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Jsme Rockfon

Jsme předním světovým poskytovatelem 
akustických řešení. Každý den hledáme 
inspiraci a vytváříme inovace se zvukovými 
řešeními, která lidem pomáhají přemýšlet, 
odpočívat a užívat si života. Naše akustické 
stropní desky a stěnové panely jsou speciálně 
navrženy tak, aby poskytovaly akustická 
řešení, která jsou krásná a zároveň vytvářejí 
zdravé a příjemné prostory.

Pocit pohody je základem všeho, co děláme. 
Naše designová akustická řešení přinášejí 
soustředění do učeben, potěšení do míst 
pořádaných akcí, bezpečí do průmyslových 
prostor a uzdravení do nemocnic. To vše se 
opírá o naše čtyři základní hodnoty: kvalita, 
důvěra, udržitelnost a inovace.

Udržitelnost ve společnosti Rockfon

Udržitelnost je jádrem našeho výzkumu 
a vývoje. Nejde o prázdné slovo, principy 
udržitelnosti jsou zakotveny ve všech našich 
procesech a způsobu myšlení v průběhu 
celého životního cyklu produktu.  Proto 
v rámci oběhového hospodářství používáme 
přírodní kámen, neustále snižujeme 
uhlíkovou stopu a recyklujeme.

Chceme tyto znalosti o udržitelnosti předat 
našim zákazníkům a ukázat jim, jak produkty 
společnosti Rockfon a jejich vlastnosti mohou 
pomoci získat více kreditů v systémech 
hodnocení budov.

„BREEAM je mezinárodní systém, který 
poskytuje nezávislou certifikaci třetí stranou 
pro posouzení udržitelnosti jednotlivých 
budov, komunit a infrastrukturních 

projektů.“ Posuzování probíhá v několika 
fázích, od návrhu a výstavby až po provoz 
a rekonstrukci. BREEAM obsahuje ukazatele 
v řadě kategorií, od energetických až po 
ekologické. Každá z těchto kategorií se 
zabývá nejvýznamnějšími faktory, mezi 
něž patří provedení s nízkým dopadem 
a snižování emisí uhlíku, trvanlivost 
a odolnost konstrukce, přizpůsobení se 
změně klimatu a ekologická hodnota 
a ochrana biologické rozmanitosti.1 Akustická 
řešení společnosti Rockfon mohou být 
správnou volbou pro navrhování a výstavbu 
udržitelných budov podle BREEAM a mohou 
vám pomoci získat více bodů při certifikaci.

1Building Research Establishment BRE GLOBAL, 2021, „How 
BREEAM Certification works“ (Jak funguje certifikace BREEAM), 
k dispozici na internetové adrese https://www.breeam.com/disco-
ver/how-breeam-certification-works/, přístup v lednu 2021

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
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Následující tabulka uvádí přehled možných kreditů, které mohou zákazníci získat při použití stropních řešení společnosti 
Rockfon.

Řízení

Kategorie 
kreditu

Přispění 
společnosti Rockfon Max. počet kreditů

Man 02 

Náklady životního cyklu a plánování 

životnosti

Cíl: Podporovat kalkulaci nákladů životního cyklu a ekonomickou udržitelnost 
prostřednictvím posuzování nákladů životního cyklu jednotlivých prvků, nákladů 

životního cyklu na úrovni komponent a vykazování kapitálových nákladů.2

Ve společnosti Rockfon vás můžeme podpořit a nabídnout vám informace o nákladech 
na životní cyklus komponent, které jsou pro tento kredit potřeba. Produkty společnosti 
Rockfon nabízejí dlouhodobou funkčnost a během své životnosti v budově nepotřebují 
žádnou údržbu ani opravy, proto u nich nevznikají žádné náklady na používání. Na konci 
životnosti jsou demontovány ručně, což z hlediska nákladů zefektivňuje i jejich likvidaci 

či recyklaci. 

1 bod

Materiály

Kategorie 
kreditu

Přispění 
společnosti Rockfon Max. počet kreditů

Mat 01 

Dopady životního cyklu

Cíl: Podporovat používání stavebních materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí 
během celého životního cyklu budovy.3

Všechny produkty společnosti Rockfon jsou zahrnuty v našem environmentálním 
prohlášení o produktu, které ověřila třetí strana (EPD typu III pro konkrétní produkt). Toto 
prohlášení je k dispozici na našich webových stránkách a také v databázích třetích stran, 
jako jsou IBU, UL či EPD Norge. Pomocí speciálního „škálovacího vzorce“ uvedeného 

v prohlášení EPD můžete snadno vygenerovat výsledky specifické pro daný produkt. Náš 
tým technické podpory je v oblasti prohlášení EPD vyškolen a v případě potřeby vám 

poskytne pomoc.

1 bod

Mat 03 

Odpovědné získávání 

stavebních materiálů

Cíl: Zajistit plán udržitelného zásobování a odpovědné získávání surovin pro stavební 
produkty.4

Všechny naše továrny na výrobu kamenné vlny mají platnou certifikaci v souladu 
s požadavky norem ISO 14001 (systém environmentálního managementu, EMS) a také 

ISO 9001 (systém řízení kvality). Naše dodavatele vybíráme poté, co se ujistíme, že 
splňují Kodex skupiny ROCKWOOL a naše vysoké standardy a závazky vůči životnímu 

prostředí i lidstvu.

4 body

Mat 06 

Materiálová účinnost

Cíl: Prosazovat efektivní využívání materiálů ve všech fázích životního cyklu budovy 
a podporovat využívání materiálů a snižování množství odpadů při zachování funkčnosti, 

odolnosti a trvanlivosti budovy.5

Produkty společnosti Rockfon se snadno instalují a mají dlouhou životnost a odolnost, 
časem se nedeformují, neprohýbají se a neztrácejí své funkční vlastnosti. Při jejich 

instalaci nevzniká mnoho odpadu a po skončení jejich životnosti je lze vrátit zpět do 
našich továren, kde jsou recyklovány, případně je lze dokonce znovu použít a dát jim 

druhý život.

1 bod

2BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2, přístup v lednu 2021.
3BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1, přístup v lednu 2021.
4BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3, přístup v lednu 2021.
5BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6, přístup v lednu 2021.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6
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Zdraví a pocit pohody

Kategorie 
kreditu

Přispění 
společnosti Rockfon Max. počet kreditů

Hea 01 

Zrakový komfort

Cíl: Zajistit, aby bylo vzato do úvahy osvětlení a aby budova byla navržena s cílem 
poskytnout jejím obyvatelům co nejlepší zrakový komfort.6

Společnost Rockfon může dodat řadu stropních řešení s odrazivostí světla 85 % nebo 
vyšší. Lepší distribuce přirozeného světla ve vnitřních prostorách může majitelům budov 

pomoci snížit zátěž elektrickým osvětlením a zredukovat náklady na chlazení, čímž 
se ušetří energie i související náklady. Výběrem stropů se správnou odrazivostí světla 

podporuje společnost Rockfon produktivitu, pohodlí a pocit pohody uživatelů.

4 body

Hea 02 

Kvalita vnitřního ovzduší

Cíl: Podporovat zdravé vnitřní prostředí se zamezením používání azbestu, s minimalizací 
zdrojů znečištění ovzduší a navržením flexibilní a přizpůsobitelné strategie větrání 

budov.7

Stropní a stěnové produkty společnosti Rockfon získaly označení nejvyšší kvality, pokud 
jde o emise do ovzduší. Pomáhají vám tak získat více bodů u tohoto kreditu, protože 
mají nízké emise a neobsahují žádná azbestová vlákna. Naše produkty získaly nejvyšší 
označení pro vnitřní klima, např. francouzskou certifikaci VOC A+, finskou M1, Blue 

Angel, Singapore Green Building Product Certificate a Danish Indoor Climate Label. 
Úrovně emisí jsou stanoveny podle zkušební metody uvedené v normě EN 16516-
1:2018. Pokud se na nás obrátíte, můžeme vám poskytnout konkrétní informace 

o produktu, o nějž máte zájem. Více informací o dostupných certifikátech najdete také 
v našich prohlášeních o udržitelnosti produktů (PSD).8

1 bod

Hea 04 

Tepelný komfort

Cíl: Zajištění flexibilního a tepelně komfortního prostředí s vhodnou regulací pro 
uživatele budovy.9

Naše produkty jsou vyrobeny z kamenné vlny, která je ze své podstaty nejen vysoce 
zvukově absorpčním, ale také tepelně izolačním materiálem. Tepelná vodivost stropních 

desek Rockfon se pohybuje mezi 37–40 mW/mK.

Skupiny produktů Facett a Cosmos mají vylepšené tepelně izolační vlastnosti a jejich 
instalace přináší dobrý tepelný komfort. Hodnota jejich tepelné vodivosti je pouhých 

34 mW/mK.

2 body

Hea 05 

Akustický výkon

Cíl: Zajistit standardy správné praxe z hlediska akustického výkonu, včetně zvukové 
izolace a doby dozvuku.10

Produkty společnosti Rockfon mají vysokou zvukovou pohltivost, a proto významně 
přispívají ke zkrácení doby dozvuku a zvýšení srozumitelnosti řeči. Použití stropu 

s vysokou pohltivostí zvuku může snížit hladiny hluku dokonce až na 6 dB (A). Většina 
našich produktů spadá do třídy zvukové pohltivosti A a dosahuje výrazně lepších 

výsledků, než je průměr v tomto oboru. Volbou produktů společnosti Rockfon získáte 
optimální akustické prostředí, které optimalizuje srozumitelnost řeči i možnost relaxace.

Naše produkty mají nejen vysokou zvukovou pohltivost, ale díky rozšířené funkci naší 
produktové řady zvané dB mohou také vysoce izolovat zvuk. Proto významně přispívají 
ke zvukové izolaci mezi místnostmi. Naše produkty mohou také působit jako zvukové 

bariéry na stěnách, aby zvýšily zvukovou izolaci mezi prostory, zejména v případech, kdy 
stěny nedosahují výšky stropu. 

4 body

6Building Research Establishment BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL 
LTD. K dispozici na internetové adrese https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Heal-
th%2520and%2520Wellbeing%7C_____1, přístup v lednu 2021.
7BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2, 
přístup v lednu 2021.
8https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documents*Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20udr%C5%BEitelnosti%20
produktu%20 

9BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adrese 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4, 
přístup v lednu 2021.
10BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové ad-
rese https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5, 
přístup v lednu 2021.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documents*Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20udr%C5%BEitelnosti%20produktu%20 
https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documents*Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20udr%C5%BEitelnosti%20produktu%20 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
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Odpady

Kategorie 
kreditu

Přispění 
společnosti Rockfon Max. počet kreditů

Wst 01 

Nakládání ze stavebním odpadem

Cíl: Zajistit osvědčené postupy nakládání se stavebním odpadem podporou snižování 
množství stavebního odpadu a odklonem zdrojů ze skládek.11

Produkty společnosti Rockfon lze znovu použít nebo recyklovat vrácením zpět do našich 
továren do uzavřeného systému recyklace. Na mnoha trzích své zákazníky podporujeme 
a nabízíme kompletní řešení recyklace tím, že navazujeme partnerství se společnostmi, 

které se zabývají zpracováním odpadu, a vytváříme logistické sítě pro zpětný odběr 
odpadu. Obraťte se na náš místní tým a získejte více informací o řešeních nabízených na 

vašem trhu.

3 body

Wst 06 

Funkční adaptabilita 

 (pouze pro nebytové prostory)

Cíl: Podpořit přijetí plánů funkčního designu a umožnit přizpůsobení budovy budoucím 
změnám nebo požadavkům na její využití.12

Produkty společnosti Rockfon jsou přizpůsobitelné vnitřním změnám fyzického prostoru, 
rekonstrukcím a lze je manuálně odstranit bez zásahu do konstrukce.

1 bod

Inovace

Kategorie 
kreditu

Přispění 
společnosti Rockfon Max. počet kreditů

Inovace

Cíl: Podporovat inovace prostřednictvím příkladných výsledků ve stávajících 
vydáních BREEAM nebo schválené inovace, které zvyšují výkonnost budovy v oblasti 

udržitelnosti.13

Naše produkty nabízejí nejvyšší výkonnost na trhu a stavební projekty díky nim mohou 
současné požadavky BREEAM předčít. Ve společnosti Rockfon neustále inovujeme a 

pracujeme na nových aplikacích, které mohou zkvalitnit vnitřní prostory. Obraťte se na 
nás, abychom mohli společně navrhnout a realizovat inovační prvek.

10 bodů

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Body získané v jednotlivých klíčových prvcích nezávisejí pouze na vlastnostech produktů společnosti Rockfon. Produkty 
společnosti Rockfon pouze pomáhají dosáhnout cíle získat kredity, nejsou však samostatným prvkem. Společnost Rockfon neposkytuje záruku ani nenese 
odpovědnost za nesplnění kreditů, které mohou zahrnovat širší posouzení stavebních produktů a prvků budov.

11BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adre-
se https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C____, přístup v lednu 2021.
12BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové adre-
se https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7, přístup v lednu 2021.
13BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – vydání: 2.0. BRE GLOBAL LTD. K dispozici na internetové ad-
rese https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1, přístup v lednu 
2021.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C____
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1
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