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Baumit, spol. s r.o.
• IČ: 48038296
• Kontakt: 800 100 540, +420 326 900 400
• e-mail: info@baumit.cz
• www.baumit.cz
• Sídlo: Brandýs nad Labem, 

Průmyslová 1841, PSČ 250 01

• Profi l: Baumit patří k dodavatelům vy-
spělých stavebních systémů v 27 zemích 
Evropy a Asie. Ve střední a východní Evropě 
patří Baumit s produkcí 40 millionů metrů 
čtverečních k lídrům v oblasti vnějších kon-
taktních zateplovacích systémů a fi nálních 
povrchových úprav fasád. Na předních 
příčkách je Baumit také z pohledu prodeje 
suchých hmot.
Na český trh vstoupil Baumit již 1. ledna 
1993. Od této doby je spolehlivým dodavate-
lem systémových řešení pro fasády, omítky, 
potěry a betony, ale také výrobky na lepení 
obkladů a dlažeb. Baumit je na českém trhu 
vnímán jako zavedený a spolehlivý výrobce 
kvalitních stavebních materiálů. V roce 2007 
Baumit vyvinul revoluční omítku Nanopor-
Top využívající nanotechnologii k pro-
dloužení krásy provedené fasády. Posílená 
fotokatalickým efektem pro aktivní boj s mi-
kroorganismy je omítka Baumit NanoporTop 
špičkou mezi fasádními pastovitými omítka-
mi. Ve spojení s 888 odstíny vzorníku Baumit 
Life tvoří nejlepší volbu pro dlouhotrvající 
krásu fasád. Hladké a kreativní struktury fa-

sád, jako jsou dekory dřeva, betonu či kovu, 
jsou oblasti, pro které Baumit nabízí řešení 
v podobě fasádních designových omítek 
Baumit CreativTop.
V roce 2018 Baumit uvedl na trh prémiovou 
omítku Baumit StarTop s multifunkčním 
Drypor efektem bránícím biologickému 
znečistění a unikátní recepturou zvyšující 
efektivitu při zpracování. Omítka Baumit 
StarTop byla oceněna stříbrnou Známkou 
kvality 2018 za technické zdokonalení 
pastovité omítky s multifunkčním efektem 
pro vysokou ochranu před růstem plísní 
a řas. Jen o rok později Baumit získal zlatou 
Známku kvality pro omítkový systém Baumit 
Klima, který díky svému složení a mikropo-
rézní struktuřee účinně zajišťuje sorpční i de-
sorpční vlastnosti a s tím spojenou účinnou 
regulaci vlhkosti v prostoru. Známku kvality 
pro výrobek–technologii vyhlašuje Nadace 
pro rozvoj architektury a stavitelství ve spo-
lupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR. V roce 2019 Baumit získal i Cenu Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví za nejlepšího 
výrobce stavebnin roku 2018.
V oblasti fasád, zejména zateplovacích systé-
mů, si Baumit vydobyl stabilní přední příčku 
na trhu a stal se synonymem pro ta nejkvalit-
nější a esteticky nejhodnotnější řešení fasád. 
Velkou zásluhu na renomé společnosti má 
kromě špičkových produktů a prémiových 
služeb také pořádání prestižní soutěže Fasá-

da roku a pravidelná účast na mezinárodní 
soutěži Life Challenge, kde Česká republika 
ve fi nále Life Challenge Award 2017 získala 
vítězství v kategorii Nebytový objekt s půso-
bivým projektem Centra pro handicapované 
studenty se studentským klubem Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
• Vedení společnosti: Jednatelem je 
Ing. Pavel Med.
• Vlastník: Baumit Beteiligungen GmbH, 
Wopfi ng, Rakousko.
• Řízení kvality výrobků Baumit a jejich 
certifi kace: Management kvality je certifi -
kován systémem ISO 9001. Výrobky Baumit 
jsou vyráběny a kontrolovány podle přísluš-
ných předpisů a norem. Nad rámec zákon-
ných požadavků obdržely výrobky a systémy 
Baumit Evropské technické schválení ETA 
dle ETAG 004, certifi kát o splnění Kvalitativ-
ní třídy A Cechu pro zateplování budov ČR 
a certifi kát Vědeckotechnické společnosti pro 
sanaci staveb a péči o památkové objekty.

Omítky a barvy Baumit Klima účinně regulují vlhkost vzduchu v interiéru díky svému složení, 
optimalizované pórovitosti a struktuře. Vysoká pórovitost umožňuje absorpci přebytečné vlhkosti 
v místnosti a její uvolňování při příliš suchém vzduchu. Omítkový systém Baumit Klima tak podporuje 
příjemný pocit při pobytu v místnosti a je základem zvýšení kvality vzduchu 
pro zdravý život.

Baumit Klima
 Reguluje vlhkost vzduchu v interiéru
 Bez alergenů a škodlivých látek
 Chrání před vznikem plísní

Zdraví je jen jedno.
Pro každého!

Omítkový systém a barvy pro zdravé vnitřní mikroklimaOmítkový systém a barvy pro zdravé vnitřní mikroklima

Baumit Klima
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