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Schöck numerem jeden w kategorii „Balkony/Loggie/Tarasy” 

 Architects’ Darling 2017 

Firma Schöck otrzymała jeden złoty i dwa srebrne trofea „Architects’ Darling” 2017. To nagroda 

przyznawana przez architektów za najlepsze osiągnięcia i rozwiązania w branży budowlanej, 

nazywana również w kuluarach „Oscarem dla budownictwa”.  

W kategorii produktów „Balkony/Loggie/Tarasy” Schöck Isokorb, nośny element termoizolacyjny, 

zapobiegający powstawaniu mostków cieplnych na wystających elementach, takich jak balkony, zajął 

pierwsze miejsce. To wyróżnienie oznacza, że Schöck jest ulubioną marką architektów w tej 

dziedzinie rozwiązań. Architekci docenili  szczególnie nowatorstwo produktów, które odpowiadają na 

aktualne standardy w budownictwie.   

Nośne elementy termoizolacyjne Schöck Isokorb 

to najwyższy poziom technologiczny minimalizacji 

mostków cieplnych. Połączenie płyty balkonowej z 

budynkiem za pomocą łączników Schöck Isokorb, 

czyli nośnych elementów termoizolacyjnych do 

oddzielenia wystających elementów 

konstrukcyjnych, takich jak balkony, attyki czy 

zadaszenia, pozwoli na zachowanie ciągłości 

izolacji. Schöck Isokorb dedykowane są wszystkim 

rodzajom balkonów, w połączeniach żelbet-żelbet, żelbet-drewno, żelbet-stal oraz stal-stal, jak 

również podczas modernizacji starszych obiektów.  

Łącznik Isokorb przenosi obciążenia z płyty balkonowej na konstrukcję budynku oraz umożliwia 

oddzielenie ciepłych i zimnych elementów całej konstrukcji.  Dzięki łącznikom Schöck Isokorb 

zapewniona jest ciągłość izolacji termicznej oraz zmniejszenie grubości wykończonej płyty 

balkonowej, której nie trzeba dodatkowo ocieplać. To rozwiązanie sprawia, że konstrukcje balkonów 

może kształtować w dowolny sposób, co korzystnie wpływa na końcowy efekt wizualny budynku.  

http://www.schock.pl/
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W kategorii „Innowacyjna Budowa”  jury przyznało 

drugie miejsce dla najnowszego produktu Schöck –  

Isokorb XT-Combar – łącznika z zintegrowanymi 

prętami wykonanymi z włókien szklanych, który 

zapewnia zwiększoną o około 30% izolację cieplną i 

ogranicza powstawanie mostków cieplnych do 

minimum. 

Kolejne srebrne trofeum firma Schöck otrzymała za 

produkt, który poprawia właściwości 

termoizolacyjne betonowych ścian warstwowych. 

Schöck Thermoanker został doceniony w dziedzinie 

„Technika Mocowań”. Schöck Thermoanker 

stanowi efektywną energetycznie alternatywę dla elementów kratownicowych, stosowanych 

zwyczajowo do łączenia betonowych płyt ścian warstwowych izolowanych od wewnątrz.   

Marka Schöck została wyróżniona na podstawie opinii około 2000 architektów. Nagrody przyznawane 

były w 24 kategoriach, w których łącznie poddanych ocenie zostało ponad 200 produktów z branży 

budowlanej. Oprócz kategorii produktowych, 40 ekspertów testowało również 160 innowacyjnych 

rozwiązań w budownictwie. Jury przyznało 11 nagród obejmujących ten obszar.  

Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się po raz siódmy w niemieckim Celle, w Dolnej Saksonii. 

Wzięło w niej udział 350 przedstawicieli branży budowlanej, których produkty doceniają i stosują w 

swoich projektach architekci. 

 

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. 

 

 

 

 

 
Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut 
gutpr@gutpr.pl 

tel. 694 462 430, (71) 78 95 204  

mailto:gutpr@gutpr.pl

