
 

Komunikat prasowy 

Bruksela, Belgia (Maj, 2015). Projekt EASEE, finansowany z 7 Programu Ramowego zaprasza 

wszystkie osoby zainteresowane, firmy, jednostki badawcze oraz organizacje pozarządowe z 

sektora budowlanego do wymiany pomysłów i doświadczeń, która odbędzie się 17 września na 

Międzynarodowych Targach Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2015 w Warszawie. 

Podczas spotkania zostaną omówione innowacyjne technologie termomodernizacji budynków, 

które pozwolą skutecznie zmniejszyć ich energochłonność.  

Ponad połowa z istniejących w Europie budynków została wybudowana przed rokiem 1975,  czyli w 

czasach w których wydajność energetyczna, emisja CO2  czy zużycie energii nie było brane pod uwagę 

podczas procesu budowy i eksploatacji budynków.  W związku z dużym zużyciem energii przez 

europejskie budynki (na poziomie 42%) i produkcji dużej ilości gazów cieplarnianych, właśnie od 

sektora budowlanego postanowiono rozpocząć transformację  i oszczędzanie energii.  

Celem projektu EASEE pod tytułem „Technologie pozwalające zmniejszyć energochłonność bryły 

budynku” jest opracowanie nowego  typu materiałów izolacyjnych i komponentów fasadowych, 

które skutecznie zmniejszą energochłonność istniejących budynków.  Nowe rozwiązania są 

przeznaczone dla ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, pustki powietrznej; cechuje je 

nowoczesna forma architektoniczna  oraz możliwość montażu bez potrzeby stawiania rusztowania. 

Istotnym aspektem projektu jest wyeliminowanie metody lekkiej-mokrej oraz poprawa komfortu 

mieszkańców podczas prac termomodernizacyjnych.  

Opracowane technologie zostaną przetestowane na budynkach demonstracyjnych w Mediolanie, 

Gdańsku i Madrycie. Wszystkie budynki przed i po modernizacji są monitorowane w celu 

sprawdzenie warunków cieplno-wilgotnościowych oraz potwierdzenia skuteczności nowych 

technologii w różnych warunkach klimatycznych. 

Podczas dwu-godzinnych warsztatów zostaną przedstawione wyniki prac demonstracyjnych oraz 

zostaną omówione strategie dotyczące wdrażania nowych technologii. Uczestnicy warsztatów będą 

mieli możliwość wzięcia udziału w  dyskusji nad skuteczną implementacją innowacyjnych rozwiązań 

na rynku budowlanym.  Podczas targów będzie także możliwość odwiedzenia stoiska, gdzie będzie 

można zobaczyć próbki naszych produktów. 

Koordynatorem projektu jest firma  D’Appolonia S.p.A. Członkami konsorcjum są następujące 

jednostki: Politecnico di Milano (POLIMI), National Technical University of Athens (NTUA), EMPA, 

HALFEN, SCHWENK, RIDAN, S&B Industrial Minerals S.A., Integrated Environmental Solutions Inc., 

STAM, PRE FASADA sp.z.oo., Ancodarq SL, CIM-mes Projekt sp. z o.o., BPIE, ECAP, Magnetti Building. 
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