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Schöck Tronsole® ze statuetką Top Builder 2016 
 

Nowa generacja izolacji akustycznej firmy Schöck została wyróżniona w konkursie Top Builder 

2016, który organizowany jest przez magazyny Builder. System produktów Tronsole® do 

izolacji klatek schodowych został doceniony przez Kapitułę konkursu za jakość oraz jego 

innowacyjność. Wręczenie statuetki miało miejsce podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 

10 grudnia br. w Warszawie.  

 

Tegoroczna edycja konkursu Top Builder była już ósmą odsłoną jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych i prestiżowych konkursów branżowych na rynku. W konkursie, organizowanym 

przez miesięcznik Builder, doceniane są wysokiej jakości, nowoczesne materiały oraz rozwiązania 

technologiczne i konstrukcyjne, a także sprzęt i urządzenia budowlane. Dodatkowo wyróżnia się 

najciekawsze obiekty budowlane i nowoczesne budowle inżynierskie. W gronie nagrodzonych 

produktów tegorocznej edycji konkursu znalazła się izolacja akustyczna Schöck Tronsole®, której 

nowa generacja została wprowadzona na rynek w tym roku. Sercem nowej odsłony produktu jest 

udoskonalona elastomerowa podpora z ulepszonym składem , z zoptymalizowaną oraz dostosowaną 

do potrzeb montażu formą. Modyfikacje te sprawiły, że ochrona akustyczna na klatce schodowej, 

w porównaniu z konwencjonalną podporą elastomerową, jest odczuwalnie lepsza, przynosząc 

poprawę wytłumienia rzędu ok. 10 dB. 

 

Bardzo się cieszymy z otrzymanego wyróżnienia, które pokazuje że branża budowlana pozytywnie 

zareagowała na wprowadzoną przez nas nową generacje systemu izolacji akustycznej Tronsole®. 

W trakcie prac nad nią szczególną uwagę poświęciliśmy kwestiom prostego montażu oraz 

zapobieganiu powstawania mostków akustycznych, ponieważ już jeden niewielki mostek akustyczny 

może obniżyć skuteczność całej izolacji. Również trzykrotny wzrost sprzedaży łączników Tronsole® 

w porównaniu do roku ubiegłego wskazuje, że problem ochrony akustycznej budynków staje się coraz 
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ważniejszą kwestią w kontekście projektowania budynków dla architektów i inwestorów – mówi Marek 

Jurkowski z Schöck. 

 
Wyróżnienia w konkursie Top Builder przyznawane są przez Kapitułę złożoną z redakcji i Rady 

Programowej miesięcznika Builder, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza 

z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który jest przewodniczącym Rady Naukowej 

Instytutu Techniki Budowlanej.  

 

Izolacja akustyczna Tronsole® jest kolejnym produktem z oferty Schöck, wyróżnionym przez jury 

konkursu Top Builder. Wcześniej nagroda ta została przyznana za elementy do zbrojeń specjalnych 

ComBAR® oraz łączniki termoizolacyjne do balkonów Isokorb® XT. 

 

 
 
Informacje dla mediów: 

 
Lucyna Lau, tel. 22 533 19 22, mail: lucyna.lau@schock.pl  
Michał Kazubek, tel. 22 858 74 58 wew. 91, mail: m.kazubek@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 jedno i 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 rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii 
i na Węgrzech. 
 
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 TopBuilder 2011 dla jednego z najbardziej 

innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na polskim rynku. 


