






MISJA Spółki

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą, produkującą
unikalny, opatentowany na terenie Unii Europejskiej, system
do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych HOTBLOK.
Naszą misją jest stała praca nad podnoszeniem świadomości
społecznej w zakresie budownictwa energooszczędnego, oraz
dostarczanie gotowych, systemowych rozwiązań dla
budownictwa, które w znacznym stopniu przyczyniają się do
ograniczenia zapotrzebowania na energię i emisji CO₂ do
atmosfery. Realizując naszą misję przyczyniamy się do
sukcesu rynkowego Spółki i trwałego podnoszenia jej wartości
dla akcjonariuszy.



grudzień 2000 – zawiązanie Spółki

2006-2007 – poszukiwanie nowej formuły rozwoju biznesu – pierwszy  
kontakt z wynalazcami systemu budowlanego HOTBLOK

wrzesień 2007 – zawarcie umowy licencyjnej na wyłączne korzystanie 
z Europejskiego Wzoru Przemysłowego HOTBLOK

marzec 2008 – emisja akcji aportowych serii D dla właścicieli znaku 
HOTBLOK. 

marzec 2008 – zmiana nazwy spółki na HOTBLOK SA – reorientacja 
core businessu na produkcję i sprzedaż kompleksowego 
Systemu elementów budowlanych  do budowy ścian 
jednowarstwowych HOTBLOK

HISTORIA Spółki



HISTORIA Spółki

listopad 2008 – prywatna subskrypcja akcji – rozpoczęcie 
procedury związanej  z wprowadzeniem akcji Spółki do 
Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

luty  2009 – uruchomienie przez Spółkę produkcji bloczków systemu 
HOTBLOK 

maj  2009      – debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych na rynku New Connect

czerwiec 2009 – otrzymanie certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji



Budowanie w Systemie HOTBLOK to jedna z najprostszych i najszybszych metod

wznoszenia ścian. Najniższy współczynnik izolacyjności, U=0,15 W/m2K, sprawia, że

ściany wykonane w technice HOTBLOK nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu czas

budowy domu jest znacznie krótszy. Optymalnie dobrany rozmiar i waga

pojedynczego elementu powodują, że murowanie postępuje bardzo szybko

(1 m2 ściany to tylko 6,9 elementów). Bloczki posiadają wygodne uchwyty, ułatwiające

przenoszenie i układanie elementów w ścianie, a system „pióro-wpust” eliminuje

konieczność używania zaprawy w spoinie pionowej. Elementy uzupełniające Systemu

HOTBLOK – bloczki połówkowe, narożne, kątowe, węgarkowe oraz gotowe nadproża i

elementy izolacyjne stropów, znacznie przyspieszają czas realizacji inwestycji, bez

konieczności stosowania przerw technologicznych.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU



Dzięki unikalnym rozwiązaniom, dom zbudowany w Systemie HOTBLOK cechuje 

ogromna oszczędność ciepła. Keramzyt, który powstaje ze specjalnie 

wyselekcjonowanej gliny, to tradycyjny, zdrowy i naturalny materiał, stosowany w 

budownictwie od wielu lat.

Izolacyjność ścian nie przekraczająca 0,15 W/m2K, umożliwia budowę budynku

energooszczędnego, a ze względu na znaczne ograniczenie ilości ciepła potrzebnego 

do jego ogrzania, zmniejsza się wielkość emisji CO do atmosfery. 

OSZCZĘDNOŚĆ CIEPŁA



Zastosowanie Systemu HOTBLOK znacznie 

ogranicza koszty budowy. System HOTBLOK jest 

kompletnym systemem do wznoszenia ścian 

jednowarstwowych, które nie wymagają dodatkowego 

ocieplenia. 

Wysoka izolacyjność, na poziomie U = 0,15W/m²K  

pozwala na budowę domu niskoenergetycznego w 

cenach niższych od obecnie stosowanych technologii 

ścian dwuwarstwowych, mogących osiągnąć

porównywalne parametry.  

Wykorzystując System HOTBLOK, wyraźnie obniża 

się koszty robocizny i materiałów. 

1m2 ściany - tylko 6,9 elementów

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW



Współczynnik izolacyjności termicznej U=0,15 W/m2K 

sprawia, że dom zbudowany w Systemie HOTBLOK 

pozwoli zaoszczędzić wymierne kwoty przeznaczone 

na jego ogrzewanie w trakcie eksploatacji, co ma duże 

znaczenie przy prognozowanym dalszym wzroście 

cen energii. Systemowe rozwiązania pozwalają do 

minimum ograniczyć straty ciepła. 

To niespotykane w dzisiejszym budownictwie, 

zwłaszcza w przypadku ścian jednowarstwowych, 

zestawienie parametrów sprawia, że dom wykonany w 

Systemie HOTBLOK, będzie komfortowo ciepły, 

oddychający, trwały i zdrowy.

OSZCZĘDNOŚĆ w EKSPLOATACJI







Dane techniczne HOTBLOK 42cm:
Absorpcja wody – poniżej 20%
Wytrzymałość na ściskanie – 1,5 Mpa
Współczynnik izolacyjności – 0,15 W/m²K
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie spełniona, ubytek masy                       

poniżej 5%
Materiał ognioodporny



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Spółka
HOTBLOK wprowadza do swojej oferty nowy bloczek o
niespotykanych dotychczas, bardzo wysokich parametrach
izolacyjnych, który przy zachowaniu 35 centymetrowej
przegrody zewnętrznej, pozwala uzyskać współczynnik
izolacyjności ścian na poziomie U= 0,2 W/m2K.

NOWOŚĆ w ofercie HOTBLOK!!



Dane techniczne HOTBLOK 35cm:
Absorpcja wody – poniżej 20%
Wytrzymałość na ściskanie – 2 Mpa
Współczynnik izolacyjności – 0,2 W/m²K
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie spełniona, ubytek masy                       

poniżej 5%
Materiał ognioodporny



W lipcu 2009 roku, zdecydowaną większością, Parlament Europejski
przyjął zmiany w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej
budynków (EPBD). EPBD (skrót z języka angielskiego: the Energy
Performance of Buildings Directive), to dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, dotycząca sprawności
energetycznej budynków. W myśl EPBD, kraje Unii zobowiązane zostały
do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których
efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w
budownictwie. Zgodnie z powyższą dyrektywą, od 2015 r. będzie można
budować tylko domy pasywne, ewentualnie energooszczędne. Aby spełnić
te wymagania, współczynnik przenikania ciepła, dla ścian zewnętrznych
musi wynosić U=0,15-0,20 W/ m2K.

UWARUNKOWANIA PRAWNE



Rozwiązania Systemowe HOTBLOK

Zastosowanie Narożnika 45˚



Rozwiązania Systemowe HOTBLOK

Zastosowanie Węgarka i Nadproża nośnego 



Rozwiązania Systemowe HOTBLOK

Zastosowanie Izolacji wieńca i Elki kolankowej 



Rozwiązania Systemowe HOTBLOK

Zastosowanie Narożnika Zewnętrznego 90˚



Rozwiązania Systemowe HOTBLOK

Zastosowanie Węgarka i Podokiennika. 



Od dnia 19.05.2009 r. HOTBLOK S A jest 
notowana na rynku NEW CONNECT –
Alternatywny System Obrotu GPW. 



W maju 2011 System HOTBLOK otrzymał 
certyfikat z Passivhaus Institut Darmstadt –

systemowe rozwiązanie dla budownictwa 
pasywnego i energooszczędnego.



Produkt nominowany do ZŁOTEGO MEDALU  
MTP BUDMA 2009



Tytuł „INNOWATOR ŚLĄSKA 2008” w kategorii 
mikro-przedsiębiorstwo.



Nagroda główna ZŁOTY KASK dla firmy 
HIPERGLAZUR Szczacin, na Targach 

Budownictwa BUDGRYF 2009, 
za System HOTBLOK



I Miejsce dla firmy HTC z Wieliczki za 
prezentowany System HOTBLOK, na XXXV 

Krakowskich Targach Budownictwa„Wiosna 
2010” 



Dom jednorodzinny – okolice Dąbrowy 
Górniczej.

WYBRANE REALIZACJE



Dom jednorodzinny – Wrocław.

WYBRANE REALIZACJE



Dom jednorodzinny – okolice Lublina.

WYBRANE REALIZACJE



Budowa domu jednorodzinnego w Cork 
Irlandia.

WYBRANE REALIZACJE



Dom jednorodzinny – okolice Wrocławia.

WYBRANE REALIZACJE



Pasywny obiekt biurowy – okolice Torunia 

WYBRANE REALIZACJE



Przykładowe 
Świadectwo 
Charakterystyki 
Energetycznej obiektu 
wybudowanego w 
Systemie HOTBLOK



HOTBLOK S.A.
41-215 Sosnowiec
Ul. Wopistów 15 b
tel/fax: +48 32/360 17 69
email: hotblok@hotblok.pl

www.hotblok.pl

mailto:hotblok@hotblok.pl
http://www.hotblok.pl/

