
Spuścizna minionych pokoleń

W 1787 roku nad Wartą w Poznaniu na ty-
łach ogrodu bernardynów wybudowano pierw-
sze w Poznaniu łazienki rzeczne. Potem ko-
lejno zaczęły się pojawiać nowe obiekty przy 
Grobli (na wysokości obecnej ul. Łaziennej) 
i dalej przy Drodze Dębińskiej, gdzie były naj-
lepsze warunki do letnich kąpieli. W pobliżu 

bramy Dębińskiej w 1902 roku powstał następ-
ny obiekt – miejskie łazienki rzeczne, zwane 
niemieckimi, składające się z dwóch basenów, 
damskiego i męskiego. W kompleksie znajdo-
wały się także drewniane pawilony z szatniami, 
kuchnią, bufetem i toaletami. Z uwagi jednak 
na lokalizację poniżej ujścia miejskiej kanaliza-
cji, postanowiono przenieść je w inne miejsce.
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Modernizacja historycznego 
budynku Łazienek Rzecznych 
w Poznaniu 

Zabytkowy budynek wzniesiony został na sztucznie usypanej skarpie. Od rzeki dzieliła 
go około 200-metrowa plaża. Budynek Łazienek Rzecznych zostanie przebudowany, 
ale ma mieć odtworzony historyczny wygląd. Wewnątrz będą mieścić się lokale 
o funkcji usługowo-biurowej. 

Remontowany budynek 
Łazienek Rzecznych 

w Poznaniu
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Łazienki rzeczne w istniejącej lokalizacji, 
oddalonej o około 800 m od poprzedniej, za-
częto budować w 1924 roku. Zaprojektował je 
Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza 
Rucińskiego), znany poznański architekt, au-
tor wielu obiektów w Poznaniu.

Główny budynek wybudowany został na 
planie kwadratu, od zachodu zakończony czte-
rokolumnowym portykiem. Prowadzą do nie-
go szerokie schody, a od wschodu znajduje się 
duży, prostokątny taras. Do środkowego, mu-
rowanego budynku dostawiono dwa wąskie 
skrzydła boczne, zawierające szatnie w kabi-
nach. Całość umieszczono na solidnej, żelbe-
tonowej ścianie oporowej. Obiekt wyposażone 
zostały w 128 kabin oraz szatnię dla 200 osób. 
W budynku znajdowały się także kasy, działa-
ła restauracja i stacja pogotowia ratunkowe-
go. Dużą zmianą w stosunku do poprzednich 
obiektów było wprowadzenie plaży rodzinnej. 
W dwudziestoleciu międzywojennym było to 
główne miejskie kąpielisko, na które jednego 
dnia przychodziło nawet kilka tysięcy osób. 
Łazienki wykorzystywały wodę z rzeki, ale nie 
kąpano się w głównym nurcie, tylko w specjal-
nej zatoce, do której wpływała woda. 

Całość obiektu nawiązuje do popularne-
go w polskim międzywojniu stylu dworkowe-
go, zawierając też odniesienia do form ludo-
wych i biedermeieru.

Termomodernizacja z użyciem 
płyt z pianki rezolowej 
Kooltherm® K17

Prace remontowe obejmują termomo-
dernizację z użyciem płyt z pianki rezolowej 
Kooltherm® K17 do izolacji wewnętrznej. Jej uży-
cie pozwoliło zachować maksymalną powierzch-
nię użytkową pomieszczeń przy minimalnej in-
gerencji w wartość historyczną obiektu. Warto 
również wspomnieć, że przed rozpoczęciem 
prac renowacyjnych na placu budowy zosta-
ło przeprowadzone szkolenie firmy wykonaw-
czej ROZETA Zakład sztukatorsko-budowlany 

Termomodernizacja 
budynku z użyciem płyt 
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Kooltherm® K17 
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Łazienki Rzeczne 
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Przemysław Domaniecki z zakresu montażu 
płyt izolacyjnych Kooltherm® K17 Izolacja we-
wnętrzna.

Budynek Łazienek Rzecznych po remoncie 
pełnić będzie funkcję usługowo-biurową  oraz, 
w części środkowej, restauracyjną. Prace prze-
biegają zgodnie z planem i po ich zakończeniu 
firma Kingspan będzie mogła pochwalić się ko-
lejnym obiektem referencyjnym, położonym 
w przepięknym miejscu, przyciagającym miesz-
kańców zarówno w celach rekreacyjnych, jak 
i konsumpcyjnych czy biznesowych.

Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja 
wewnętrzna Kooltherm® K17 
– zespolona płyta izolacyjna 
do suchej zabudowy

Kingspan Kooltherm® K17 to zespolona 
płyta do termoizolacji ścian od wewnątrz ze 
sztywnej pianki rezolowej zespolona z pły-
tą kartonowo-gipsową o grubości 12,5 mm 
w jednostronnej okładzinie z białego we-
lonu szklanego produkowana dla grubości  
20 mm ≤ d ≤ 120 mm z prostymi krawę dziami.

Metody ocieplenia ścian od wewnątrz 
Kingspan Kooltherm® oparte na zespolonej 
płycie termoizolacyjnej Kingspan Kooltherm® 
K17 są przeznaczone do wykonywania suchej 
zabudowy. W zależności od rodzaju przegro-
dy, kondycji ocieplanego muru, miejscowych 
uwarunkowań oraz nierówności powierzchni 
istnieją dwa sposoby mocowania płyt: poprzez 
montaż mechaniczny na listwach drewnia-
nych lub profilach metalowych, oraz klejenie 
punktowe. Najczęściej zalecany jest pierwszy 
sposób montażu. 

Płyta składa się z okładziny zewnętrznej 
(płyta g-k 12,5 mm o zwężających się krawę-
dziach z folią paroizolacyjną), rdzenia (sztyw-
na izolacja z termoutwardzalnych żywic mo-
dyfikowanych) oraz okładziny wewnętrznej 
(folia kompozytowa lub powłoka z włókna 
szklanego). 

Suchą zabudowę należy montować na 
impregnowanym i wysuszonym drewnie, aby 
zminimalizować ryzyko kurczenia się drew-
na, co może spowodować pękanie zabudo-
wy na złączach.
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Płyty Kingspan Kooltherm® K17 na im-
pregnowanych listwach drewnianych stoso-
wany jest w przypadku:
• suchych, stabilnych ścian z cegły, bloczków 

betonowych lub kamiennych, ścian szczeli-
nowych, po usunięciu materiału kruchego, 

• nierówności podłoża,
• ścian, w których zastosowano wtryskiwaną 

chemiczną izolację przeciwwilgociową,
• typ i grubość ściany zapewniają odpowied-

nie zabezpieczenie przed chłonięciem wo-
dy opadowej przez mur.

Montaż za pomocą kleju możemy stoso-
wać tylko na suchych, równych murach trój-
warstwowych ewentualnie jednowarstwowych, 
najlepiej z obu stron otynkowanych, wykona-
nych z cegły, pustaków czy bloczków betono-
wych. Nierówności podłoża nie mogą przekra-
czać 15 mm. W przypadku większych wahań 
należy zastosować system suchej zabudowy, 
opartej na impregnowanych listwach drew-
nianych lub profilach metalowych.

Zalecane jest również, aby ilość instalacji, 
które muszą przechodzić przez płyty Kingspan 
Kooltherm®, takich jak włączniki światła, gniazd-
ka elektryczne, przewody wodno-kanalizacyjne 
czy gazowe, ograniczyć do minimum.

Ocieplenie ścian wewnętrznych płytami 
Kingspan Kooltherm® to 3 w 1: izolacja ciepl-
na, paroizolacja i wykończenie ścian płytami 
g-k. Produkty Kooltherm® posiadają doskonałe 
własności pod względem bezpieczeństwa ognio-
wego. Mają bardzo ograniczony wpływ na roz-
przestrzenianie ognia i wytwarzają bardzo małą 
ilość dymu. Niski współczynnik przewodzenia 
ciepła λ (lambda), jeden z najważniejszych pa-
rametrów materiałów izolacyjnych, to cecha 
charaktrerystyczna produktów Kooltherm®.

Najistotniejsze korzyści wynikające ze sto-
sowania produktów Kingspan to skuteczne ob-
niżenie strat ciepła, wyeliminowanie zjawisk 
sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni, nie 
naruszając przy tym fasad, przy jednoczesnym 
zachowaniu przyjaznego mikroklimatu w po-
mieszczeniach. Przy budynkach zabytkowych 
poddawanych pracom renowacyjnym niezwy-
kle ważna jest rzetelna dbałość o prawdziwy 
charakter, wynikająca z poszanowania ich war-
tości historycznej i kulturowej.

Płyty Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja 
wewnętrzna i sposób ich montowania umoż-
liwiają jak najmniejszą ingerencję w istnieją-
cą tkankę zabytkową oraz zapewniają moż-
liwość jak najdłuższego istnienia obiektów 
w niezmienionym stanie. 

Przekrój przez płytę 
termoizolacyjną 
Kingspan Kooltherm® K17 
Izolacja wewnętrzna

DANE TECHNICZNE

Wartość współczynnika 
przewodzenia ciepła

λD = 0,021 W/(m · K) dla 
dN 15 – 44 mm

λD = 0,020 W/(m · K) dla 
dN 45 – 120 mm

Gęstość rdzenia płyty Minimum 35 kg/m3

Odporność na ściskanie (wg 
normy EN 826)

≥ 100 kPa

Zawartość cel zamkniętych min. 90%

Klasa reakcji na ogień B-s1,d0

WARTOŚCI TERMOIZOLACYJNE PŁYT WZGLĘDEM ICH GRUBOŚCI

Grubość (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Opór cieplny R [(m2K)/W] 0,95 1,40 1,90 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00

Izolacyjność cieplna U[(W/m2)K] 1,05 0,71 0,53 0,4 0,33 0,28 0,25 0,50 0,20 0,16

Podane parametry uwzględniają tylko rdzeń płyty.
Opór cieplny (wartość R) zmienia się wraz z grubością płyty; jest to iloraz grubości płyty (wyrażonej w metrach) i jej przewodności cieplnej (λ).

Widoczne efekty prac 
renowacyjnych 

Łazienek Rzecznych


