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Paroc Panel System 
doświadczenie od 1986 
Niepalna, bezpieczna i trwała wełna skalna jest ekologicznym i oszczędnym 
materiałem izolacyjnym, używanym od dziesięcioleci, jako Izolacja 
przeciwogniowa, termiczna i dźwiękowa. W 1952 Paroc rozpoczął, produkcję 
wełny skalnej w Finlandii. Produkcja paneli PAROC rozpoczęła się w 1986 r, 
inicjując powstanie Paroc Panel System.

Produkty 
Paroc Panel System wytwarza płyty warstwowe z rdzeniem z wełny skalnej 
w okładzinach stalowych dla zabudowy fasad, ścian działowych i stropów. 
Panele są bezpieczne, lekkie, łatwe w instalacji i mają elegancki wygląd. 
Gotowa elewacja wykonywana, przy użyciu paneli powstaje bardzo szybko. 
Doskonałe cechy charakterystyczne paneli PAROC to: niepalność, wytrzymałość, 
izolacyjność cieplna i szczelność. 

Fachowość
Nad wysoką jakością naszych produktów czuwa wykwalifikowany personel 
i kadra inżynieryjno-techniczna oferującrozwiązania, które są bezpieczne , 
funkcjonalne i eleganckie oraz zorientowane na klienta. Dostarczamy naszym 
partnerom biznesowym wartość dodaną, wykonując z pozytywnym skutkiem 
inspirującą pracę i wyrażając tym samym entuzjazm dla rozwoju dalszych 
umiejętności. Naszym celem jest być najbardziej preferowanym dostawcą płyt 
warstwowych z rdzeniem z wełny skalnej, również w przyszłości. 

Produkcja i sprzedaż 
Międzynarodowa sieć biur handlowych i dystrybutorów obejmuje prawie całą 
Europę i Bliski Wschód. Naszym największym rynkiem jest Europa Północna 
oraz Środkowa i Wschodnia. Nasze wieloletnie doświadczenie i niezawodna 
współpraca z partnerami wykreowały nas na pozycję lidera rynku we wszystkich 
krajach, gdzie funkcjonujemy. Panele PAROC są wytwarzane w Parainen w 
Finlandii. 

www.paroc.com/panelsystem
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Zainspirowani przez praktykę 
Poręczne, lekkie i bezpieczne panele PAROC są zaprojektowane dla rac-
jonalnego budowania. Praktyczna strona paneli nie wyklucza ich funkcji 
estetycznych - nasze produkty stanowią również przyjemność dla oka. 
Niech wielorakie panele PAROC zajmą swoje miejsce ! 

Zorientowani na usługi 
Nasze niezawodne i elastyczne działanie oszczędza czas i pieniądze 
naszych klientów. Każde ogniwo w naszym łańcuchu dostaw jest bez-
pieczne. Rozumiemy wyzwania i harmonogramy, w nowoczesnym 
budownictwie, wsłuchujemy opinie w naszych klientów i ciągle dążymy 
do poprawy naszych usług dla dalszego zapewnienia sprawnej realizacji 
projektów budowlanych. Witamy w centrum orientacji na usługi! 

Jakość ognioodporności 
Rzeczywista jakość jest widoczna w szczelności. Nasze panele chronią 
przed pożarem ponad cztery godziny. Rozwiązania z niepalnymi pan-
elami PAROC są bezpieczne i mają długą żywotność. Na straży ich 
doskonałych właściwości stoi rzetelna wiedza fachowa w technologii płyt 
warstwowych. O wysokiej klasie i jakości technicznej paneli PAROC 
decyduje również ich wyjątkowa gładkość powierzchni.

Aktualność wiedzy fachowej 
Cały proces budowania od pierwszego kontaktu odbiorcy do montażu 
musi być szybki, elastyczny i prosty. Nasze wieloletnie doświadczenie 
w tej dziedzinie pomaga nam zrozumieć wymagania konstrukcyjne i 
rozwiązać problemy klienta występujące w różnych fazach projektu. Nasz 
personel jest na bieżąco z rozwojem technologii budowlanych i dzięki 
gotowości do ciągłego kształcenia się może zaoferować naszym klientom 
fachowość i kompetencje w tej dziedzinie. 
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Zainspirowani 
przez praktykę 

PROJEKTOWANIE 
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PORĘCZNE, LEKKIE I BEZPIECZNE PANELE PAROC ZAPRO-

JEKTOWANO DLA RACJONALNEGO BUDOWANIA. 

PRAKTYCZNĄ ICH STRONA NIE WYKLUCZA ICH FUNKCJI 

ESTETYCZNYC - NASZE PRODUKTY STANOWIĄ RÓWNIEŻ PRZY-

JEMNOŚĆ DLA OKA. NIECH WIELORAKIE PANELE PAROC ZAJMĄ 

SWOJE MIEJSCE! 

Zainspirowani 
przez praktykę 

Nasz szeroki zakres paneli oferuje projektantom rozległe oraz indywidualne 
opcje do wyrażenia ich poglądów: klasyczne lub nowoczesne, imponujące lub 
skromne. Jednakże w naszych rozwiązaniach eleganckich paneli zawsze znaj-
dziesz rozwiązania praktyczne i przyjazne dla użytkownika – innymi słowy idea 
połączenia piękna i funkcjonalności jest możliwa. 
 
Oparte na tych zasadach nasze rozwiązania elewacji stanowią nowoczesny, jasny i 
technicznie wysokiej klasy system. Dzięki jego wszechstronnym cechom estetycz-
nym jest on idealnym wyborem n.p. dla budynków komercyjnych i publicznych. 



PAROC® smooth

PAROC® acoustic

PAROC® dot

PAROC® line

PAROC® shape PAROC® print
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ROZWIĄZANIA ELEWACJI ZOSTAŁY ROZWINIĘTE I BĘDĄ DALEJ ROZWIJANE PRZEZ WSŁU-

CHIWANIE SIĘ W WIZJE ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW KONSTRUKCJI. WYKORZY-

STUJEMY RÓWNIEŻ UMIEJĘTNOŚCI CZOŁOWYCH PROJEKTANTÓW PRZEMYSŁOWYCH. 

ZATEM MOŻEMY NADAL OFEROWAĆ LEPSZE WŁĄCZENIE NASZYCH PANELI W BARDZIEJ INDYWIDU-

ALNE POWIERZCHNIE. 

PAROC® smooth – sekret leży w ichj 
gładkość! Gładkie powierzchnie ścian są 
piękne i dźwięczą. Jeżeli jednak, chcesz 
posunąć się dalej w grze pomiędzy 
światłem i cieniem w złączach paneli, 
Twoim wyborem jest PAROC® shadow.

PAROC® line – wizualna ekspresja 
paneli jest utworzona przez linie ciągłe, 
które tworzą efekt naturalnego nurtu. 
PAROC® line 200 i 600 nadają rytm 
powierzchniom ścian, podczas gdy 
PAROC® mikro daje efekt odcieni 
powierzchni. 

PAROC® dot – różne cieniowania w 
elewacji są tworzone przez różnych roz-
miarów punkty na stalowej powierzchni. 
Pasma punktów o szerokości 200mm 
można umieścić przy krawędziach lub w 
środku powierzchni panelu. 

PAROC® acoustic – jedna 
powierzchnia panelu jest perforo-
wana. Panele mają dobrą tłumienność 
dźwięku i przeznaczone są dla zabu-
dowy ścian działowych i sufitów dla 
stworzenia eleganckich i dyskretnych 
wnętrz. 

PAROC® shape – modularna ela-
styczność w projektowaniu elewa-
cji. Różne typy paneli narożnych i 
U-kształtnych nadają elewacji wykoń-
czony wygląd. Można wybrać, zaokrą-
glone, lub ostre krawędzie zależnie od 
smaku. 

Panel PAROC® print – powrót do 
sztuki i zdobnictwa w architekturze. 
Wydrukuj dowolny wzór, który 
chcesz, na panelach PAROC® print.

PROJEKTOWANIE 
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Elastyczność w szerokości panelu 
Standardowa szerokość modularna 
paneli wynosi 1200 mm. W szczegól-
nych przypadkach, takich jak między 
rzędami okien, bardziej praktyczne 
będzie użyć niestandardowych szero-
kości panelu. Panele wąskie również 
umożliwiają tworzenie efektu różnych 
pasów. 
 
Wyrażanie tonów 
Rozległy wybór odcieni koloru 
w połączeniu z różnymi typami 
powierzchni zwiększa ilość dostęp-
nych opcji dla elewacji. 

Dowolny kierunek instalacji 
Panele, ale również ich kierunek 
instalacji, mogą mieć wpływ na 
efekt końcowy. 
 
Twórcze szczegóły projektu 
Staranne dobranie szczegółów 
projektu polepsza  
efekt końcowy. 
Za pomocą róż-
nych szczegółów 
Systemu Paneli 
zaprojektowanie 
fascynującej fasady 
jest łatwe. 

Indywidualne projektowanie 
obróbek blacharskich 
Różnice w wyglądzie budynku, mogą 
być tworzone przez wygląd łączników 
mocujących i obróbek blacharskich.
Twórcze zaprojektowanie tego może 
skutkować indywidualnymi wrażeniami 
i cieniami w fasadzie. 
 
Różnorodność przez łączenie 
Panele można także łączyć z innymi 
materiałami budowlanymi. Na przykład 
płytki ceramiczne, szkło, drewno lub 
nawet cegły w połączeniu z eleganckimi 
stalowymi panelami PAROC to otwarte 
drzwi dla projektowania elewacji. 
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Zorientowani 
na usługi 

USŁUGA
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Zorientowani 
na usługi 

NASZE NIEZAWODNE I ELASTYCZNE DZIAŁANIE 

OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE NASZYCH KLIENTÓW. 

KAŻDE OGNIWO W NASZYM ŁAŃCUCHU DOSTAW 

JEST BEZPIECZNE. ROZUMIEMY WYZWANIA I HARMONOGRAMY, 

W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE, WSŁUCHUJEMY SIĘ W 

NASZYCH KLIENTÓW I CIĄGLE DĄŻYMY DO POPRAWY NASZYCH 

USŁUG DLA DALSZEGO ZAPEWNIENIA SPRAWNEJ REALIZACJI 

PROJEKTÓW BUDOWLANYCH. WITAMY W CENTRUM ORIENTACJI 

NA USŁUGI! 

Paroc Panel System nie jest przypadkowo liderem w swojej dziedzinie. Ważną 
częścią naszego sukcesu jest nasz personel zorientowany na klienta. Słuchamy 
budowniczych i projektantów i używamy ich potrzeb i życzeń jako platformy dla 
doskonalenia naszych działań, a tym samym możemy skoncentrować się na ser-
wisie, nowych produktach i rozwiązaniach. 
 
Nasi wykwalifikowani pracownicy sprzedaży przy pomocy profesjonalistów z 
dziedziny budownictwa znajdują rozwiązania najlepsze z możliwych dostoso-
wane do specyfiki projektów, a nasi inżynierowie projektu zapewniają sprawne 
wdrożenie projektów zgodnie z umową. Mamy ekspertów technicznych udziela-
jących wskazówek w projektowaniu i wyborze architektonicznych i funkcjonal-
nych rozwiązań konstrukcyjnych. Standardowe i specjalne szczegóły rozwiązań 
w formacie programu AutoCAD przyspieszają prace projektowe i ułatwiają 
instalację. 
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OBSŁUGA

Jedna osoba do kontaktów 
Gdy transakcja jest dokonywana nasi 
inżynierowie projektu kontynuują 
dalsze praktyczne prace nad projek-
tem, tak aby przebiegał on zgodnie z 
harmonogramem w każdym szczególe. 

Profesjonalny zespół sprzedaży 
Nasz zespół sprzedaży to eksperci w 
dziedzinie paneli. Pomagają oni w zna-
lezieniu funkcjonalnych i oszczędnych 
ogólnych rozwiązań podczas dyskusji 
twarzą w twarz od początku projektu.

CAŁY NASZ ZESPÓŁ JEST DOSTOSOWANY DO SPEŁNIENIA 

WYMAGAJĄCYCH HARMONOGRAMÓW NOWOCZESNEGO 

BUDYNKU. OFERUJEMY NARZĘDZIA, KTÓRE POMAGAJĄ MINIMA-

LIZOWAĆ CZAS POTRZEBNY NA INSTALACJĘ W MIEJSCU BUDOWY. 

Służby techniczne 
Doświadczeni doradcy techniczni 
prowadzą do optymalizacji rozwiązań 
i konstrukcji również w przypadku 
specjalnych zastosowań. 
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Efektywna logistyka budowy 
Rysunki montażowe z kodami paneli i 
lokalizacją pakietów upraszczają pla-
nowanie działań w miejscu budowy. 

Akcesoria wraz z panelami 
Różne akcesoria, śruby mocujące, 
obróbki blacharskie, uszczelnienia etc. 
można zamówić z panelami. Możemy 
określić i dostarczyć wymagane ilości 
akcesoriów.

Panele w kolejności instalacji 
Panele są pakowane w kolejności 
instalacji w trwałe pakiety. Jeśli jest to 
wymagane, specjalne docinanie paneli 
może być dokonane w fabryce. 

Dostawa na czas 
Warunki dostawy, punktualność i 
szybkość są dla nas kwestią honoru. 
Dotrzymujemy obietnic. 

Doradztwo instalacji 
Szczegółowe instrukcje dotyczące insta-
lacji oraz rysunki detali, odpowiednie 
akcesoria i wytyczne start-up montażu 
czynią instalację szybszą. Warunki 
pogodowe, nawet trudne, nie stanowią 
przeszkody w instalowaniu paneli. 

Bezpieczne urządzenia do 
podnoszenia 
Specjalnie zaprojektowany sprzęt do 
instalacji sprawia, że jest ona bardziej 
efektywna. Nasz personel może także 
zarekomendować lokalne przedsiębior-
stwa doświadczone w instalacji. 

Estetyczne i funkcjonalne 
szczegóły rozwiązań 
Dostarczamy szeroki zakres szczegółów 
architektonicznych i inżynierskich w 
formacie programu AutoCAD. 
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AKOŚĆ

Jakość 
ognioodporności 
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RZECZYWISTA JAKOŚĆ JEST WIDOCZNA W SZCZELNO-

ŚCI. NASZE PANELE CHRONIĄ PRZED POŻAREM PONAD 

CZTERY GODZINY. ROZWIĄZANIA Z NIEPALNYMI 

PANELAMI PAROC SĄ BEZPIECZNE I MAJĄ DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ. 

NA STRAŻY ICH DOSKONAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI STOI RZETELNA 

WIEDZA FACHOWA W TECHNOLOGII PŁYT WARSTWOWYCH. O 

WYSOKIEJ KLASIE JAKOŚCI TECHNICZNEJ PANELI PAROC DECYDUJE 

RÓWNIEŻ ICH WYJĄTKOWA GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI.

Nowoczesna technologia i ochrona przeciwpożarowa, w połączeniu z wizu-
alną elegancją stanowi rdzeń naszych działań biznesowych. W całym procesie 
naszych działań, od wyboru surowców do etapu dostarczenia odbiorcy obo-
wiązuje w Paroc Panel System bezkompromisowy system zapewnienia jakości. 
Ciągle rozwijamy nasze rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb naszych klien-
tów. Panele PAROC są sklasyfikowane jako niepalne, Euroklasa A2-s1, d0 i są 
zatwierdzone w zakresie ich odporności ogniowej, wytrzymałości oraz izolacji 
termicznej w różnych krajach. Potwierdzone właściwości, podlegają ciągłemu 
monitorowaniu przez Paroc Panel System, jak również przez instytucje niezależ-
nej kontroli jakości. 
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Standard Jakości AST® jako 
narzędzie 
Standard jakości AST® to narzędzie, 
opracowane dla klientów, które zapew-
nia, że produkt końcowy spełnia 
wymagania o zasadniczym znaczeniu 
w zakresie: wytrzymałości, trwało-
ści, niepalności i ognioodporności w 
odniesieniu do konstrukcji z płyt war-
stwowych. 

KONTROLOWANY PROCES PRODUKCYJNY I ŚCISŁA 

KONTROLA JAKOŚCI GWARANTUJĄ RÓWNIEŻ 

JAKOŚĆ POWIERZCHNI. JEDNAK NIE WSZYSTKIE 

DOBRE WŁAŚCIWOŚCI PANELI SĄ MOŻLIWE DO ZOBACZENIA. 

JAKOŚĆ 

Niezawodność jakości AST® 
W konstrukcjach z płyt war-
stwowych jakość AST® bazuje na 
konstrukcyjnym rdzeniu, który 
jest spojony adhezyjnie po obu 
stronach z blachami stalowymi. 
Razem tworzą one interaktywną 
strukturę kompozytową, która jest 
silna, trwała i niepalna oraz posiada 
wysoką odporności na ogień. Jakość 
AST® jest w pełni zaimplemento-
wana w panelach PAROC. 

Składniki Paneli PAROC® 
1  Powlekane podłoże stalowych 

arkuszy 
2  Silna i trwała adhezja 
3  Niepalny rdzeń z konstrukcyjnej 

lamelowej wełny skalnej PAROC 
4  Wielowarstwowy podkład dla 

zapewnienia spojenia między spo-
iwem i blachą stalową 

5  Ognioodporność i szczelność 
złącza 
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Jakości zgodnie z przepisami 
w EPAQ 
Panele PAROC są wiarygodnym 
wyborem dla ochrony życia i własności 
majątkowej. Techniczne właściwości 
paneli zostały przetestowane i 
zatwierdzone zgodnie z przepisami 
EPAQ (Europejske Stowarzyszenie 
Zapewnienia Jakości Paneli i Profili). 
Chronią do czterech godzin przed 
ogniem i są niepalne, Euroklasa 
A2-s1, d0. Są one wystarczająco 
mocne, aby wytrzymały ciężkie 
warunki klimatyczne i spełniły 
wymagania podczas użytkowania 
budynku. 

Jakość ceryfikowana 
Det Norske Veritas przyznało Paroc 
Panel System certyfikat jakości 
ISO 9001. Mamy również certyfikat 
Loss Prevention Certification 
Board (LPCB). VTT (Technical 
Research Centre Finland) przyznał 
również panelom PAROC certyfikat 
(Certificate nr 163/01). 
 
Jakość w działaniu
Jakość oznacza nie tylko funkcjono-
wanie produktów, obejmuje także 
proces całej dostawy. Szybka dostawa 
odpowiednich produktów, oraz ogólnie 
dotrzymywanie złożonych obietnic 
tworzą wysokiej jakości i efektywne pod 
względem kosztów działanie.

Rozwiązania przyjaznych dla 
środowiska 
Izolacyjność brzmi ekonomicznie. 
Konstrukcje z paneli z doskonałą 
izolacją bez mostka termicznego w 
połączeniu ze szczegółami zoptyma-
lizowanego rozwiązania zmniejszają 
koszty działania systemów grzew-
czych i chłodniczych oraz zwiększają 
wartość odsprzedaży nieruchomości. 
Pojedyncza inwestycja płaci za siebie 
wiele razy. 
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ZAKRES KOMPETENCJI 

Aktualność 
wiedzy fachowej 
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CAŁY PROCES BUDOWANIA OD PIERWSZEGO KON-

TAKTU ODBIORCY DO MONTAŻU MUSI BYĆ SZYBKI, 

ELASTYCZNY I PROSTY. NASZE WIELOLETNIE DOŚWIAD-

CZENIE W TEJ DZIEDZINIE POMAGA NAM ZROZUMIEĆ WYMA-

GANIA KONSTRUKCYJNE I ROZWIĄZAĆ PROBLEMY KLIENTA 

WYSTĘPUJĄCE W RÓŻNYCH FAZACH PROJEKTU. NASZ PERSONEL 

JEST NA BIEŻĄCO Z ROZWOJEM TECHNOLOGII BUDOWLANYCH 

I DZIĘKI GOTOWOŚCI DO CIĄGŁEGO KSZTAŁCENIA SIĘ MOŻE 

ZAOFEROWAĆ NASZYM KLIENTOM FACHOWOŚĆ I KOMPETENCJE 

W TEJ DZIEDZINIE. 

Nasi eksperci są by sprostać wyzwaniom klienta. Opracowujemy ciągle nowe 
produktóy oraz bardziel elastyczne sposoby obsługi. Uważnie śledzimy w naszym 
obszarze działalności jak normy i wymagania zmieniają się i rozwijają. W ten 
sposób możemy szybko sprostać nowym wyzwaniom i również przyczynić się do 
tworzenia i funkcjonowania dobrych praktyk. 
 
Oczekiwania ze strony klientów są w coraz szerszym zakresie, lecz nasze 
rozwiązania paneli opracowaliśmy dla różnych zastosowań. Dla eleganckich i 
wymagających rozwiązań architektonicznych stworzyliśmy oddzielny system, ale 
również posiadamy rozwiązania dla wyciszonych środowisk pracy i pomieszczeń 
czystych. Rozwiązujemy także problemy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i 
antywłamaniowe.
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ZAKRES KOMPETENCJI 

SYSTEMY STANOWIĄ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA; 

PRODUKTY, AKCESORIA I ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁÓW 

SPEŁNIAJĄ SPECJALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE. 

WSZYSTKIE SYSTEMY SĄ CHARAKTERYZUJE TA SAMA BEZKOM-

PROMISOWA NORMA JAKOŚCI, ŁATWA INSTALACJA, STYLOWY 

WYGLĄD I PROFESJONALNY SZYBKI PROCES DOSTAWY. 

Bezpieczeństwo pożarowe 
W bezpieczeństwie pożarowym prio-
rytetem jest zawsze ochrona ludzkiego 
życia i mienia. Panele PAROC są 
niepalne, Euroklasa A2-s1, d0. Użycie 
konstrukcji niepalnych oznacza rów-
nież oszczędności w zakresie płatności 
składek ubezpieczeń. Możemy zapew-
nić bezpieczne rozwiązania z odporno-
ścią na ogień aż do czterech godzin dla 
ścian i jednej godziny dla stropów. 
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Rozwiązania architektoniczne 
Podczas korzystania z naszych wie-
lorakich paneli, uwolnij wyobraźnię 
i stwórz indywidualne rozwiązania 
również w wymagających projektach. 
Skorzystaj z naszych specjalnych 
paneli i obróbek oraz użyj ich wraz 
estetycznymi detalami dla łatwiejszego 
zaprojektowania wybitnej fasady. Inne 
materiały mogą być również zamoco-
wane do okładzin paneli w celu oży-
wienia fasady.

Środowisko pracy wolne od 
hałasu 
Hałas generowany przez maszyny i 
sprzęt w zakładach przemysłowych 
często sprawia, że środowisko pracy 
jest nieprzyjemne a nawet szkodliwe 
dla słuchu. Perforowane panele 
akustyczne PAROC zapewniają 
wystarczające tłumienie dźwięku 
i izolacyjność akustyczną. Wraz z 
kontrolą hałasu otrzymasz stylowe 
powierzchnie gotowe do zastosowań 
wewnętrznych. 

Ochrona antywłamaniowa 
Czasami własność musi być chroniona 
nie tylko przed pożarem. Oferujemy 
idealne rozwiązania dla projektów, 
które wymagają bezpieczeństwa 
antywłamaniowego. Nasze antyw-
łamaniowe rozwiązania dla ochrony 
ścian są poświadczone zarówno w 
Finlandii i Szwecji. 

Pomieszczenia czyste 
Opracowaliśmy specjalne konstrukcje 
dla czystych pomieszczeń i środowisk 
o wysokich wymaganiach higienicz-
nych dla przemysłu spożywczego, 
przemysłu elektronicznego i medy-
cyny. Takie konstrukcje nie kumulują 
brudu i ich czyszczenie jest łatwe i 
ekonomiczne. Gładkie powierzchnie, 
szczelne złącza i powłoki FoodSafe są 
wtedy istotne. 
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Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przedstawionych produktów, 
obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną 
lub cyfrową.  Najnowsza wersja tej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej �rmy Paroc.
Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych 
produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne z udzieleniem gwarancji handlowej. 
Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas 
instalacji naszych produktów. 
Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które 
nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych.
Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym 
materiale informacyjnym w dowolnym momencie.
PAROC oraz czerwono-białe paski są zastrzeżonymi znakami towarowymi �rmy Paroc Oy Ab i Paroc Group.
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Paroc jest wiodącym producentem energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych w 
regionie Morza Bałtyckiego. W naszej działalności skupiamy się na potrzebach klienta 
i personelu, ciągłych innowacjach, wzroście rentowności oraz zrównoważonym 
rozwoju. W skład asortymentu Paroc wchodzą izolacje budowlane, izolacje 
techniczne, izolacje morskie, płyty warstwowe i produkty akustyczne. Wyroby 
PAROC są wytwarzane w Finlandii, Szwecji, na Litwie i w Polsce, a począwszy od 
2013 roku, także w Rosji. Grupa Paroc posiada biura sprzedaży i przedstawicieli 
w 14 krajach w Europie.

Izolacje Budowlane oferują szeroką gamę produktów 
i rozwiązań izolacyjnych dla wszystkich  typów 
budynków. Produkty izolacji budowlanych są stosowane 
głównie do izolacji termincznej, ogniowej i akustycznej 
ścian zewnętrznych, dachów, stropów, podłóg, piwnic, 
stropów międzykondygnacyjnych i ścian działowych.

Produkty akustyczne to dźwiękochłonne su�ty i panele 
ścienne, a także produkty do kontroli hałasu w warunkach 
przemysłowych. 

Izolacje Techniczne  to produkty stosowane do 
izolacji termicznej, ogniowej, akustycznej oraz izolacji 
przeciwkondensacyjnej we wnętrzach budynków (HVAC 
– systemy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania), a także w 
procesach przemysłowych i rurociągach, urządzeniach 
przemysłowych i konstrukcjach okrętowych.

Płyty Warstwowe to ogniochronne, lekkie panele z 
rdzeniem z wełny kamiennej i obustronnym pokryciem z 
blachy stalowej. Płyty PAROC stosowane są w fasadach, 
ścianach działowych i stropach w obiektach użyteczności 
publicznej, budynkach handlowych i przemysłowych.
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