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Nowy design na stronie firmy Schöck 
 

W maju 2017 roku firma Schöck zaprezentowała nowy design swojego serwisu internetowego. 

Najważniejsze zmiany obejmowały responsywny wygląd, modernizację procesu szybkiego 

wyszukiwania oraz liczne ułatwienia dla użytkowników.  

 

W czasach, kiedy Internet jest najważniejszym 

źródłem informacji, jakość prezentowania 

firmowych usług w sieci ma ogromne 

znaczenie. Firma Schöck również postanowiła 

pójść z duchem czasu i poświęciła kilka 

ostatnich miesięcy, by odświeżyć design oraz 

funkcjonalność swojej strony internetowej. 

Zmiany wprowadzane są również na 24 

zagranicznych stronach firmy. 

 

Przewijaj zamiast klikać! 

 

Zmianą, którą najłatwiej zauważyć jest sposób nawigacji na stronie. „Klikanie jest passe – teraz 

wszystko kręci się wokół przewijania i przesuwania.” – wyjaśnia Inka Lamprecht, manager do spraw 

marketingu firmy Schöck i dodaje - „Użytkownicy przywykli do takiej obsługi stron dzięki smartfonom 

i tabletom, dlatego jest to nieunikniona zmiana, jeżeli chcemy być na topie.” 

 

Informacje w zasięgu ręki 

 

Aby usprawnić nawigację, firma Schöck przeprojektowała strukturę zawartych na stronie informacji, 

jednocześnie dodając nowe treści. Wzorcowe przykłady oraz filmy wideo wyświetlają się teraz 
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bezpośrednio w obszarze danego produktu, a dopracowane opcje pobierania pozwalają na 

wyszukiwanie informacji aż do poziomu konkretnych typów produktów. 

 

Dodatkowo,  nowa  Wyszukiwarka Produktów poprowadzi internautów krok po kroku do właściwego 

typu produktu dla wybranego rodzaju zastosowania. Oczywiście możemy też bezpośrednio wyszukać 

interesujące nas rozwiązania. Opcje te zwiększają przejrzystość strony oraz jej intuicyjność. 

 

 
Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. : 

 

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do 

izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck 

zatrudnia łącznie 700 pracowników. Oprócz głównej siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i 

magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również magazyn dystrybucyjny w Essen (w 

którym odbywa się montaż końcowy) oraz zakład produkcyjny w Halle/Saale, na terenie Węgier 

i w Tychach (montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w 

Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, 

Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei Południowej i Japonii). Jako 

producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyjne elementy i systemy 

budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i 

doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”. Oprócz 

rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu 

wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych,  informacji 

technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”. Flagowym 

produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wysoką jakość i 

bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka Top Builder 2016 dla jednego z 

najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na rynku. 
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