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Postaw na niezawodność z firmą Schöck!  

 

Schöck jest wiodącą, światową firmą, oferującą rozwiązania problemów w zakresie izolacji 

termicznej i akustycznej nośnych elementów konstrukcji w budynkach. Od maja 2018 roku 

codziennym działaniom firmy towarzyszy nowy claim „Postaw na niezawodność”, który uwypukla 

najmocniejsze strony przedsiębiorstwa. 

 

Główną specjalnością firmy Schöck są rozwiązania dla 

budownictwa jedno- i wielorodzinnego, które są 

dopasowane do wymogów poszczególnych 

międzynarodowych rynków, a projektanci, inwestorzy i 

wykonawcy mogą liczyć na wsparcie od projektu do 

realizacji, zgodnie z zasadami ekonomii i ekologii.  

Spełnianie nawet najbardziej wymagających oczekiwań, 

tworzenie innowacyjnych rozwiązań i rozwój w zgodzie z 

mottem „Niezawodność na budowie dzięki 

kompetencjom”, umacniają firmę Schöck na pozycji lidera 

w swojej kategorii, a zaufanie, jakim darzą firmę uczestnicy procesu budowlanego podkreśla nowy 

claim firmy „Postaw na niezawodność”. 

 

Poszczególni uczestnicy procesu budowlanego przy wyborze rozwiązań przywiązują największą wagę 

do funkcjonalności, najwyższej jakości zarówno produktów, jak i oferowanych usług. Każde z 

rozwiązań wyróżnia trwałość, długa żywotność oraz bezpieczeństwo techniczne. Dbałość o wszelkie 

aspekty współpracy oraz oferta rozwiązań maksymalnie odciążających prace budowlane sprawia, że 

Schöck, zgodnie z hasłem „Postaw na niezawodność”, jest firmą godną zaufania, od lat docenianą 

przez czołowych specjalistów z branży.  

 

 

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. :  

 

Fot: Schöck 
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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 ponad 700 pracowników. Oprócz 

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

produkcyjne w Essen, 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 prowadzi dystrybucję innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla budownictwa 

lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych. Schöck oferuje 

doradztwo i opiekę nad pracami budowlanymi już od fazy projektowej zgodnie z hasłem: „Postaw na niezawodność”. 

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mają dostęp do szkoleń i aktualnych informacji technicznych. Praktyczne 

materiały oraz dostępne programy, wsparcie budowlane i wysoka jakość produktów przekładają się na trwałość konstrukcji 

- ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej budynku. Wysoką jakość, bezpieczeństwo produktów oraz 

innowacyjność firmy Schöck potwierdzają m.in. statuetka Budowlanej Firmy Roku 2017 oraz trofeum Architects’ Darling 

2017 dla flagowego produktu firmy Schöck – łącznika termoizolacyjnego Isokorb. 

 

 

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