортної складової та цілком 
задовольнити попит вітчизняних споживачів на свою продукцію.

BAUMIT В УКРАЇНІ

Виробничі    потужності в Україні

На виробництві є власна лабораторія, яка здійснює 
регулярний вхідний контроль сировини для сухих 
будівельних сумішей (цементних та гіпсових в’яжучих, 
гідратного вапна, піску, мінеральних наповнювачів, 
мармурової крихти). Перевіряється вологість, 
фракційний склад, а для цементних та гіпсових 
в’яжучих — час тужавлення та показники міцності. 
Сировина для пастоподібних продуктів (полімерні 
дисперсії та компаунди) проходить перевірку на вміст 
полімерів. Лабораторія здійснює ретельний контроль 
готової продукції: матеріали випробовуються  
за фракційним складом, реологічними 
характеристиками (розтічність, в’язкість) та вмістом 
полімерних складових. Усі отримані дані вносяться  
до онлайн бази даних лабораторної програми, до якої 
під’єднані всі підприємства Baumit International.
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Основні 
переваги

■ Розташування
■ Сировина
■ Технології
■ Контроль якості сировини  

і готової продукції
■ Дослідження та розробки
■ Логістика і доставка по Україні
■ Кадрова політика

Виробничі    потужності в Україні

Окрім того, лабораторія підприємства працює над розробкою нових рецептур з метою 
розширення лінійок продуктів — а отже, на ринку сухих будівельних сумішей постійно 
з’являються новинки від ТМ Baumit.

На заводі, як і на подібних промислових об’єктах, використовується графік роботи  
за змінами, оскільки за умови такої організації роботу можна виконувати безперервно,  
а протягом сезону залучається додаткова робоча сила.

Компанія «Бауміт Україна» забезпечує високу якість, постійно вдосконалюючи свою 
продукцію та застосовуючи інноваційні технології та рішення.
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ЖК «МАЛАХІТ» 
ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
МІСТЕЧКО» 

Cистема теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням
мінеральною штукатурокою Baumit EdelPutz Spezial та силіконовою
фарбою Baumit SilikonColor

Система утеплення Baumit Pro з декоративним оздобленням
мінеральною штукатуркою Baumit EdelPutz Spezial та силікатною
фарбою Baumit SilikatColor

ОБ’ЄКТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ

ТОВ «БК Інтергал-Буд»
ТОВ «БК Інтергал-Буд»
м. Київ, Солом’янський р-н,  
вул. Богданівська, 7-А

ТОВ «DK-architect»
ТОВ «Єврофасад»
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Крюковщина, вул. Жулянська, 1

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:
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ПРИВАТНИЙ 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ЖК «ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
МІСТЕЧКО» 

ГІМНАЗІЯ А+  
В ЖК «КОМФОРТ ТАУН»

Cистема теплоізоляції Baumit Star з декоративним оздобленням
моделюючою штукатуркою Baumit CreativTop

Cистема теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням
мінеральною штукатуркою Baumit EdelPutz Spezial, моделюючою
штукатуркою Baumit CreativTop, силіконовою фарбою  
Baumit Silikon-Color та декоративним покриттям Baumit Lasur

ТОВ «Sera Group»
ТОВ «Імперія Буд»
Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Вишеньки

ТОВ «DK-architect»
ТОВ «Єврофасад»
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Крюковщина, вул. Жулянська, 1

Архітектурна компанія «АРХІМАТИКА»
ТОВ «КАН БУД»
м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Березнева, 14

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:
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ЖК «ФАВОРИТ» ГОТЕЛЬ «ROAD STAR»

Cистема теплоізоляції Baumit Star з декоративним оздобленням
силіконовою штукатуркою Baumit SilikonTop

Система утеплення Baumit Pro з декоративним оздобленням силікон-
силікатною штукатуркою Baumit StellaporTop та силіконовою фарбою
Baumit SilikonColor

ОБ’ЄКТИ В СХІДНОМУ РЕГІОНІ

Євген Франц
ТОВ «ІБК «Авантаж»
м. Харків, вул. Сумська, 130

ФОП Мєдвєдєв М.
 м. Дніпро, Запорізьке шосе, 98 б

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:

Виконавець робіт:
Місце розташування:
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ЖК «СПАДЩИНА 
ДЕРИБАСА»ГОТЕЛЬ «ROAD STAR» ГОТЕЛЬ «ДЕКАМЕРОН»

Cистема утеплення Baumit Pro з декоративним оздобленням
силіконовою штукатуркою Baumit SilikonTop

Система утеплення Baumit Pro з декоративним оздобленням
моделюючою штукатуркою Baumit CreativTop Fine та силіконовою
фарбою Baumit SilikonColor

ОБ’ЄКТИ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ

ПП «ОнБуд»
м. Одеса, вул. Військовий спуск, 13

ТОВ «Дизайн Італьяно»
ПП «БауТех»
м. Одеса, вул. Польська, 10

Виконавець робіт:
Місце розташування:

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:
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ЖК «СЕМИЦВІТ» ЖК «БУДОВА МЕДОВА»

Cистема теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням
мінеральною штукатуркою Baumit EdelPutz Spezial, мозаїчною
штукатуркою Baumit MosaikTop, акриловою фарбою
Baumit GranoporColor та преміальною фарбою Baumit PuraColor

Cистема теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням 
моделюючою штукатуркою Baumit CreativTop та силікон-силікатною 
штукатуркою Baumit StellaporTop

ОБ’ЄКТИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ

ТОВ «БК Інтергал-Буд»
м. Львів, вул. Шевченка, 60

ТзОВ «ІП КОМФОРТБУД»
ТОВ «Фасад Про»
Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Павла Скоропадського, 8

Виконавець робіт:
Місце розташування:

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:
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ПРИВАТНИЙ 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОКЖК «БУДОВА МЕДОВА»

БІЗНЕС-ЦЕНТР  
«ОПТІМА ПЛАЗА»

Cистема теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням акриловою
штукатуркою Baumit GranoporTop 1,5K та моделюючою штукатуркою
Baumit CreativTop (імітація структури дерева)

Система теплоізоляції Baumit Pro з декоративним оздобленням силікатною
штукатуркою Baumit SilikatTop

ТОВ «Перший Будівельний ІФ»
Приватна особа
Івано-Франківська обл.

ТзОВ «ІП КОМФОРТБУД»
ТОВ «Фасад Про»
Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Павла Скоропадського, 8

ТОВ «Електробуд»
м. Львів, вул. Наукова, 7

Архітектор:
Виконавець робіт:
Місце розташування:

Виконавець робіт:
Місце розташування:



Центральний офіс ТОВ «Бауміт Україна»
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua
www.baumit.com


