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Ciepły dom bez wilgoci z Schöck Novomur® 
 

Bloczki termoizolacyjne Schöck Novomur® i Novomur® light zostały 

nagrodzone tytułem Produkt Przyjazny dla Mojego Domu 2014. Jury konkursu 

doceniło wysokie parametry termoizolacyjne rozwiązania oraz jego 

wytrzymałość i łatwość montażu. Bloczki Novomur® ograniczają ucieczkę 

ciepła przez fundamenty i chronią ściany przed zawilgoceniem.  

 

Celem programu „Produkt Przyjazny dla Mojego Domu” jest wyłonienie wysokiej 

jakości rozwiązań budowlanych, których zastosowanie podnosi funkcjonalność do-

mów i mieszkań. Konkurs promuje marki godne zaufania i produkty odpowiadające 

na współczesne potrzeby klientów. 

 

Bloczki Schöck Novomur® zdobyły 

tytuł ze względu na swoje szerokie 

zastosowanie w budownictwie – 

mogą one, bowiem z powodzeniem 

być wykorzystywane zarówno w 

obiektach mieszkaniowych, jak i uży-

teczności publicznej. Rozwiązanie 

zostało nagrodzone również za swoje 

wysokie właściwości termoizola-

cyjne. Novomur® ogranicza ucieczkę ciepła i chroni dom przed wilgocią. Montaż 

tych elementów na poziomie fundamentów zmniejsza starty energii przez mur 

nawet  
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o 80%. Bloczki nie podciągają kapilarnie wody, co stanowi dodatkowe zabezpie-

czenie dla budynku. Woda zbierająca się podczas budowy na stropie nie przedostaje 

się dzięki nim do wznoszonych ścian.  

 

Przyznany tytuł jest dla nas bardzo ważny. Potwierdza on bowiem funkcjonalność 

naszego rozwiązania. Cieszy nas również fakt, że doceniają je specjaliści z branży. 

Novomur® jest wytrzymały i łatwy w montażu, a dzięki odpowiedniej konstrukcji za-

pewnia energooszczędną i stabilną podstawę domu - mówi Rafał Ulatowski, Prezes 

Zarządu Schöck Polska. 

 

Dom, aby stanowił 

bezpieczną przy-

stań, powinien 

opierać się na 

solidnych funda-

mentach. Bloczki 

Novomur® zosta-

ły skonstruowane 

w taki sposób, by wytrzymywały znaczne obciążenia – produkowane w klasach 

nośności 6 oraz 20 MPa. Rozwiązanie to zabezpiecza dodatkowo przed stratami 

energii, które mogą być szczególnie wysokie przy gruncie. Przemarzanie funda-

mentów może prowadzić do rozwoju pleśni i znacznych uszkodzeń budynku. 

Schöck Novomur® chroni przed takimi problemami, eliminując tym samym koniecz-

ność kosztownych i uciążliwych napraw w przyszłości. 

 

W tym roku odbyła się już ósma edycja konkursu „Produkt Przyjazny dla Mojego 

Domu”. Organizatorem przedsięwzięcia jest redakcja dwumiesięcznika budowlane-

go „Mój Dom”. 

 

 

  
 

Warszawa, 05.08.2013 r. 
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Lucyna Lau, tel. 0 22 533 19 22, mail: lucyna.lau@schock.pl  
Katarzyna Kowalska, tel. 022 858 74 58 wew. 94, mail: k.kowalska@partnersi.com.pl 
 
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 wielorodzinnego. 
 
Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby             
w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład 
produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmiesz-
czone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. 
 
Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyj-
ne 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 wyso-
ką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka TopBuilder 2011 
dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na 
polskim rynku. 


