
Zapora dla ognia
Niepalność i właściwości ogniochronne to jedne z najistotniejszych cech skalnej 
wełny mineralnej. Niepalna wełna ROCKWOOL jest jednym z nielicznych 
materiałów odpornych na temperaturę przekraczającą nawet 1000oC. Dzięki temu 
zastosowanie wełny skalnej w konstrukcjach stropów, ścian, dachów oraz w kanałach 
wentylacyjnych i instalacjach minimalizuje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się 
pożaru ograniczając wielkość strat, dając jednocześnie dodatkowy czas na bezpieczne 
prowadzenie akcji ratowniczej.

WycisZa i chroni prZed hałasem
Sprężyste włókna wełny skalnej, większa gęstość w porównaniu z innymi izolacjami 
oraz zdolność dokładnego i szczelnego wypełniania przestrzeni sprawiają, że wełna 
ROCKWOOL znakomicie sprawdza się również w roli izolacji akustycznej.
Używana jest w sufitach podwieszanych, ściankach działowych i podłogach 
pływających. Ogranicza też hałas w instalacjach, tłumi drgania przewodów.

TWorZy prZyjemny i ZdroWy 
mikroklimaT
Przepuszczalność pary w wełnie skalnej ROCKWOOL sprawia, że jest ona najlepszym 
materiałem do ocieplania ścian zewnętrznych. Dzięki dyfuzji pary wodnej ściany 
budynku „oddychają” tworząc we wnętrzu zdrowy i przyjemny mikroklimat.

nagradZana jakość
O dbałości o wysoką jakość świadczą także liczne nagrody przyznane produktom ROCKWOOL, 
m.in. Złoty Medal Targów Budma 2006 za płytę Megarock, „Izolacja Roku 2006” za 
samoprzylepna matę Klimafix, „Izolacja Roku 2005” za system ociepleń Ecorock Max, 
„Izolacja Roku 2004” za System Zabezpieczeń Ognioochronnych FirePro czy „Produkt 
Przyjazny Architekturze” dla systemu płyt spadkowych Dachrock SPS, TopBuilder 2009 dla 
produktów Monrock Max i Stalrock Max oraz Top Builder 2010 za płytę Monrock PRO . Marka 
ROCKWOOL uzyskała czterokrotnie (w 2005, 2007, 2008 i 2009 roku) ogólnopolskie godło 
„Laur Klienta” w kategorii izolacji budowlanych, oraz została uznana za Budowlaną Markę 
Roku 2004, 2005, 2007 i 2008 w rankingu prowadzonym przez Centrum Badań i Analiz 
Rynku. Rockwool Polska przykłada także dużą uwagę do ochrony środowiska naturalnego. 
Firma dwukrotnie została uhonorowana tytułem „Lider Polskiej Ekologii” – po raz pierwszy 
w 2001 r. w kategorii „Przedsiębiorstwo” za produkcję prowadzoną z poszanowaniem 
środowiska naturalnego, natomiast w 2003 r. w kategorii „Wyrób” za wyjątkowe ekologiczne 
walory wytwarzanych produktów. W roku 2007 Rockwool Polska został laureatem 
międzynarodowej nagrody „The Green Apple Award”, dzięki projektowi „Szóste Paliwo – 
energooszczędne rozwiązania Rockwool”. W roku 2010 Rockwool Polska otrzymał Certyfikat 
Zielona Marka dla izolacji ze skalnej wełny mineralnej.

kompeTencje i WiedZa
Naszą ofertę stanowią nie tylko najlepszej jakości produkty, ale także kompetencje 
naszych pracowników. Nad udostępnianiem i przekazywaniem profesjonalnej wiedzy 
związanej z doborem i zastosowaniem produktów ze skalnej wełny naszym klientom dba 
zespół inżynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie budownictwa.
Doradcy Techniczni ROCKWOOL dzielą się swym bogatym, teoretycznym i praktycznym, 
doświadczeniem na wiele sposobów i stosownie do oczekiwań Klienta.

Standardowymi kanałami komunikacji są:
 strona internetowa www.rockwool.pl,
 infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 publikacje firmowe,
 szkolenia.

Staramy się też wypracować najlepsze standardy współpracy ze specjalistami, aby nasza 
wiedza trafiała w wymagania i potrzeby dedykowanej grupy. I tak dla projektantów 
i architektów stworzyliśmy serwis www.projektanci.rockwool.pl, planując go w taki 
sposób, aby użyteczne informacje znajdowały się na wyciągnięcie ręki:
 katalog rozwiązań i produktów,
 programy kalkulacyjne służące do odpowiedniego doboru izolacji,
 biblioteka rysunków technicznych
 dokumenty dopuszczające produkty do obrotu (aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności),

Na życzenie klienta po dostarczeniu przez niego niezbędnych danych, projektowane 
są zestawy DACHROCK SPS – płyty dachowe do kształtowania spadków, potrzebnych 
do odprowadzania wód opadowych w warstwie termoizolacji. Doradcy przygotowują 
szczegółowy projekt odwodnienia dachy płaskiego, obejmujący:
 zestawienie płyt spadkowych DACHROCK SP i konstrspadkowych DACHROCK KSP,
 kalkulację cenową,
 plan ułożenia systemu płyt spadkowych na dachu. 

Prowadzimy systematyczne szkolenia w siedzibie firmy, ale na specjalne życzenie 
możemy przygotować szkolenie dla określonej grupy – wystarczy się skontaktować 
z działem doradztwa technicznego Rockwool.

Budynek opery w walencji (Hiszpania) „palau de les 
arts reina sofia”* arcHitekt: santiago calatrava

MuzeuM guggenHeiMa w BilBao, Hiszpania.*
projekt: frank o. geHry

torre agBar- Biurowiec w Barcelonie, Hiszpania.*
projekt: jean nouvel 

* – w konstrukcji budynków zastosowano produkty Rockwool
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tel. 801 66 00 36

tel. 601 66 00 33
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WyBierZ spraWdZone roZWiĄZania
Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań do ochrony cieplnej, ogniowej i akustycznej projektowanego budynku, Rockwool to dla Ciebie najlepszy wybór. Materiały izolacyjne ze skalnej 
wełny Rockwool cechuje trwałość i wysoka jakość wynikająca z ponad 70-letniego doświadczenia. Zaufali nam architekci, wykonawcy i inwestorzy na całym świecie. 

ocieplenie TrWałe jak skała
Dlaczego wełna skalna tak znakomicie zwiększa izolacyjność budynków? Istota tkwi w jej strukturze. Swoją efektywność izolacyjną produkty z wełny ROCKWOOL zawdzięczają 
dużej objętości powietrza zamkniętego wśród zaburzonych i wielokierunkowo zorientowanych włókien. Prawidłowe zastosowanie izolacji ROCKWOOL zapewnia ciągłość ocieplenia 
minimalizując liniowe mostki termiczne, czyli miejsca, przez które ciepło wydostaje się z budynku.

Budynek Biurowy, siedziBa departaMentu zdrowia, BilBao (Hiszpania)*, 
arcHitekt: juan coll – Barren

siedziBa rockwool international w HedeHusene (dania)*, 
arcHitekt: jens arnfred

filHarMonia w luxeMBurgu*, arcHitekt: cHristian de portzaMparc

izolacja i docieplenie7
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