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W świecie wzmożonej konkurencji i rosnącej liczby przepisów trzeba tworzyć produkty i rozwiązania, 

które wyróżniają się spośród innych. Rozwiązania, które są bardziej ognioodporne. „OR” (Lub) 

bardziej zrównoważone. „OR” bardziej odporne na działanie wody. „OR” zapewniające większą 

redukcję hałasu. Korzyści, które często uważa się za mniej ważne. W ROCKWOOL Core Solutions 

przeciwstawiamy się tyranii „OR”. 

Wierzymy w inicjatywę „The Power of &”.

Dzięki „7 mocom skały” nasze rozwiązania mają naturalnie wbudowane „ORAZ” (&). Od 

zwiększonej ognioodporności, znakomitych właściwości termicznych i akustycznych po 

bezkompromisową trwałość, elastyczność projektową i zrównoważony rozwój. Dzięki użytej 

wełnie skalnej ROCKWOOL produkty i systemy zawsze mają wszystkie siedem zalet.

Ta filozofia dodatkowych korzyści obejmuje również sposób, w jaki współpracujemy z klientami. 

Jesteśmy dumni, że w pełni rozumiemy systemy i procesy naszych partnerów biznesowych, dzięki 

czemu możemy odkrywać nowe zastosowania, w których nasze rozwiązania mogą coś zmienić. 

Ściśle współpracując, staramy się znaleźć nowe i kreatywne sposoby wbudowywania „7 mocy 

skały” w produktach i systemach, aby stworzyć cichsze, bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko 

dla wszystkich. Dążymy do wzbogacania życia każdego, kto styka się z naszymi rozwiązaniami, 

chroniąc jednocześnie przyszłość naszej planety. 

Marka ROCKWOOL Core Solutions jest gotowa zaoferować rozwiązania „The Power of &” i 

zademonstrować, w jaki sposób „7 mocy skały” można wbudować w produkty i rozwiązania, aby 

pomóc kształtować bardziej innowacyjną przyszłość i wzbogacić nowoczesne życie. 

ROCKWOOL Core Solutions. The Power of &
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Wierzymy w inicjatywę
„The Power of &”



Aby tworzyć produkty, które wyróżniają się na tle innych, potrzebne są 
bezkompromisowe materiały. Jeśli jesteś partnerem marki ROCKWOOL Core 
Solutions, program „7 Mocami Skały” idzie w parze ze wszystkimi „ORAZ”. 
Niezależnie od tego, czy są to produkty ognioodporne, które poprawiają 
akustykę, czy też rozwiązania oszczędzające energię i charakteryzujące się dużą 
estetyką — gdy projektujesz wykorzystanie jednej z mocy w produkcie z naszą 
wełną skalną, otrzymujesz również wszystkie inne.

Silna, bliska współpraca z klientami jest podstawą tego, co oznacza marka 
ROCKWOOL Core Solutions. Określa naszą przewagę nad konkurencją. 
Wykraczamy poza bycie dostawcą rozwiązań z wełny skalnej. Stajemy się 
mistrzami Twojej marki i pracujemy jako bezproblemowe rozszerzenie Twojego 
zespołu. Dzięki współpracy i naszemu konsultacyjnemu podejściu zdobędziesz 
nowatorską wiedzę techniczną i projektową oraz nasze pełne zaangażowanie w 
sprostanie Twoim wyzwaniom biznesowym. Jako partner, korzystasz z naszego 
międzynarodowego zasięgu i 80-letniej historii innowacji w dziedzinie rozwiązań z 
wełny skalnej.  

W ROCKWOOL Core Solutions oferujemy producentom OEM wiele różnych i 
nowatorskich zastosowań, które przyczyniają się do poprawy warunków życia 
użytkowników i całych społeczności.

Partnerstwo
Doceniamy partnerstwo i popieramy bliskie podejście konsultacyjne. Współpracujemy, słuchamy i 
dzielimy się informacjami, dopełniamy Twój zespół, aby znaleźć lepsze odpowiedzi na pytania. W ten 
sposób wspólnie osiągamy lepsze wyniki.

Wartość dodana
Jako partner, wnosimy wartość dodaną, zapewniając korzyści płynące z naszej rozległej sieci 
zewnętrznej, dużego międzynarodowego zasięgu oraz perspektywy 360° — wiemy, jak sprawić, by 
nasze partnerstwo odniosło sukces. Zapewniamy doskonałość operacyjną, niezawodność i dostawy 

na czas, aby spełnić potrzeby klienta teraz i w przyszłości.

Zrównoważony rozwój
Dzięki współpracy z nami Twoje rozwiązania będą miały wbudowany system zrównoważonego 
rozwoju. Umożliwia to sprostanie rosnącym wymaganiom ekonomii cyrkularnej, spełnianie i 

przekraczanie norm ekologicznych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na naszą planetę.

Innowacje
Jako bliscy partnerzy, możemy nawiązać silne relacje i być całkowicie otwarci na nowe możliwości. 
Wspólnie możemy kształtować nowatorskie rozwiązania, wykorzystując naszą wiedzę techniczną i 
projektową w celu opracowania wydajnych rozwiązań wzbogacających nowoczesne życie.

Wsparcie techniczne
Wierzymy w wartość wiedzy, współpracując ze sobą w celu zapewnienia szkoleń i edukacji na temat 
korzyści płynących z wełny skalnej i zrównoważonego rozwoju. Aby pomóc naszym partnerom 
budować przyszłość, już dziś zapewniamy kompleksowe usługi wsparcia, certyfikaty produktów i 
testy.

Oprócz „7 Mocami Skały” marka ROCKWOOL Core Solutions dostarcza „ORAZ” 
na wiele innych sposobów dzięki cechom, które wyróżniają naszą organizację:

Korzyści wynikające z  
„The Power of &”
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Twój partner w zakresie innowacji:  
ROCKWOOL Core Solutions
Marka ROCKWOOL Core Solutions dostarcza partnerom przemysłowym i producentom oryginalnego 

sprzętu rozwiązania dostosowane do ich produktów, oparte na „7 Mocami Skały”. 

Innowacyjność wełny skalnej otwiera szereg zastosowań do rozwiązań przemysłowych lub elementów 

budowlanych. Pomagamy spełnić jak najszerszy zakres wymagań, w tym w zakresie redukcji hałasu i drgań, 

wymagań technicznych i procesowych oraz ochrony środowiska. 

Razem możemy zapewnić pacjentom ciepło w szpitalach, uczniom spokój w szkołach, piekarzom 

produktywność w piekarniach, mieszkańcom miast wyciszenie ruchu ulicznego i wiele więcej.

Niezależnie od tego, czy jest to system odprowadzania dymu (łączący ognioodporność z wytrzymałością), 

czy też płyta warstwowa (łącząca właściwości termiczne i niepalne z akustyką i estetyką), każde z tworzonych 

przez nas rozwiązań obejmuje nowatorskie zastosowanie wełny skalnej. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre 

z zastosowań, które rozwijamy dzięki „7 Mocami Skały” i inicjatywie „The Power of &”. 
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Akustyczne 
pochłaniacze 
przestrzenne

Budynki modułowe

Panele 
warstwowe

Elementy prefabrykowane 
i kompozyty

Systemy solarne

Ogrzewanie 
podłogowe

Ekrany akustyczne przy 
autostradach

Drzwi 
przeciwpożarowe

Systemy grzewcze i 
kominowe
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Megatrendy
Przyszłość jest kształtowana przez globalne

Klimat się zmienia, co wiąże się z nowymi 

wyzwaniami, gdyż staramy się ograniczyć nasz ślad 

węglowy i żyć w sposób bardziej zrównoważony. 

Izolacja ROCKWOOL jest jednym z najbardziej 

opłacalnych sposobów ograniczenia zużycia energii 

i emisji CO2 w budynkach obecnie i na kolejne 

dziesięciolecia.

Zmiany klimatyczne

Budynki zużywają  
30% światowego 

zapotrzebowania na 
energię

Wraz z rosnącą z każdym dniem ludnością 

miast musimy znaleźć nowe sposoby, aby 

pomieścić wszystkich mieszkańców, zapewnić 

im bezpieczeństwo i pomóc się rozwijać. 

Nasze produkty zapewniają bezpieczeństwo, 

powstrzymując rozprzestrzenianie się ognia w 

budynkach, ograniczając hałas i tworząc zdrowe 

środowisko wewnętrzne, które przyczynia się do 

poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

Urbanizacja

41 mega-cities z 10 
milionami mieszkańców 

każde do 2030 roku

Ubóstwo energetyczne jest coraz większym problemem 

globalnym, Oznacza to, że wiele osób nie może sobie 

pozwolić na to, aby ich domy były odpowiednio 

ogrzewane. Przyczynia się to do problemów zdrowotnych 

spowodowanych przez wilgoć i pleśń. Dzięki właściwościom 

termicznym produktów ROCKWOOL można zmniejszyć 

zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, co w dłuższej 

perspektywie pomaga złagodzić ubóstwo energetyczne.

Zdrowie i dobrostan

Szacunkowo15% ludności 
w krajach rozwijających się 
odczuwa skutki ubóstwa 

energetycznego

Populacje miejskie gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich 50 

lat, co doprowadziło do znacznego zagęszczenia ludzi. Stwarza 

to większe ryzyko związane z pożarem i rosnącym hałasem. 

Rozwiązania ROCKWOOL zwalczają oba te problemy, ponieważ 

są niepalne i zapewniają doskonałe tłumienie dźwięku w celu 

zmniejszenia niepożądanego hałasu.

Bezpieczeństwo i komfort

50% populacji jest regularnie 
narażone na hałas wytwarzany 

przez ruch drogowy, na 
poziomie  szkodliwym dla 

zdrowia

Rosnąca populacja wymaga więcej zasobów naturalnych 

do dalszego rozwoju. Obecnie należy skoncentrować się 

na produktach i rozwiązaniach, które eliminują odpady i 

są przeznaczone do ponownego wykorzystania. Produkty 

ROCKWOOL można w pełni poddać recyklingowi, a 

my świadczymy usługi w zakresie recyklingu odpadów 

budowlanych i zużytych produktów.

Zrównoważony rozwój

Sektor budowlany 
wytwarza 1/3 światowych 

odpadów

Od dziesięcioleci firma ROCKWOOL wykorzystuje „7 Mocami Skały”, 
aby sprostać największym światowym wyzwaniom. Megatrendy, przed 
którymi stoimy — w tym zmiany klimatyczne, zdrowie i dobrostan, 
urbanizacja i niedobór zasobów — zbiegają się, aby kształtować 
przyszłość projektowania i budowy.

Marka ROCKWOOL Core Solutions jest gotowa pomóc klientom 
widzieć te megatrendy jako okazje, a nie zagrożenia. Współpracując 
z nami w celu tworzenia nowatorskich rozwiązań przemysłowych 
z wykorzystaniem wełny skalnej, wyprodukowanej z jednego z 
najobfitszych zasobów na świecie, możemy wspólnie stawić czoła tym 
wyzwaniom i poprawić jakość życia wszystkich ludzi.
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Twórz lepsze rozwiązania dzięki   
„7 Mocami Skały”

Gospodarka wodna
Wełna skalna jest w naturalny sposób wodoodporna. Nasze rozwiązania dostosowane do potrzeb 

klienta są zaprojektowane w taki sposób, aby odprowadzały wodę, zabezpieczając i zapewniając 

integralność oraz chroniąc przed szkodliwym wpływem na środowisko. 

Wełna skalna zabezpiecza nasze najcenniejsze zasoby i chroni ludzi oraz budynki

Odnawialność
Wełna skalna ROCKWOOL pochodzi z jednego z najobfitszych zasobów na świecie i może być wciąż 

ponownie wykorzystywana. Dzięki współpracy pomagamy w rozwoju ekonomii cyrkularnej przez 

wytwarzanie trwałych produktów nadających się do recyklingu. 

Zrównoważone rozwiązania tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość

Odporność ogniowa
Niepalna wełna skalna ROCKWOOL jest odporna na temperatury powyżej 1000°C i nie przyczynia się 

do rozprzestrzeniania się ognia ani nie emituje dużych ilości toksycznego dymu. Oznacza to, że takie 

zastosowania jak elementy budynków chroniące przed ogniem czy komercyjne urządzenia kuchenne 

pomagają zapewnić ciągłość działania.

Ognioodporna izolacja pomaga budować bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone miasta

Własności cieplne
Wełna skalna ROCKWOOL zapewnia skuteczną ochronę przed zimnem i ciepłem. Pozwala to 

udoskonalić rozwiązania przemysłowe w celu znacznego obniżenia kosztów ogrzewania, chłodzenia i 

wentylacji, a wszystko to przy fachowym wsparciu marki ROCKWOOL Core Solutions.

Zastosowania, w których rdzeń stanowi wełna skalna, pomagają walczyć ze zmianami 
klimatycznymi przez zmniejszenie śladu węglowego budynku

Własności akustyczne
Wełna skalna blokuje przepływ powietrza, co oznacza, że produkty ROCKWOOL zapewniają doskonałą 

redukcję hałasu i tłumienie dźwięku. Zintegrowanie ochrony akustycznej w swoich rozwiązaniach 

pomaga tworzyć cichsze, bardziej produktywne środowisko.

Ulepszenie akustyki pomaga ludziom żyć i pracować w większym komforcie i bezpieczeństwie

Odporność
Produkty ROCKWOOL mają wyjątkową trwałość. Kompresja, uderzenia i zmiany temperatury 

lub wilgotności nie mają wpływu na kształt i formę. Oznacza to, że można tworzyć rozwiązania o 

wydłużonym cyklu życia i niezmiennej, długoterminowej skuteczności.

Ekologicznie wytrzymałe materiały chronią zasoby naturalne i naszą planetę

Estetyka
Rozwiązania ROCKWOOL łączą estetykę z dużą wydajnością produktu. Nasi eksperci pomogą 

zaprojektować i dostosować rozwiązania w niezliczonych kształtach i rozmiarach dla różnych klientów.

Estetyka wzornictwa może wpływać na emocje i poprawić samopoczucie
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Wspólnie możemy zareagować na megatrendy, w obliczu których stoi świat, przez fachową integrację 

„7 Mocami Skały” z wydajnymi zastosowaniami. Te wyjątkowe atuty pomagają nam zapewnić więcej 

„ORAZ” dla producentów OEM, zminimalizować wpływ człowieka na otoczenie i zmaksymalizować 

bezpieczeństwo oraz dobrostan wszystkich, którzy mają styczność z naszymi produktami. Partnerstwo z 

nami i stosowanie naturalnej siły kamienia wzbogaca nowoczesny styl życia.



ROCKWOOL Core Solutions
Email: coresolutionsmarketing@rockwool.com

Tel: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.com/group

ROCKWOOL Core Solutions jest częścią Grupy ROCKWOOL 
i oferuje zaawansowane, szyte na miarę produkty izolacyjne 
z wełny skalnej, które mają być zintegrowane z systemami i 
produktami OEM. 

W grupie ROCKWOOL dążymy do wzbogacania życia 
każdego, kto korzysta z naszych rozwiązań. Nasza 
specjalistyczna wiedza pozwala nam wychodzić naprzeciw 
większości spośród największych współczesnych wyzwań 
technologii i zrównoważonego rozwoju — od poboru energii 
przez zanieczyszczenie hałasem aż po odporność ogniową 
oraz problemy powodzi i niedoboru wody. Gama naszych 
produktów stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby 
dzisiejszego świata oraz pozwala wszystkim zainteresowanym 
stronom redukować ślad węglowy.

Wełna skalna to wszechstronny materiał stanowiący 
podstawę całej naszej działalności. Dysponujemy gronem 
ponad 11 000 pracowników w 39 krajach i szczycimy się 
mianem światowego lidera rozwiązań z wełny skalnej — od 
izolacji budynków przez sufity akustyczne i systemy okładzin 
zewnętrznych aż po rozwiązania ogrodnicze i modyfikowane 
włókna do zastosowań przemysłowych, a także izolacje 
dla przemysłu przetwórczego oraz zastosowań morskich i 
przybrzeżnych.

Odkryj „The Power of &” 
 
Dowiedz się więcej o ROCKWOOL Core Solutions 
i zaletach płyt warstwowych z rdzeniem z wełny 
kamiennej ROCKWOOL. 

Odwiedź www.rockwool.com/group
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