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Nowa linia montażowa w tyskim zakładzie produkcyjnym  firmy Schöck.  
 
 

Rok po otwarciu zakładu produkcyjnego w Tychach powstała nowa linia montażowa Q, 
która  jest najnowszą generacją tego typu stanowisk pracy w firmie Schöck.  
 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Tychach odbyło się oficjalne 
otwarcie nowego zakładu produkcyjnego firmy Schöck, 
wiodącego producenta elementów do izolacji termicznej 
balkonów oraz izolacji akustycznej klatek schodowych.  
Zaledwie rok po otwarciu zakładu, firma Schöck może 
pochwalić się  nową linią montażową Q, która  jest najnowszą 
generacją tego typu stanowisk pracy. Nowa linia oznacza  
bezpieczną, ergonomiczną i wygodną pracę operatora.   
Umożliwia również produkcję takich typów jak Izolacja  
d=120mm  QXT, QXT+QXT, QZXT, QPXT, QPXT+QPXT, QPZXT, 
ZXT oraz Izolacja d=80mm  Q, Q+Q, QZ, QP, QP+QP, QPZ, Z. 
Nowa Linia montażowa  zwiększyła również moce produkcyjne 
naszego zakładu w Tychach, dzięki czemu nawet przy 
większych ilościach zamówień nie powinno być problemów z 
ich realizacją w żądanym przez klienta  terminie.   
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Tyski zakład wytwarza rozwiązania, które trafiają m.in. na polski, niemiecki, austriacki i 
węgierski rynek. Produkty pochodzące z polskiej fabryki wykorzystywane są podczas budowy 
wielu prestiżowych obiektów w kraju i za granicą. 

Schöck jest wiodącą, światową firmą, 
która oferuje rozwiązania w zakresie 
izolacji termicznej i akustycznej. Główną 
specjalnością firmy Schöck są 
rozwiązania dla budownictwa jedno- i 
wielorodzinnego, które są dopasowane 
do wymogów poszczególnych 
międzynarodowych rynków.  Schöck Sp. 
z o.o. jest przedsiębiorstwem Grupy 
Schöck, która prowadzi swoją 
działalność na całym świecie w ramach 
14 spółek zatrudniających około 1000 
pracowników. Jej główna siedziba 
znajduje się w Baden-Baden. Firma 
posiada również swoje fabryki w Essen, 
Halle/Saale i na terenie Austrii, Węgier oraz w Tychach. Tyski zakład już od ponad 10 lat 
stanowi bardzo ważne ogniwo w łańcuchu logistycznym i produkcyjnym firmy Schöck.  
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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 1000 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 liczne referencje, 

podziękowania, nagrody i wyróżnienia m.in. statuetka Budowlanej Firmy Roku 2017 oraz trofeum Architects’ Darling 2019 dla flagowego 

produktu firmy Schöck – łącznika termoizolacyjnego Isokorb. 

 


