
Nowoczesne fontanny umoøliwiajπ
po≥πczenie wody i úwiat≥a i wyko-
rzystanie ich jako integralnej czÍ-

úci aranøacji i dekoracji przestrzeni. Do-
stÍpne technologie pozwalajπ na tworzenie
fontann o atrakcyjnym wyglπdzie i kszta≥-
towanie strumieni wody w niemal dowol-
ny sposÛb. Specjalnie wyreøyserowane
spektakle wodno-muzyczno-úwietlne sπ
czÍsto waønymi atrakcjami miast. Fontan-
ny mogπ takøe urozmaicaÊ wyglπd par-
kÛw, skwerÛw miejskich lub innych tere-
nÛw rekreacyjnych, a takøe byÊ ozdobπ do-
mÛw, ogrodÛw, hoteli, targÛw, placÛw pu-
blicznych, restauracji itp.

Fontanna Multimedialna 
we Wroc≥awiu

W roku 2009 firma Gutkowski zrealizo-
wa≥a multimedialny obiekt wodny obok
Hali Stulecia we Wroc≥awiu (rys. 1). Inwe-
stycja zosta≥a przygotowana przez zespÛ≥
kilkudziesiÍciu specjalistÛw oraz podwy-
konawcÛw. Jest to najwiÍksza fontanna
w Polsce i jedna z najwiÍkszych w Euro-
pie. Zosta≥a usytuowana w Parku Szczyt-
nickiego, przy historycznym kompleksie
Hali Stulecia oraz Wroc≥awskim Centrum
Kongresowym. Obiekt zajmuje powierz-
chniÍ blisko 1 ha, na jego dnie umieszczo-
no 800 punktÛw úwietlnych oraz 300 dysz
wodnych. Woda wystrzeliwana jest na wy-
sokoúÊ oko≥o 40 metrÛw. Widowisko
wzbogacajπ obrazy rzucane przez projek-
tor na ekran wodny, a takøe úwiat≥a lase-
rÛw i düwiÍki muzyki. Wodny pokaz jest
zsynchronizowany z warstwπ düwiÍkowπ.
Dodatkowπ atrakcjπ jest zimowa funkcja

fontanny, kiedy moøe ona dzia≥aÊ jako
w lodowisko o powierzchni oko≥o 4700 m2.

Fontanna przed Teatrem Wielkim
w £odzi 

RÛwnieø w 2009 roku firma Gutkowski
by≥a odpowiedzialna za budowÍ fontanny

na Placu Dπbrowskiego w £odzi. Prze-
strzeÒ w centrum miasta, kojarzona g≥Ûw-
nie z Teatrem Wielkim, zosta≥a ozdobiona
efektownπ Fontannπ Muzycznπ (rys. 2).
Obiekt ma kszta≥t morskiej fali. Strumie-
nie wody wydobywajπ siÍ z 270 dysz roz-
mieszczonych na d≥ugoúci 35 metrÛw i sπ
sterowane za pomocπ ukrytego pod ziemiπ
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Produkty Lapp Kabel
w budowie fontann
Dominik Duda

Fontanny sπ obiektami architektonicznymi cenionymi za walory estetyczne i uøytkowe. Sπ
postrzegane jako elementy centrotwÛrcze, upiÍkszajπce i zwiÍkszajπce atrakcyjnoúÊ miej-
skich placÛw. W ostatnich latach, dziÍki rozwojowi technologicznemu, powstajπ m.in. fon-
tanny bardzo zaawansowane technicznie, wykorzystujπce z≥oøone uk≥ady hydrauliczne i elek-
tryczne. Artyku≥ prezentuje grupy produktÛw firmy Lapp Kabel zastosowane przez firmÍ Gut-
kowski podczas realizacji budowy fontann we Wroc≥awiu, Poznaniu oraz £odzi.

Rys. 1. Fontanna Multimedialna we Wroc≥awiu



komputera. Fontanna wyposaøona jest
w kolorowe oúwietlenie. Ca≥oúÊ skojarzo-
na jest z düwiÍkiem. Podziemnπ czÍúÊ fon-
tanny stanowi duøa maszynownia obejmu-
jπca zbiorniki wody, odpowiednie pompy,
filtry, urzπdzenia do sterowania dyszami
i úwiat≥em. FontannÍ zasila oko≥o 340 m3

wody przep≥ywajπcej w tzw. obiegu za-
mkniÍtym.

Fontanna Wolnoúci 
w Poznaniu 

Najnowszπ realizacjπ firmy Gutkowski jest
Fontanna Wolnoúci w Poznaniu (rys. 3), ktÛ-
rej budowa zostanie ukoÒczona w czerwcu
2012 roku. Jej projekt przygotowali po-
znaÒscy artyúci: Agnieszka Stochaj i rzeü-
biarz Rafa≥ Nowak. Szklana struktura

obiektu oblana wodπ tworzy formÍ otwar-
tej bramy. Ca≥oúÊ znajduje siÍ w p≥ytkiej,
øelbetowej cembrowinie, przez ktÛrπ prze-
rzucona jest drewniana k≥adka. Wewnπtrz

fontanny moøna usiπúÊ na specjalnie przy-
gotowanych siedziskach. Fasada zbudowa-
na jest z elementÛw ze szk≥a giÍtego. 

Fontanna ma wysokoúÊ oko≥o 9 metrÛw,
szklano-stalowy Ñøagielî wpisuje siÍ w ko-
≥o o úrednicy 11,5 m, natomiast przekrÛj
cembrowiny wynosi 21 m. Woda poddana
jest takiej samej filtracji i procesowi
oczyszczania jak w basenie. Podobnie jak
tam, znajduje siÍ rÛwnieø w obiegu za-
mkniÍtym. Obiekt ma byÊ miejscem odpo-
czynku dla mieszkaÒcÛw i turystÛw.

Produkty Lapp Kabel

Produkty stosowane przy budowie
obiektÛw wodnych sπ naraøone na szereg
negatywnych czynnikÛw, jak korozyjne
dzia≥anie wody czy wp≥yw zmiennych wa-
runkÛw atmosferycznych. Z tego powodu
wykorzystywane komponenty muszπ cha-
rakteryzowaÊ siÍ odpowiedniπ trwa≥oúciπ,
ale takøe funkcjonalnoúciπ przydatnπ dla
danej aplikacji. Firma Gutkowski realizo-
wane przez siebie instalacje elektryczne
fontann opiera na ofercie firmy Lapp Ka-
bel. 

PrzewÛd ÷lflex Classic 110

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych
produktÛw Lapp Kabel ñ ÷lflex Classic 110
(rys. 4) ñznalaz≥ zastosowanie jako prze-
wÛd sterowniczy lamp LED (rys. 5), ze
wzglÍdu na duøπ iloúÊ øy≥. PrzewÛd ten
charakteryzuje siÍ podwyøszonπ giÍtko-
úciπ, dobrπ odpornoúciπ chemicznπ, p≥asz-
czem zewnÍtrznym na bazie PVC samoga-
snπcego. Jego nominalne napiÍcia pracy to
300/500 V. Wysokie bezpieczeÒstwo in-
stalacji zapewnia odpornoúÊ izolacji na na-
piÍcie prÛby 4 kV. DziÍki lampom ledo-
wym w doúÊ ≥atwy sposÛb moøna uzyskaÊ
úwiat≥o kaødego koloru (dla wariantÛw ko-
lorowych) dziÍki kombinacjom barw pod-
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Firma Gutkowski zosta≥a za≥oøona w 1994 roku przez dr inø. Jana Gutkowskiego. Poczπtkowo zaj-
mowa≥a siÍ przede wszystkim dystrybucjπ pomp do wody zimnej oraz pomp ciep≥owniczych. Od
1995 roku rozszerzy≥a dzia≥alnoúÊ, oferujπc sprzedaø i montaø kompletnych zestawÛw pompowych,
uøywanych w wysokich budynkach mieszkalnych. Od roku 2007 intensywnie rozwinπ≥ siÍ dzia≥ ba-
senowy i fontannowy firmy. PrzedsiÍbiorstwo samo projektuje, wykonuje i montuje fontanny. Aktua-
lnie naleøy do grupy najaktywniejszych projektantÛw i wykonawcÛw tych obiektÛw. Firma zrealizo-
wa≥a ponad 20 instalacji w kraju i za granicπ.

Firma Gutkowski

Rys. 2. Fontanna Muzyczna w £odzi

Rys. 3. Fontanna Wolnoúci w Poznaniu

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Classic 110



stawowych (czerwonej, zie-
lonej i niebieskiej ñ RGB)
o dowolnym, sterowanym
elektronicznie natÍøeniu
kaødej z barw. Ta moøli-
woúÊ w znacznym stopniu
zwiÍkszy≥a obszar uzyski-
wanych efektÛw instalacji
fontannowych.

PrzewÛd 

÷lflex Classic 110 Black

Do zasilania lamp LED
wykorzystano przewÛd
÷lflex Classic 110 Black
(rys. 6). Jednπ z najwaøniej-
szych zalet tego produktu to
moøliwoúÊ bezpoúredniego
zakopania w ziemi. Inne
waøne w≥aúciwoúci to od-
pornoúÊ na promieniowanie
UV, warunki atmosferyczne
oraz nominalne napiÍcie
pracy 0,6/1 kV. 

PrzewÛd ÷lflex Classic 100 CY

Podziemnπ czÍúÊ fontanny stanowi ma-
szynownia wyposaøona w zbiorniki wody,
odpowiednie pompy, filtry, urzπdzenia au-
tomatyki i komputer do sterowania dysza-
mi i úwiat≥em. Przy budowie szaf sterowni-
czych (rys. 7) wykorzystano przewody z se-
rii ÷lflex Classic 100 CY (rys. 8) oraz omÛ-
wiony wczeúniej ÷lflex Classic 110. ÷lflex
Classic 100 CY to podstawowy przewÛd
z oplotem z ocynowanych drutÛw miedzia-
nych, ktÛrego przezroczysty p≥aszcz ze-
wnÍtrzny umoøliwia optycznπ kontrolÍ
oplotu. Nominalne napiÍcia pracy to
450/750 V. Wysokie bezpieczeÒstwo in-
stalacji zapewnia odpornoúÊ izolacji na na-
piÍcie prÛby 4 kV.

PrzewÛd ÷lflex Classic 400P

Do grupy przewodÛw o podwyøszonej
odpornoúci mechanicznej i chemicznej na-
leøy ÷lflex Classic 400P (rys. 9). W oma-
wianych realizacjach znalaz≥ on zastoso-
wanie jako przewÛd fabryczny lampy pod-
wodnej IP68 firmy Gutkowski oraz przy
zasilaniu pomp zatapialnych niskonapiÍ-
ciowych. G≥Ûwnymi cechami przewodu
÷lflex Classic 400P sπ: wytrzyma≥oúÊ oraz
odpornoúÊ na chemiÍ stosowanπ w fontan-
nach do uzdatniania wody. Pow≥oka ze-
wnÍtrzna jest wykonana ze specjalnego
poliuretanu PUR odpornego na promienio-
wanie UV. 

SzczegÛ≥owe informacje techniczne do-
tyczπce produktÛw przedstawionych
w tekúcie sπ dostÍpne na stronie interneto-
wej www.lapppolska.pl.

Autor artyku≥u sk≥ada podziÍkowania 

dla p. Roberta Kusika z Firmy Gutkowski

Dominik Duda

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 5. Lampy LED

Rys. 6. ÷lflex Classic 110 Black

Rys. 9. PrzewÛd ÷lflex Classic 400P

Rys. 8. PrzewÛd ÷lflex Classic 100 CY

Rys. 7. Szafa sterownicza w podziemnej czÍúci fontanny

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


