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Udana prezentacja Schöck na targach BAU 2017 w Monachium 

 

Odbywające się co 2 lata Międzynarodowe Targi BAU w Monachium odnotowały w 

tym roku nowy rekord ponad 250 tysięcy zwiedzających - w tym 80 tysięcy gości z 

zagranicy. Rekord ten przełożył się również na znaczny wzrost odwiedzających 

stoisko firmy Schöck, gdzie na około 200m² prezentowane były najnowsze 

rozwiązania z zakresu izolacji termicznej i akustycznej. 

 

Targi BAU w Monachium to największa światowa impreza targowa z branży 

architektury, materiałów i systemów budowlanych. Podczas tego wydarzenia jednym 

z ponad 2000 wystawców z 45 krajów była firma Schöck, która na stoisku 119 w hali A 

zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania. 

Główną atrakcją stoiska, która 

jednocześnie inspirowała jego 

ekscytującą  architekturę było nowe 

rozwiązanie termoizolacyjne Isokorb XT-

Combar. Białe łuki z materiału 

kompozytowego z włókien szklanych 

odzwierciedlały pręty rozciągane, 

wchodzące w skład nowego produktu. 

Na górnej kondygnacji stoiska odbywały 

się rozmowy z Partnerami Biznesowymi 

firmy, a także przedstawicielami mediów. Obecni pośród zwiedzających goście z 

Polski, w tym architekci i dziennikarze, oprowadzani byli przez kierowników regionów 

Schöck w Polsce. 

 

Stoisko firmy Schöck zapełnione gośćmi było 

każdego dnia. 

Fot. Schöck 
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Wzrost liczby osób, które odwiedziły 

stoisko Schöck o około 44 procent w 

porównaniu do roku 2015 znalazł 

wyraźne odzwierciedlenie w 

większej liczbie projektantów i 

architektów na stoisku. Thomas 

Lange, odpowiedzialny za region 

sprzedażowy obejmujący Polskę, 

Niemcy i Austrię, podsumował 

prezentację firmy Schöck na BAU 

2017 jako pełen sukces: "Nasze 

stoisko każdego dnia zapełnione było zainteresowanymi uczestnikami targów. Liczne 

rozmowy z Klientami i powtarzające się w ich trakcie bardzo pozytywne opinie 

pozwalają nam wierzyć, że obrana w tym roku koncepcja obecności na targach była 

ogromnym osiągnięciem.“  

 

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 oraz w Tychach. 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 

 

Główną atrakcją tegorocznego stoiska była wyspa 

prezentująca nowość – Isokorb XT-Combar 
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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. 
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