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Schöck Budowlaną Firmą Roku 2017 

Redakcja, Rada Naukowa i Programowa miesięcznika „Builder” już po raz 15. oceniła wykonawców, 

deweloperów, projektantów, producentów i dystrybutorów rozwiązań dla budownictwa – czyli 

firmy działające na rynku budowlanym, które mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami 

osiągniętymi w 2017 roku. Wśród laureatów konkursu Budowlana Firma Roku 2017 znalazła się 

firma Schöck. Uroczysta Gala Finałowa Builder Awards 2018, podczas której wręczano statuetki, 

odbyła się 23 stycznia 2018 roku w Warszawie. 

Budowlana Firma Roku to wyróżnienie przyznawane 

przedstawicielom różnych sektorów branży budowlanej za 

dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku. Nagrody 

mają na celu wyłonienie wyróżniających się firm działających 

na polskim rynku budowlanym, promocję tych firm oraz 

upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w 

branży budowlanej. 

„Przyznane wyróżnienie Budowlana Firma Roku 2017 to sukces 

całego naszego zespołu. Dla firmy Schöck  jest to największy 

zaszczyt i dobry prognostyk na najbliższe miesiące i lata” – 

mówi Janusz Kumor, Dyrektor Zarządzający Schöck – „Jako lider w dziedzinie produkcji systemów do 

izolacji termicznej i akustycznej dla branży budowlanej, w kolejnym roku planujemy wprowadzić 

nowe produkty i spodziewamy się dalszego rozwoju sprzedaży naszych flagowych rozwiązań, takich 

jak system nośnych elementów termoizolacyjnych Schöck Isokorb oraz system do izolacji akustycznej 

klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych i 

użyteczności publicznej, Schöck Tronsole.”  

Konkurs Budowlana Firma Roku od wielu lat docenia 

kreatywne i innowacyjne rozwiązania, które zmieniają oblicze 

polskiego budownictwa. Wśród laureatów 15. edycji konkursu 
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producent  oferujący rozwiązania dla izolacji cieplnej i akustycznej nośnych elementów budowlanych 

w budynkach – firma Schöck. Przyznany tytuł jest zwieńczeniem wieloletniej działalności na polskim 

rynku i podkreśla sukcesy spółki z ostatnich dwunastu miesięcy. 

 „Chcemy kontynuować budowanie wartości firmy Schöck i umacniać jej pozycję na rynku w zakresie 

izolacji cieplnej i akustycznej elementów konstrukcyjnych w budynkach. Pragniemy być dla naszego 

klienta rzetelnym, godnym zaufania partnerem i poza samym produktem zaoferować pełen zakres 

doradztwa i wsparcia technicznego. Nasze rozwiązania mają być odpowiedzią na oczekiwania oraz 

wizje naszego klienta, a jednocześnie uwzględniać wszelkie zasady ekonomii i ekologii” - mówi Janusz 

Kumor, Dyrektor Zarządzający Schöck.  

Firma Schöck stawia na ciągły rozwój i samodoskonalenie. Dzięki temu jest ona rzetelnym i godnym 

zaufania partnerem biznesowym, a oferowane przez nią rozwiązania są gwarancją najwyższej jakości i 

niezawodności. 

 
 
 
 
 

 

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 ponad 700 pracowników. Oprócz głównej 

siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również zakłady produkcyjne w 

Essen oraz Halle/Saale, na terenie Węgier i w Tychach (montaż końcowy). Pozostałe oddziały 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 prowadzi dystrybucję innowacyjnych elementów i systemów budowlanych 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 
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Isokorb. Jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka Top Builder 2016 dla jednego z 

najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na rynku. 
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