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OCIEPLENIE TRWAŁE JAK SKAŁA
Skąd biorą się zalety skalnej wełny mineralnej?

Istota tkwi w jej strukturze i surowcu z którego jest produkowana – skale bazaltowej. To właśnie dzięki niej wełna ROCKWOOL gwarantuje trwałość i stabilność wymiarową 
wykonanego ocieplenia przez wiele lat. Wełna skalna jest niepalna – produkty ROCKWOOL są zaklasyfikowane w najwyższej klasie reakcji na ogień A1 – nie palą się, nie wytwarzają 
dymu ani płonących kropli. Dzięki włóknistej strukturze doskonale izoluje termicznie i akustycznie zwiększając komfort życia w budynkach. 

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 sposób i stosownie do oczekiwań Klienta.Prowadzimy systematycznie szkolenia 
w siedzibie firmy, a na specjalne życzenie możemy przygotować szkolenie dla określonej grupy – wystarczy skontaktować się z działem doradztwa technicznego ROCKWOOL.

MATERIAŁ, KTÓRY NIE OGRANICZA WYOBRAŹNI
Produkty ROCKWOOL to ulubiony materiał izolacyjny najlepszych architektów o międzynarodowej renomie. Na całym świecie wznoszone są budynki izolowane skalną wełną 
mineralną Rockwool.

ROCKPANEL – NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU
Od wielu lat płyty Rockpanel stosowane są w różnych krajach do tworzenia fasad, elementów 
ozdobnych wokół dachów oraz elementów wykończeniowych. Od 2011 wprowadzone zostają 
także na rynek polski.
Płyty Rockpanel umożliwiają realizację śmiałych koncepcji architektonicznych, w tym 
wykorzystywanie mnogości warstw oraz naturalnych kształtów przy zachowaniu niewielkich 
kosztów i zapewnieniu krótkiego czasu montażu. Produkty Rockpanel łączą w sobie zalety 
kamienia oraz drewna i doskonale sprawdzają się w projektach tworzonych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W konstrukcjach wentylowanych płyty Rockpanel zapewniają ochronę izolacji cieplnej 
przed warunkami atmosferycznymi zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach, 
łącząc elegancję z niewygórowaną ceną. Płyty Rockpanel stosowane są w szerokiej gamie 
obiektów, np.:
 budynkach mieszkalnych: domach i mieszkaniach,
 budynkach niemieszkalnych: handlowych, edukacyjnych, ochrony zdrowia i przemysłowych.

UNIKALNE CECHY, DOSKONAŁY WYBÓR
Aby sprostać wymaganiom projektu, niezbędny jest elastyczny i trwały materiał, łatwy do 
zastosowania nawet w przypadku skomplikowanych kształtów. Rockpanel pozwala na użycie 
elementów o dowolnym kształcie i kolorze.
Panele Rockpanel można ukształtować odpowiednio do każdej wizji, pomysłu czy potrzeby. 
Rockpanel znajduje zastosowanie w różnorodnych projektach: tradycyjnych lub nowoczesnych, 
sformalizowanych lub swobodnych, stonowanych lub szokujących. Panele Rockpanel 
o unikalnych właściwościach dostępne są w szerokiej gamie kolorów i kształtów.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL 
– światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej 
– dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących 
poprawie efektywności energetycznej, akustyki 
i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. 
ROCKWOOL Polska działa od 1993 roku i wytwarza 
wysokiej jakości produkty ze skalnej wełny mineralnej 
w dwóch fabrykach – w Cigacicach i Małkini.

Asortyment ROCKWOOL to płyty, maty, otuliny i systemy 
mające zastosowanie w:
 ścianach zewnętrznych i działowych, 
 stropach, dachach i stopodachach,
 ogrzewnictwie, klimatyzacji i wentylacji,
 przemyśle i energetyce,
 ochronie przeciwpożarowej.

Kompleksowa oferta produktów wykorzystywana jest 
w różnych typach obiektów, jak:
 mieszkaniowych – jedno i wielorodzinnych
 użyteczności publicznej i komercyjnych,
 przemysłowych i magazynowych.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Elewacje

Panele Rockpanel pozwalają zrealizować śmiałą wizję zewnętrznego wyglądu budynku, który 
przyciąga wzrok i przedstawia swoją historię już na pierwszy rzut oka. Rockpanel oferuje 
szeroką gamę modeli i kolorów połączoną z materiałem płytowym, który można uformować 
w dowolny kształt, co zapewnia swobodę artystyczną. 
Produkty znajdujące się w ofercie Rockpanel są łatwe w montażu, ekonomiczne i estetyczne. 
Zastosowanie paneli Rockpanel pozwala ograniczyć ilość odpadów i skrócić czas instalacji.
Doskonały dach

Innowacyjne cechy paneli Rockpanel umożliwiają ozdobienie dachu zgodnie z wszelkimi 
wymaganiami. Dzięki panelom Rockpanel można uzyskać dowolny żądany efekt – linie 
proste i łamane czy też powierzchnie pozbawione szczelin.
Wykończenia

Panele Rockpanel charakteryzują się stabilnością wymiarową, niewielką masą i łatwością 
montażu. Znajdują one szerokie zastosowanie, jako elementy wykończeniowe budynku, 
tj. wejścia czy sufity. 
Wyjątkowe cechy oraz eleganckie wykończenie płyt pozwalają nadać obiektowi 
unikalny charakter. Rockpanel pozwala skoncentrować się na szczegółach i cechach 
charakterystycznych projektu. 

WSPÓŁCZESNE WZORNICTWO
Unikalne właściwości paneli Rockpanel pozwalają na idealne wkomponowanie ich w pejzaż 
architektoniczny. Elastyczne i trwałe panele można ciąć, wyginać i kształtować, tworząc 
niepowtarzalne formy.

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

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
tel. 68/ 385 02 50
fax 68/ 385 02 34
rockwool@rockwool.pl
www.rockwool.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
czynne od pn — pt., 8.00 — 16.00
tel. 801 66 00 36
tel. 601 66 00 33
doradcy@rockwool.pl

siedziBa firmy sHl automatisierungstecHnik ag w Böttingen (niemcy)**
arcHitekt: rolf-dieter leHr

centrum innowacJi tHink tank w lincoln
(wielka Brytania)**

proJekt: marks Barfield arcHitects

siedziBa firmy rockpanel w roermond (Holandia)**
arcHitekt: luc nooiJen z Biura arcHitecten aan de maas

kościół i centrum wspólnotowe armii zBawienia w 
cHelmsford, essex (wielka Brytania)**

proJekt: Hudson arcHitects

*w konstrukcji budynku zastosowano produkty ROCKWOOL **w budynku zastosowano produkty Rockpanel ROCKWOOL


