
1

myśl: ciepłoNr 22

Krakowski sąd ogłosił wyrok potwierdzając, że Termo Organika to jedyna firma, która ma 
wyłączne prawo do produkcji i sprzedaży styropianu w kropki, popularnego izolatora, który 
stworzyła i wprowadziła do produkcji w 2004 roku. Ciemne kropki na styropianie to marko-
wy znak jakości Termo Organiki, odróżniający płyty największego producenta styropianu od 
zwykłych, białych płyt dostępnych na polskim rynku.

Statuetki Budowlanej 
Marki Roku 2014  
dla Termo Organiki
Termo Organika po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w ka-
tegorii styropianów i otrzymała złotą statuetkę potwierdzają-
cą niekwestionowaną pozycję lidera, a w nowej kategorii Kom-
pleksowe Systemy Ociepleń brązową statuetką wyróżniono 
Kompletny System Ociepleń Termo Organika, w skład które-
go wchodzą najwyższej jakości materiały do wykonania 
trwałego ocieplenia. 
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Termo Organika  
najlepsza na trudne  
warunki atmosferyczne 
Termo Organika jest głównym sponsorem projektu „Polska 
Stratosfera”. Ekstremalny, kosmiczny wyczyn, to próba pobi- 
cia przez Polaków rekordu świata w skoku spadochrono-
wym ze Stratosfery (12 km), oddanego z tradycyjnego  
balonu na ogrzane powietrze.

Oryginalny i legalny 
styropian w kropki  
tylko od Termo Organiki!

Sąd mówi stop podrabianiu styropianów lidera rynku

Uśmiech i ciepło  
na każdą pogodę

 Rozmowa z Tomaszem Zubilewiczem, jednym z najbardziej po-
godnych i lubianych prezenterów pogody, twórcą „Dobrych kli-
matów” – popularnego programu TV promującego rozwiąza-
nia energooszczędne w budownictwie.
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12 sierpnia 2014 r. w krakowskim sądzie zapadł prawomocny wyrok 
kończący sądowy spór w sprawie naruszenia uprawnień do styropianu 
w kropki, czyli faktycznie próby podrabiania sztandarowego produk-
tu Termo Organiki przez konkurencję. Sąd apelacyjny nakazał firmie  
Austrotherm Sp. z o.o. zaniechania oznaczania swoich styropianów 
kropkami oraz złożenie przeprosin w prasie i na swojej stronie inter-
netowej. Sąd apelacyjny uznał zawierające kropki znaki towarowe  
Termo Organiki za „renomowane”, co oznacza bardzo silną ochronę 
prawną, umożliwiającą Termo Organice w przyszłości sprawne docho-
dzenie swoich praw w sporach o naruszenie znaku kropkowanych płyt 
przez konkurencję. 
– Cieszymy się z wyroku, który jest pozytywnym sygnałem dla całego ryn-
ku, a przede wszystkim dla klientów, którzy kupując styropian w kropki, 
mogą być pewni kupna produktu wysokiej jakości. Wyrok sądu potwier-
dza nasze przekonanie, że warto inwestować w nowatorskie produkty  
i technologie, w ich jakość, że warto wyznaczać nowoczesne standardy – 
mówi Dariusz Stachura, prezes Termo Organiki – Jesteśmy jednym z naj-
większych producentów płyt styropianowych w Unii Europejskiej oraz nie-
kwestionowanym liderem na polskim rynku, ponieważ od początku istnie-
nia Termo Organiki stawiamy na innowacyjność. Nasze produkty i kon-
cepcje wyznaczają kierunki rozwoju oszczędzania energii w budownic-
twie. Dzięki kropkom nasze produkty można odróżnić od innych.                    ♦

Po co te kropki?
Termo Organika to lider technologii ociepleń nie tylko na krajowym 
rynku. We wszystkich fabrykach firmy znajdują się nowocześnie wy-
posażone laboratoria kontrolno-badawcze, kompleksowo kontrolu-
jące jakość produkcji oraz prowadzące prace nad nowymi materiała-
mi i technologiami ociepleń. Jednym z owoców ich pracy było wpro-
wadzenie na rynek styropianu w kropki. 
Kropki na styropianie to znak firmowy gwarantujący wysoką jakość 
materiału izolacyjnego, odróżniający produkt Termo Organiki od in-
nych, dostępnych w handlu. Styropian w kropki to również pierwszy 
materiał na rynku będący pod stałą kontrolą Instytutu Techniki Bu-
dowlanej (ITB). Jej wynikiem są prestiżowe Rekomendacje Technicz-
ne i Jakości RTQ. Produkty styropianowe Termo Organiki objęte są 
także Certyfikatem Zgodności ITB z Normą Europejską.
Termo Organika konsekwentnie chroni swoje prawa do przysłu-
gujących jej znaków towarowych, a także do innych praw: do nie-
powtarzalnego nazewnictwa, wyglądu styropianów oraz uży-
wanych technologii. Styropian w kropki podlega ochronie wyni-
kającej z przysługujących Termo Organice praw wyłącznych i je-
dynie Termo Organika jest uprawniona do produkcji tak wyglą-
dających styropianów. Termo Organika konsekwentnie przeciw-
działa wprowadzaniu na rynek styropianu oznaczonego regu-
larnie rozmieszczonymi kropkami przez innych, nieuprawnio-
nych do tego producentów. Może to bowiem wprowadzać klientów  
w błąd co do jego pochodzenia.  
Więcej informacji, w tym odpisy wyroków sądowych, znajdują się na stronie internetowej:  
www.termoorganika.pl
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Statuetki Budowlanej Marki 
Roku 2014 dla Termo Organiki 

Przyznane tytuły „Budowlana Marka Roku”  po raz ko-
lejny potwierdzają pozycję Termo Organiki jako jed-
nej z najlepszych budowlanych marek w Polsce.  
Wyniki są efektem wywiadów wśród firm wyko- 
nawczych sektora budowlanego przeprowadzonych 
przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – eksper-
ta w dziedzinie badań sektora budowlanego. 
Tworzony od 10 lat ranking powstaje na podstawie 
pełnej próby badawczej przeprowadzanej wśród 
wykonawców z całej Polski i sprofilowanych dla po-
szczególnych kategorii produktowych. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział niemal dwa tysiące niezależ-
nych respondentów. Nagrody dla najlepszych bu-
dowlanych marek wręczono 13 czerwca podczas 
uroczystej gali w warszawskim hotelu Lord. 
Laureaci otrzymali dyplomy i statuetki Złotej, Srebr-
nej i Brązowej „Budowlanej Marki Roku”. Nagrodę  
w imieniu Termo Organiki odbierał Witold Rams,  
wiceprezes zarządu firmy. 
– Nagrody przyznane Termo Organice przez wyko- 
nawców, praktyków, ekspertów budowlanych, którzy 
na co dzień mają styczność z produktami termoizola-
cyjnymi, wyjątkowo nas cieszą. Szczególnie dumni jeste-
śmy z wyróżnienia dla naszego systemu ociepleń, któ-
ry dostarczamy na rynek zaledwie od kilku lat – mówi  
Witold Rams, wiceprezes Termo Organiki – Liczymy, 
że w najbliższej przyszłości nasz kompletny system ocie-
pleń, tak samo jak nasze styropiany, będzie bezkonku-
rencyjny. 

Swoją wysoką pozycję Termo Organika buduje na 
wielu płaszczyznach. Firma dostarcza na rynek naj-
wyższej jakości, stale unowocześniane styropiany 
oraz wszystkie niezbędne materiały potrzebne do 
wykonania izolacji budynku. Zespół naukowców za-
trudniany przez Termo Organikę intensywnie pracuje 
nad rozwiązaniami poprawiającymi jakość styropia-
nów, tynków, farb i klejów, wprowadza modyfikacje, 
zmienia technologię, poszukując idealnych materia-
łów izolacyjnych dla klienta XXI wieku. 
Wyjątkowa jakość produktów Termo Organiki jest 
efektem wysokich standardów technologicznych 
oraz surowych procedur kontroli produkcji. Zarów-
no styropiany, jak i produkty chemii budowlanej, po-
siadają Rekomendacje Techniczne Instytutu Techni-
ki Budowlanej.
– Produkcja, jakość, innowacje i sprzedaż to nie wszyst-
ko. Inicjowaliśmy bądź angażowaliśmy się w różnego 
rodzaju kampanie społeczne, których głównym celem 
było promowanie zmniejszenia zużycia energii potrzeb-
nej do ogrzania budynków. Warto wiedzieć, że nasze 
styropiany ocieplają najważniejsze budynki budownic-
twa energooszczędnego i pasywnego w Polsce – mówi 
Witold Rams z Termo Organiki – Ponadto nasza firma 
od lat kreuje lub angażuje się w ciekawe wydarzenia ar-
tystyczno-kulturalne. Byliśmy organizatorami ogólno-
polskich konkursów m.in. „Sztuka w kropki”, „Gaudi Pro-
jekt” czy „Wałęsa-największy polski styropianowiec”. Or-
ganizowaliśmy plenery rzeźby oraz wspieraliśmy dzia-
łalność młodych twórców.  
Termo Organika jest laureatem wielu innych prestiżo-
wych nagród i wyróżnień, m.in. w przeszłości wielo-
krotnie uzyskiwała nagrodę „Budowlanej Marki Roku”, 
„Certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jako-
ści” i tytuł „Laureata Programu Promocji Jakości” przy-
znawany przez Europejską Kapitułę Jakości i Ekolo-
gii oraz „Orły Polskiego Budownictwa” – wyróżnienie  
w kategorii producenci materiałów budowlanych. 
Firma od lat zyskuje uznanie klientów. W tym roku po 
raz kolejny największy producent stryropianu w kra-
ju został uhonorowany w ogólnopolskim programie 
„Konsumencki Lider Jakości 2014”, otrzymując złote 
godło w kategorii Producenci Styropianu. To kolejne 
wyróżnienie, potwierdzające najwyższą jakość pro-
duktów Termo Organika.
Termo Organika jest uznawana za jedną z najbardziej 
innowacyjnych firm w polskiej branży budowlanej.  

♦

Wysoka jakość produktów Termo Organiki ponownie została docenio-
na. Największy producent styropianu po raz kolejny zajął pierwsze 
miejsce w kategorii styropianów i otrzymał złotą statuetkę potwier-
dzającą niekwestionowaną pozycję lidera. W nowej kategorii „Kom-
pleksowe Systemy Ociepleń” brązową statuetką wyróżniono „Kom-
pletny System Ociepleń Termo Organika”, w skład którego wchodzą 
najwyższej jakości materiały do wykonania trwałego ocieplenia.
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Rekordowy skok z balonu na ogrzane powietrze, 
z wysokości ok. 12.000 metrów planowany jest na 
ostatni tydzień października. Wznoszenie balonu 
rozpocznie się o świcie na lotnisku w Szymanach. 
Skoczkowie będą swobodnie spadać z prędko-
ścią ok. 300 km na godzinę. Obecnie trwają inten-
sywne treningi skoczków. Zarówno przygotowa-
nia do mistrzowskiego przedsięwzięcia, jak i sam 
skok będą relacjonowane przez stację telewizyj-
ną Polsat oraz radio PIN. Niesamowity wyczyn pol-
skich skoczków bijących kilka rekordów jednocze-
śnie, tworzy historię skoków spadochronowych 
na świecie. Będzie to pierwszy skok spadochrono-
wy w trzyosobowej formacji z balonu na ogrzane 
powietrze, w czasie którego zostaną podjęte pró-
by ustanowienia nieoficjalnie rekordów świata: 

•  Najwyższy skok  
spadochroNowy

•  Najwyższy skok  
trzyosobowej formacji 
spadochroNowej

•  Najwyższy lot baloNem  
Na ogrzaNe powietrze 

•  UstaNowieNie co NajmNiej 
5 rekordÓw 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem pro-
jektu „Polskiej Stratosfery” jest grupa wyczyno-
wych skoczków spadochronowych zrzeszo-
na w fundacji  „Wysokie Loty”. Głównym spon-
sorem przedsięwzięcia jest Termo Organi-
ka, która uruchamia specjalną stronę interne-
tową www.polskastratosfera.pl, zawierającą 
najważniejsze informacje dotyczące rekordowej 
misji, wywiady, relacje wideo, zdjęcia oraz cieka-
wostki związane ze spadochroniarstwem i balo-
niarstwem.

Informcje o projekcie znajdują się również na fanpej-
dżach:
www.facebook.com/pages/Termo-Organika
www.facebook.com/polskastratosfera

„Polska Stratosfera” z liderem ociepleń

Termo Organika najlepsza  
na trudne warunki atmosferyczne

Termo Organika jest głównym spon-
sorem projektu „Polska Stratosfera”.  
Ekstremalny, kosmiczny wyczyn, to 
próba pobicia przez Polaków rekordu 
świata w skoku spadochronowym ze 
Stratosfery (12 km), oddanym z trady-
cyjnego balonu na ogrzane powietrze. 
Termo Organika wspiera tę niezwy-
kłą misję m.in. wyposażając skoczków 
w nowoczesne, termiczne, supercie-
płe kombinezony, niezbędne do wyko-
nania skoku w ekstremalnych warun-
kach, gdzie temperatura spada poni-
żej minus 50 stopni Celsjusza.

Tomasz Witkowski Tomasz Kozłowski

Trening skoczków, lotnisko Chrcynno pod Nasielskiem               zdjęcia Bartek Syta

Arkadiusz Majewski
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Rzadko spotyka się w naszym kraju ludzi tak pozytywnie nastawionych do życia jak Pan. Jak 
Pan to robi, w czym tkwi sekret? 

Zakładam, że wszystko w naszym życiu zmierza ku Dobremu. Dzięki pozytywnej energii życie wydaje się 
łatwiejsze dla mnie, dla innych. Uśmiech jest lepiej przyjmowany w otoczeniu aniżeli groźna mina. Wo-
kół nas jest tyle problemów, po co je mnożyć? Jeśli widz odbiera moją obecność na ekranie pozytywnie  
i łączy z pogodnym nastrojem, to bardzo się cieszę, znaczy to, że moja kilkunastoletnia obecność na ekra-
nie komuś pomogła. 

Jest Pan pasjonatem zagadnień związanych z pogodą, klimatem, ekologią i nie tylko o tym 
Pan mówi, ale także realizuje program telewizyjny o innowacyjnych technologiach i energo- 

oszczędności. Skąd takie zaintereso-
wania, jaki jest Pana cel? 
Jestem z wykształcenia geografem, miło-
śnikiem podróży, ciszy i naturalnego pięk-
na. Wiem, że trzeba mieć szacunek do sił 
przyrody, nie można jej przeszkadzać, roz-
bijać harmonii. Niestety, człowiek swoimi 
działaniami mocno ingeruje w środowisko 
przyrodnicze, zakłóca jedność. 

Jest Pan właścicielem domu, jakie ener-
gooszczędne technologie zastosował 
Pan we własnym domu i które z nich 
mógłby Pan polecić czytelnikom? 
Pierwszą decyzją energooszczędną była de-
cyzja o ociepleniu ścian zewnętrznych i po-
wierzchni pod dachem. Z dzisiejszą wie-
dzą i doświadczeniem na pewno na elewa-
cję zastosowałbym grubszą warstwę izo-
lacji po to, by ciepło nie uciekało na ze-
wnątrz. Grafitowy styropian Termo Orga-
niki to jedna z lepszych propozycji w tym 
zagadnieniu. Jeśli chodzi o system grzew-
czy, to na szczęście posłuchałem się do-
świadczonego instalatora, który namó-

 Rozmowa z Tomaszem Zubilewiczem, 
jednym z najbardziej pogodnych 
i lubianych prezenterów pogody, 
twórcą „Dobrych klimatów”  
– popularnego programu TV  
promującego rozwiązania  
energooszczędne w budownictwie.

wił mnie na wymianę kotła gazowego na kocioł kondensacyj-
ny. Zużycie gazu i rachunki obniżyły się wtedy mniej więcej    
o 20-30%. Ten sam znajomy namówił mnie na kolektory sło-
neczne, od marca do października wyłącznie słońce podgrze-
wa moją wodę użytkową. Kolejnym rozwiązaniem było usta-
wienie w salonie kominka ze steatytu. Kominek trzyma ciepło 
ponad 30 godzin i wtedy nie trzeba podgrzewać domu grzej-
nikami. Jeśli nie ma czasu na palenie w kominku, wtedy o kom-
fort termiczny dba pompa ciepła. Od dwóch lat wszystkie ża-
rówki w moim domu to żarówki typu LED. Bardzo poważnie 
myślę też o fotowoltaice, ale najpierw czekam na decyzje ze 
strony władz, które powinny stworzyć mechanizmy prawne 
wspierające takie inwestycje. 

Jaki jest Pana wymarzony dom, jaki powinien być opty-
malny dom w naszym klimacie?

Dla rodziny czteroosobowej idealny dom to taki o powierzch-
ni od 150 do 165 metrów kwadratowych. Najlepiej parterowy, 
żeby nie trzeba było biegać po schodach, trzy sypialnie, dwie 
łazienki, salon, kuchnia, gabinet, pomieszczenie gospodarcze. 
Nawet jak dzieci rozpoczną swoje własne życie, wolne pokoje 
po ich odejściu będą czekać na wnuki. Wiem, że moje docho-
dy będą niższe za kilkanaście lat, a więc na pewno dom ma-
rzeń to dom z niskimi rachunkami za energię potrzebną  do 
jego ogrzania i funkcjonowania. Wymarzony dom musi być 
przyjazny latem oraz zimą. Naszą rodzinną oazę należy zbu-
dować w taki sposób, by była przygotowana zarówno na tem- 
peratury powyżej 30 stopni, jak i na mroźne polskie zimy.  
I w tym punkcie zwróciłbym uwagę  na kolosalne znaczenie 
odpowiedniej warstwy izolacji cieplnej domów. Obecnie naj-
bardziej racjonalnym ekonomicznie rozwiązaniem jest za-
stosowanie wysokiej jakości styropianów, najlepiej w kom-
pletnym systemie ociepleń od jednego producenta. Spo-
śród polskich firm budowlanych znaną firmą jest Termo 
Organika. Przygotowując program telewizyjny o energoosz- 

Uśmiech i ciepło    na każdą pogodę! 

Wyznaje zasadę, że słońce zawsze świeci, a w Polsce nie ma takiej pogody, która mogłaby po-
psuć dobry nastrój. Wszystko zależy od właściwego podejścia mentalnego oraz przede wszyst-
kim odpowiedniego przygotowania się do panujących warunków atmosferycznych. Zachęca 
nas do obserwacji prognozy pogody, przygotowania należytej garderoby, szczególnej troski  
o bliskich oraz dom, czyli naszą twierdzę i oazę, w której spędzamy najwięcej czasu. 



5Jesień 2014

czędności byłem w ich fabryce, widziałem z bliska li-
nię produkcyjną oraz laboratorium. Firma przywiązuje  
olbrzymią wagę do jakości swoich produktów oraz ochro-
ny środowiska. Koniecznie musimy pamiętać o odpowied-
niej grubości styropianów (obecne minimum to 12 cm) 
oraz o kompetentnych wykonawcach, którzy profesjonal-
nie wykonają nasze ocieplenie. Na termomodernizacji nie 
ma co oszczędzać. Wydatki na ten cel szybko się zwrócą,  
a nasze rachunki będą niskie.

Prowadzi Pan popularny program „Dobre klimaty” 
promujący rozwiązania energooszczędne w budow-
nictwie. Na co należy zwracać największą uwagę  
w tego typu budownictwie? Jakie elementy kon-
strukcyjne decydują o energooszczędności?

Jeśli budowałbym dom, to najpierw chciałbym zobaczyć 
budynek wcześniej zbudowany przez daną  firmę i prze-
konać się, co jej pracownicy wiedzą na temat energoosz-
czędności. Czy wiedzą, jak likwidować mostki cieplne, jakie 
współczynniki przenikania ciepła mają drzwi i okna, które 
chcą mi polecić, czy wiedzą, jaką pompę ciepła dobrać do 
mojego metrażu i jak ocieplić budynek? Będą to robić wła-
snymi siłami czy wezmą podwykonawców? To ja będę wy-
dawać pieniądze na materiały, muszę więc mieć przeko-

nanie o dobrze zainwestowanych złotówkach. Ja-
kość materiałów budowlanych ma istotne zna-
czenie. Wspomniana już wcześniej Termo Orga-

nika w swoich laboratoriach udoskonala techno-
logie ocieplania budynków i robi to z korzyścią dla inwe-

storów. Widziałem już kilka domów energooszczędnych  
z charakterystycznym styropianem w czarne kropki, albo ze 
styropianem grafitowym. To znak, że firma śledzi na bieżą-
co zmiany jakie zachodzą w budownictwie.

Budowa domu czy duży remont to zawsze wyzwanie, 
ale często wiąże się również z zabawnymi przygoda-
mi wspominanymi przez lata, może przydarzyła się 
Panu jakaś zabawna historia podczas kręcenia odcin-
ków programu „Dobre Klimaty”?

Jeden z bohaterów odcinka opowiadał o firmie, któ-
ra zakładała w jego domu ogrzewanie podłogowe. Zro-
biono to źle, bo w kilku miejscach podłoga była chłod-
na. A co powiedział  wykonawca po przybyciu na miej-
sce? Jeśli tam nie ma ogrzewania, to niech Pan nie cho-
dzi po tej części podłogi albo niech Pan założy sweter. To 
są prawdziwe historie i takich przypadków jest zdecydowa-
nie więcej. Można by o tym napisać książkę albo nakręcić  
film-komedię. Niestety. 

Jakie perspektywy rozwoju ma polskie budownictwo 
energooszczędne a wraz z nim branża nowoczesnych 
materiałów izolacyjnych? 

Nowe technologie nam służą, laboratoria wciąż pracu-
ją nad kolejnymi rozwiązaniami. To wszystko przynosi nam 
wymierne efekty. Domy energooszczędne i pasywne już 
sprawdziły się w innych krajach. W Polsce z roku na rok ro-
śnie świadomość inwestorów, którzy myślą o energoosz-
czędności już podczas wyboru projektu domu.

Czy energooszczędność jest modą czy już raczej ko-
niecznością?

Koniecznością. Cieszy mnie, że coraz więcej naszych roda-
ków zaczyna to rozumieć. 

Rozmowę przeprowadził TZ

♦

Uśmiech i ciepło    na każdą pogodę! 
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Termo Organika to pierwsza w kraju firma branży 
budowlanej, która w oparciu o Rekomendacje 
Techniczne i Jakości RTQ Instytutu Techniki 
Budowlanej, wprowadza na rynek nowoczesną 
standaryzację produktów, opartą o ich energo-
oszczędne właściwości. Metoda ułatwia inwes-
torom wybór styropianu w oparciu o oczekiwany 
standard energooszczędności. Lider branży do-
starcza również na rynek swój własny kompletny 
system ociepleń. 

Termo Organika z sercem  
dla dzieci przez cały rok

Zwyczajowo w czerwcu, pod patronatem Termo Organiki odbyły się uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Dziecka w Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. Orygi-
nalne zajęcia „Zabawy z kropką” dla kilkulatków zorganizowali artyści pracujący w Katedrze 
Edukacji Artystycznej Akademii Ignatianum.
– Zajęcia były wspaniałą zabawą, która rozwijała zdolności manualne i artystyczne uroczych 
maluchów. Dzieci wykonały papierowe „dzieła sztuki” m.in. maski zwierząt – mówi Marek Łąt-
kowski z Akademii Ignatianum. – W nagrodę za artystyczną pracę, dzieci otrzymały „kropko-
we” medale, a zwieńczeniem obchodów dziecięcego święta było wręczenie każdemu malucho-
wi prezentu w postaci kolorowego obrazka z wizerunkiem sympatycznego zwierzaczka w ramce.
Organizacja czerwcowych zajęć to jeden z elementów długofalowej polityki dobroczynnej 

Termo Organiki. Firma w 2004 roku wprowadziła w życie skuteczny model 
generowania pieniędzy na rzecz stałej pomocy charytatywnej. Prosta 

metoda przekazywania ułamka zysku z jednostkowej sprzedaży klu-
czowego produktu firmy, w więcej niż symboliczny sposób pomaga 
instytucjom działającym w szczytnych celach. 
– Pomagamy placówkom znajdującym się w sąsiedztwie naszych fa-
bryk. „Nasza metoda” pozwala znaleźć fundusze na lokalną dobro-

czynność bez uszczerbku dla innych projektów prospołecznych, które  
organizujemy – mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki – Sprzedaż  

Styropian w dwóch  
wariantach energooszczędności 
i do tego w kompletnym 

systemie

Największy producent styropianu, tradycyjnie  
w czerwcu, zorganizował zajęcia plastyczne w Do- 
mu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. Termo 
Organika, która związana jest z krakowskim ośrod-
kiem od ponad 10 lat, rokrocznie z każdego metra 
sześciennego styropianu przekazuje 1 grosz na po-
moc potrzebującym dzieciom. Ten, pozornie nie-
wielki gest, pozwala zebrać nawet kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych rocznie na wsparcie trzech ośrodków
społecznych – w Krakowie, Mielcu i Stoku Lackim.
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Płyty styropianowe fasada
Stanowią barierę ochronną dla ścian zewnętrznych przed niekontrolowa-
ną stratą ciepła. Szeroka oferta ułatwia wybór, a zastosowanie wybranego 
produktu przy odpowiedniej grubości pozwoli uzyskać komfort mieszka-
nia przy dużo mniejszym zużyciu energii. Wszystkie styropiany z kategorii  
fasada wchodzą w skład Kompletnego Systemu Ociepleń.

Najczęściej stosowane jako:
– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS
– ocieplenie w ścianach trójwarstwowych

Płyty styropianowe dach-podłoga
Zabezpieczą termicznie każdą poziomą przegrodę budowlaną, taką jak pod-
łoga na gruncie, strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od strychu 
lub garażu, dach płaski. Różnią się właściwościami izolacyjnymi i wytrzyma-
łością mechaniczną. Ich specjalna odmiana (SUPERAKUSTIC) stanowi sku-
teczną ochronę przed hałasem.

Najczęściej stosowane jako:
– izolacja podłóg na gruncie w budownictwie mieszkaniowym
–  izolacja pod ogrzewanie podłogowe
– izolacja cieplna dachów płaskich

Płyty styropianowe fundament
Najlepsza ochrona cieplna ścian fundamentowych dzięki niskiej (czyli ko-
rzystnej) wartości lambdy oraz bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej  
i odporności na zawilgocenie. 

Termo Organika produkuje i dostarcza na rynek stale unowocześniane płyty 
styropianowe o różnych właściwościach i parametrach użytkowych oraz  
system ociepleń, w którego skład wchodzą wszystkie niezbędne materiały 
potrzebne do wykonania profesjonalnego ocieplenia. Kompletny System 
Ociepleń Termo Organika gwarantuje, że wszystkie elementy wzajemnie 
się uzupełniają i doskonale do siebie pasują, tworząc skuteczną izolację 
cieplną ścian zewnętrznych. Najnowsze rekomendacje Instytutu (2013 r.) 
w naturalny sposób dzielą wyroby styropianowe Termo Organiki na dwie 
główne i czytelne grupy energooszczędności. 
Kategoria MAXIMUM jest skierowana dla inwestorów poszukujących 
najwyższych parametrów izolacyjności cieplnej, zainteresowanych bu-
downictwem niskoenergetycznym i pasywnym.
Kategoria OPTIMUM jest przeznaczona dla inwestorów poszukujących  
trawałego i ekonomicznego ocieplenia, gwarantującego oszczędności na 
ogrzewaniu przy utrzymaniu ciepła zimą i przyjemnego chłodu latem.
Styropiany oraz system ociepleń Termo Organiki to gwarantowane 
oszczędności na ogrzewaniu i szybki zwrot nakładów zainwestowanych  
w ocieplenie. Płyty styropianowe, tak jak wszystkie inne elementy systemu, 
objęte są Rekomendacją Techniczną ITB.

Więcej informacji na stronie: www.termoorganika.pl                                                                          ♦

kilku milionów paczek styropianu Termo Organiki zapewnia zebranie znaczącej kwoty, któ-
ra wspiera trzy ośrodki społeczne na terenie kraju.
Każdy z ośrodków pomaga osobom, które wymagają wyjątkowej troski. Dzięki stałej, 
konsekwentnej pomocy m.in. takich firm jak Termo Organika, ośrodki otrzymują dodat-
kowe wsparcie finansowe, które zapewnia podopiecznym wyjazdy na wakacje czy ferie 
zimowe. Dzieci mogą spędzać czas odpoczywając i bawiąc się. Dodatkowe wsparcie fi-
nansowe pozwala także na zakupienie prezentów z okazji świąt, czy po prostu obdaro-
wanie dzieci nagrodami za ich pracę. Wsparcie finansowe  przeznaczone jest również 
na lekarstwa i opiekę medyczną. 

Każdego, kto chciałby wesprzeć podopiecznych ośrodków w Krakowie, Mielcu lub 
Stoku Lackim, zachęcamy do odwiedzenia stron: 
http://www.domdziecka.net/pl_,jak_nam_pomoc.php
http://www.soswstoklacki.pl/kontakt/ 
http://www.powiat.mielec.pl/soswmielec/index.htm                                                                 ♦

Kategoria fasada OPTIMUM 
• dalmatyŃczyk fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,044 W/mK

• dalmatyŃczyk plUs fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,042 W/mK 

• silVer fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,040 W/mK  

Kategoria fasada MAXIMUM 
• gold fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,038 W/mK 
 –  duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
 –  zawiera pigmentowy filtr ochronny przed UV

• termoNiUm fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,032 W/mK 
 –  bardzo dobre właściwości izolacyjne dzięki odpowiednim 

dodatkom (np. grafitu)
 –  ocieplenie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

•  termoNiUm plUs fasada
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,031 W/mK 
 – najcieplejszy styropian na rynku!
 –  najlepsze właściwości izolacyjne dzięki odpowiednim  

dodatkom (np. grafitu) 
 – ocieplenie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Kategoria dach-podłoga MAXIMUM
• gold dach-podłoga
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,036 W/mK,  
 obciążenie użytkowe 3000 kG/m2

• termoNiUm dach-podłoga
  deklarowany współczynnik lambda λD = 0,031W/mK 

obciążenie użytkowe 1800 kG/m2

•  sUperakUstic podłoga – specjalna odmiana płyt styropianowych 
służąca do izolacji akustycznej podłóg. Elastyczne płyty styropiano-
we stosowane pod wylewką tłumią dźwięki uderzeniowe powstające  
w skutek np. chodzenia (kroki).

Kategoria parking OPTIMUM
• silVer parking
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,035 W/mK
 obciążenie użytkowe 3000 kG/m2 

Kategoria parking MAXIMUM
• gold parking
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,035 W/mK
 obciążenie użytkowe 3600 kG/m2 
• termoNiUm parking
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,035 W/mK,
 obciążenie użytkowe 4500 kG/m2

Kategoria fundament MAXIMUM
• gold fundament
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,035 W/mK 
 obciążenie użytkowe 3600 kG/m2 
• termoNiUm fundament
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,035 W/mK 
 obciążenie użytkowe 4500 kG/m2

Kategoria fundament OPTIMUM
• silVer fundament
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,036 W/mK 
 obciążenie użytkowe 3000 kG/m2

Kategoria dach-podłoga OPTIMUM
• dalmatyŃczyk dach-podłoga
 deklarowany współczynnik lambda λD= 0,040 W/mK 
 obciążenie użytkowe 1800 kG/m2 

• silVer dach-podłoga
 deklarowany współczynnik lambda λD = 0,037 W/mK  
 obciążenie użytkowe 2400 kG/m2 

Płyty styropianowe parking
Skutecznie zablokują ucieczkę ciepła do gruntu w miejscach poddanych 
dużym obciążeniom (posadzki garaży domów jedno i wielorodzinnych, po-
sadzki magazynowe itp.). Zastosowanie płyt z grupy parking trwale zabez-
piecza te pomieszczenia przed wychłodzeniem. 
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Występowanie kropek w różnych przestrzeniach rzeczywistości to 
istotny fakt, na który zwrócił uwagę artysta i animator kultury Marek 
Łątkowski. Podczas festiwalu nauki, w swoich wykładach przedstawia 
istnienie kropek w sztuce (od prehistorii po współczesność), nauce 
(fizyka, matematyka, biologia, astro-nomia, typografia) oraz biznesie 
(np. przemysł). W maju artysta ze swoimi studentami, w specjalnym 
namiocie na Rynku Głównym w Krakowie prowadził ogólnodostępne 
warsztaty plastyczne. Głównym rzeźbiarskim tworzywem był 
styropian w kropki Termo Organiki. W holu Akademii Ignatianum 
przy ul. Kopernika w Krakowie zostały wystawione obrazy artysty, 
których głównym motywem są oryginalne kropki.
– W swoich pracach używam kropek, które tworzą pełne energii  
i napięć formy i struktury o zróżnicowanej dynamice – mówi Marek 
Łątkowski, autor wystawy „kropka”. – Kropki mają także inspirującą 
moc przyciągania uwagi i zachwytu nad prostą, ale bogatą formą  
i wymowną rolą, jaką odgrywają w świecie sztuki, nauki, biznesu  
i kultury. 
Termo Organika nieprzypadkowo została mecenasem kropkowa-
nych wydarzeń. Największy polski producent styropianu w 2004 
roku wprowadził na rynek styropian w ciemne kropki. Unikatowe 

kropki szybko stały się znakiem rozpoznawczym marki, gwarantem wysokiej jakości, który wyróżnia 
produkty Termo Organiki od innych płyt styropianowych. 
– Cieszymy się, że mogliśmy być mecenasem tego wyjątkowego artystycznego przedsięwzięcia, które 
łączy sztukę, biznes i naukę. Kropkowany projekt Pana Marka Łątkowskiego w oczywisty sposób łączy się 
z naszym sztandarowym produktem oraz z naszym podejściem do promocji sztuki i młodych twórców – 
mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki. – Od lat kreujemy lub angażujemy się w ciekawe wydarzenia 
artystyczno-kulturalne. Byliśmy organizatorami ogólnopolskich konkursów, m.in. „Sztuka w kropki”, „Gaudi 
Projekt” czy „Wałęsa – największy polski styropianowiec”. Organizowaliśmy plenery rzeźby oraz wspieraliśmy 
działalność młodych twórców.                                                                                                                                                            ♦

Ukazał się już nowy katalog produktów Termo Organiki. 
Znajdziemy w nim nie tylko szeroką ofertę płyt styropianowych 
i materiałów do zastosowania kompletnego systemu ociepleń, 
ale również farby wewnętrzne i szereg produktów stanowiących 
uzupełnienie oferty chemii budowalnej.

Od 1 sierpnia w sprzedaży pojawiły się cztery nowe produkty:

Marek Łątkowski 
– urodzony w 1965 roku w Lubawie. Studiował na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1989-94. Pracuje jako asystent  
w Katedrze Edukacji Artystycznej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Udział w wystawach:
1992 – FAINESTHAI – BWA Kraków, BWA Wrocław
 –  KONKURS MŁODYCH ARTYSTÓW POLSKICH – Galeria Apendix Warszawa
1993 – FORT SZTUKI – Fort św. Benedykta w Krakowie

Wystawy indywidualne:
1992 – BEZIMIENNE – wspólnie z B. Achimescu – Galeria Pryzmat w Krakowie
1994 – TABLICE I STRONY – Galeria Labirynt w Krakowie
2007 –  STRONY – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich w Sopocie
2010 – PRACOWNIA MALARZA – Galeria OKNO w Olkuszu
2013 – KOT I KROPKA – wspólnie z E. Wasiuczyńską – Agora w Warszawie 
2014 – KROPKA – Akademia Ignatianum w Krakowie 22.05 – 12.06.2014 r.

Nowe produkty w ofercie 
Termo Organiki

mzk murarska zaprawa klejąca termo organika® służy do 
wznoszenia murów metodą klejenia cienkowarstwowego ścian 
konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, 
działowych, osłonowych, elementów wykonanych 
z bloczków gazobetonowych, bloczków i cegieł 
silikatowych i innych podobnych elementów  
o dokładnych wymiarach. Zaprawa MZK może 
być także wykorzystana do szpachlowania i wy-
równywania powierzchni.

ltcw lekki tynk cementowo-wapienny termo organika®  
z perlitem służy do wykonywania tynków zacieranych na gładko, 
np. pod malowanie lub tapetowanie. Może 
stanowić tynk podkładowy pod płytki ceramiczne, 
gładzie tynkarskie, tynki cienkowarstwowe.  
W szczególności jest polecany do tynkowania 
podłoży z lekkich materiałów budowlanych 
(np. bloczki gazobetonowe, silikatowe pustaki 
ceramiczne) oraz murów z tradycyjnych materiałów, 
np. cegieł, betonu, itp.

aQUa pro farba dyspersyjno-krzemianowa do wnętrz 
(„lamperia wodna”) – jest przeznaczona do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian i sufitów. Polecana 
jest w szczególności do malowania starych lamperii olejnych 
bez konieczności ich wcześniejszego usuwania (wystarczy 
zmatowienie), pomieszczeń narażonych na 
zabrudzenia (w tym użyteczności publicznej, 
takich jak szkoły, szpitale, urzędy) oraz podłoży 
o wysokich wymaganiach użytkowych, np. 
dużej odporności na ścieranie i szorowanie.

hydro pro farba paroprzepuszczalna do wnętrz na 
zawilgocone podłoża jest przeznaczona do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń do malowania zawilgoconych 
ścian i sufitów. Polecana jest w szczególności 
do malowania pomieszczeń narażonych na 
działanie wody i wilgoci, takich jak kuchnie, 
łazienki, pralnie, piwnice, itp.

Elektroniczna wersja katalogu dostępna jest na naszej stronie www.termoorganika.pl

Termo Organika na Festiwalu Nauki w Krakowie

Kropki w Krakowie
Kropki w sztuce, biznesie i nauce stały się jednym z tematów krakowskiego Festiwalu Nauki. Mecenasem 
wydarzeń jest Termo Organika, znana ze swojego oryginalnego styropianu w czarne kropki.


