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Schöck i Fiberline łączą siły 

Specjaliści Schöck AG z siedzibą w Baden-Baden i Fiberline Composites A/S z Middelfart w Danii 

rozpoczęli wspólną działalność biznesową. Jej celem jest rozwój i produkcja włókna szklanego dla 

różnorodnych rozwiązań firmy Schöck. Partnerzy zamierzają w ten sposób promować 

wykorzystanie włókna szklanego w budownictwie. 

Firmy łączą swoje kompetencje i doświadczenie 

zdobyte podczas 15 lat współpracy w celu 

rozwoju zbrojenia z włókna szklanego. 75% 

udziałów spółki należy do firmy Schöck, pozostałe 

25% jest w posiadaniu firmy Fiberline. 

Dyrektorem zarządzającym został Thomas Stürzl. 

W ramach aliansu strategicznego Fiberline 

zapewnia wiedzę w zakresie procesu produkcji 

oraz jest odpowiedzialna za zakupy i proces 

technologiczny. Z kolei firma Schöck skupia się na 

produkcji, przetwórstwie i wprowadzaniu 

rozwiązań na rynek. Partnerzy wspólnie pracują 

nad rozwojem produktów. 

Nowa spółka będzie miała siedzibę w Halle/Salle, gdzie do tej pory były produkowane rozwiązania 

Schöck, a także komponenty z tworzyw sztucznych oraz betonu. Produkcja ma zostać przeniesiona w 

2019 roku, a do tego czasu prowadzona będzie w Danii. 

Wysoka niezawodność 

„Schöck dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji zbrojeń z włókna szklanego od firmy 

Fiberline i ma dostęp do kluczowych technologii.” - podkreśla dr Braasch, Dyrektor Techniczny. Dla 

partnerów biznesowych firmy Schöck oznacza to, że będą otrzymywać produkty z włókna szklanego o 
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najwyższej jakości i niezawodności. Z kolei Fiberline może skoncentrować się na optymalizacji 

produkcji i zwiększaniu wartości produktu dla swoich odbiorców. 

Energooszczędnie i proekologicznie 

Wspólne przedsięwzięcie firm Schöck i 

Fiberline jest odpowiedzią na rosnące 

zapotrzebowanie branży budowlanej na 

rozwiązania wykorzystujące włókno 

szklane. Jest to materiał odporny 

chemicznie, nieprzewodzący, odporny na 

korozję oraz  łatwy do obróbki. Warto 

zauważyć, że posiada on również 

niezwykle niski wskaźnik przewodzenia 

ciepła (λ = 0,7 W/mK) w porównaniu do 

stali czarnej (λ = 60 W/mK) czy stali 

nierdzewnej (λ = 15 W/mK). Materiał 

odpowiada na rosnące wymagania 

dotyczące energooszczędności i spełnia 

standardy dla domów pasywnych. Zbrojenia z włókna szklanego nie tylko przyczyniają się do 

efektywności energetycznej budynku, ale mają również wpływ na ochronę klimatu ze względu na 

przyjazny środowisku proces produkcji. Emisja CO2 podczas wytwarzania zbrojeń z włókna szklanego 

jest o wiele niższa niż w przypadku tradycyjnego betonu czy stali nierdzewnej. W ten sposób Schöck 

spełnia swoje założenia proekologiczne. 

Długoterminowa współpraca 

Współpraca firmy Schöck z Fiberline sięga 2000 roku. W ciągu czterech lat kooperacji firma Fiberline 

udoskonaliła proces produkcji wyrobów zbrojeniowych. „Wynikiem projektu rozwojowego był 

produkt, który wyznaczał nowe standardy dla nośności mechanicznej i obciążeń korozyjnych. Dalsza 

współpraca pomoże nam we wprowadzeniu tego rozwiązania na szerszy rynek.” podsumował Peter 

Thorning, Dyrektor Zarządzający Fiberline. W 2004 roku Schöck wykorzystał swoje rozwiązanie 

Combar przy budowie tuneli. W 2008 stał się pierwszą firmą, która otrzymała niemiecką aprobatę 

techniczną dla zbrojeń z włókna szklanego, a w 2010 roku aprobatę uzyskały kotwy Thermoanker, 

powstające w oparciu o tę samą technologię materiałową. Z kolei w roku 2017 Schöck przedstawił 

światową nowość Isokorb XT-Combar z prętami rozciąganymi z włókna szklanego. 

 

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 
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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. 

 

Dodatkowe informacje o firmie Fiberline Composites: 
Firma rodzinna z siedzibą w mieście Middelfart w Danii. Jeden z wiodących producentów innowacyjnych profili GRP i CFK w 

trzech obszarach strategicznych: energii wiatru, konstrukcjach nośnych oraz oknach, drzwiach i elewacjach. Więcej 

informacji na stronie fiberline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut 
gutpr@gutpr.pl 
tel. 694 462 430, (71) 78 95 204          
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