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Marka Rockfon

Jesteśmy światowym liderem w zakresie rozwiązań 
akustycznych. Każdy dzień inspiruje nas do tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań dźwiękowych, które 
pomagają ludziom skupić myśli, odpocząć i bardziej 
cieszyć się życiem. Nasze płyty i panele są specjalnie 
zaprojektowane, aby dostarczać rozwiązania 
sufitów akustycznych, które są nie tylko piękne, 
ale równocześnie zapewniają zdrową i komfortową 
przestrzeń.

Dobre samopoczucie znajduje się w centrum 
wszystkiego, co robimy. Nasze piękne rozwiązania 
akustyczne pomagają tworzyć dobrą atmosferę, 
sprzyjają koncentracji w salach lekcyjnych, zapewniają 
bezpieczeństwo w lokalizacjach przemysłowych 
oraz ukojenie w szpitalach. Wszystko to opiera się 
na naszych czterech podstawowych wartościach: 
Jakości, Zaufaniu, Zrównoważonym rozwoju i 
Innowacyjności.

Zrównoważony rozwój w Rockfon

Zrównoważony rozwój znajduje się w 
centrum naszych badań i prac rozwojowych. 
Nie jest jedynie modnym wyrażeniem, ale 
fundamentem wszystkich naszych procesów i 
sposobem myślenia związanym z całym cyklem 
życia produktu.  Dlatego w ramach obiegu 
zamkniętego wykorzystujemy naturalny kamień, 
stale zmniejszamy nasz ślad węglowy i stosujemy 
recykling.

Chcemy podzielić się z klientami wiedzą na temat 
zrównoważonego rozwoju i pokazać im, jak 
produkty Rockfon i ich właściwości mogą pomóc 
w zdobyciu większej liczby punktów w systemach 
oceny budynków.

„BREEAM to międzynarodowy system, który 
zapewnia niezależną zewnętrzną certyfikację 
oceny właściwości poszczególnych budynków 

oraz projektów społecznych i infrastrukturalnych w 
zakresie zrównoważonego rozwoju”. Ocena zostaje 
przeprowadzona w kilku etapach: od projektu, 
przez konstrukcję, aż po eksploatację i renowację. 
W BREEAM wskaźniki podzielone są na kilka 
kategorii i dotyczą m.in. energii i ekologii. Każda z 
tych kategorii związana jest z najbardziej istotnymi 
czynnikami, m.in. niewielkim wpływem projektu na 
środowisko oraz redukcją emisji dwutlenku węgla; 
ochroną i trwałością projektu; przystosowaniem do 
zmian klimatycznych oraz wartością ekologiczną 
i ochroną bioróżnorodności1. Rozwiązania 
akustyczne Rockfon mogą okazać się dobrym 
wyborem przy projektowaniu i budowie obiektów 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju 
oraz BREEAM, zapewniając dodatkowe punkty 
podczas certyfikacji.

1Building Research Establishment BRE GLOBAL, 2021, „Na czym polega 
proces nadawania certyfikatu BREEAM”, dostępny na stronie  https://
www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/, dostęp: 
styczeń 2021 r.

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
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Ocena Wkład Rockfon Maks. ocena

Man 02 

Koszt cyklu życia produktu i planowanie 

okresu eksploatacji

Cel: Promowanie analizy kosztów cyklu życia i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego 
poprzez ocenę elementarnych kosztów cyklu życia, kosztów cyklu życia poszczególnych 

elementów oraz raportowanie nakładów inwestycyjnych.2

Rockfon może zapewnić wsparcie i dostarczyć informacje o kosztach cyklu życia 
elementu potrzebne do spełnienia wymogów tego kryterium. Żywotność i wydajność 
produktów Rockfon sprawia, iż nie wymagają one konserwacji ani naprawy podczas 

eksploatacji, dlatego też ich wykorzystanie nie wiąże się żadnymi dodatkowymi kosztami. 
Po zakończeniu użytkowania są ręcznie demontowane, co w dalszym stopniu ogranicza 

koszty związane z utylizacją lub recyklingiem.

1 punkt

Ocena Wkład Rockfon Maks. ocena

Mat 01 

Oddziaływanie w cyklu życia

Cel: Promowanie wykorzystywania materiałów budowlanych o małym wpływie na 
środowisko w trakcie całego cyklu życia budynku3.

Wszystkie produkty Rockfon są uwzględnione w naszej deklaracji środowiskowej 
dotyczącej produktów (EPD typu III), która została poddana niezależnej weryfikacji. 
Deklaracja dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w niezależnych bazach 

danych, takich jak IBU, UL oraz EPD Norge. Specjalny wzór skalowania zawarty w 
deklaracji pozwala łatwo wygenerować wyniki dotyczące konkretnego produktu. W razie 
potrzeby do dyspozycji jest nasz zespół wsparcia technicznego, który został przeszkolony 

z zakresu deklaracji EPD.

1 punkt

Mat 03 

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców 

do materiałów budowlanych

Cel: Realizacja planu zrównoważonego zaopatrzenia i odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców do materiałów budowlanych.4

 Wszystkie nasze fabryki skalnej wełny mineralnej posiadają ważne certyfikaty ISO 
14001 (System zarządzania środowiskowego EMS) oraz ISO 9001 (System zarządzania 
jakością). Wyboru dostawców dokonujemy pod kątem spełniania wymagań Kodeksu 
postępowania Grupy ROCKWOOL oraz naszych wysokich standardów i zobowiązań 

związanych ze środowiskiem i społeczeństwem.

4 punkty

Mat 06 

Wydajność materiału

Cel: Promowanie oszczędnego zużycia materiałów na wszystkich etapach cyklu życia 
budynku oraz wsparcie w redukcji odpadów, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności 

i trwałości budynku.5

Produkty Rockfon są łatwe w montażu i cechują się niezwykłą trwałością i wydajnością, co 
zapobiega wyginaniu i wykrzywianiu i utracie funkcjonalności z upływem czasu. Produkty 

nie generują znacznej ilości odpadów podczas montażu i mogą zostać poddane 
recyklingowi w naszych fabrykach po zakończeniu eksploatacji, a nawet wykorzystane 

ponownie.

1 punkt

Zarządzanie

Materiały

2BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2, dostęp: styczeń 2021 r.
3BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1, dostęp: styczeń 2021 r.
4BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3, dostęp: styczeń 2021 r.
5BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6, dostęp: styczeń 2021 r.

W poniższej tabeli przedstawiono punkty możliwe do zdobycia przez klientów dzięki zastosowaniu rozwiązań sufitowych 
Rockfon.

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


BREEAM International

4

Ocena Wkład Rockfon Maks. ocena

Hea 01 

Komfort wizualny

Cel: Uwzględnienie oświetlenia w projekcie oraz zapewnienie jak najwyższego komfortu 
wizualnego użytkownikom budynku.6

Rockfon oferuje różnorodne rozwiązania sufitowe o współczynniku odbicia światła 85% i 
wyższym. Lepsze rozproszenie światła naturalnego w przestrzeniach wewnętrznych może 

pomóc właścicielom budynków w obniżeniu zużycia energii elektrycznej potrzebnej 
do oświetlenia i zredukowaniu kosztów chłodzenia, zmniejszając koszty energii i inne 

powiązane koszty. Dzięki sufitom o odpowiednim współczynniku odbicia światła Rockfon 
wspiera produktywność, komfort i dobre samopoczucie użytkowników budynku.

4 punkty

Hea 02 

Jakość powietrza wewnątrz budynku

Cel: Promowanie zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń poprzez eliminację 
azbestu, minimalizację źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz opracowanie elastycznej i 

łatwej w przystosowaniu strategii wentylacyjnej budynku.7

Produkty sufitowe i ścienne Rockfon są opatrzone etykietami informującymi o najlepszym 
w klasie poziomie emisji, przez co pozwalają na zdobycie większej liczby punktów 
w ramach tej oceny – są to produkty niskoemisyjne, które nie zawierają włókien 

azbestowych. Nasze produkty zostały wyróżnione jako najlepsze w swojej klasie poprzez 
przyznanie etykiet dotyczących klimatu we wnętrzach – należą do nich francuska VOC 
A+, fińska M1, Blue Angel, Singapore Green Building Product Certificate oraz Danish 

Indoor Climate Label. Poziomy emisji określone zgodnie z metodą badania
opisaną w PN-EN 16516-1:2018. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
interesującego Cię produktu, skontaktuj się z nami. Więcej informacji na temat 

dostępnych certyfikatów możesz znaleźć w naszych deklaracjach dotyczących zgodności 
produktu z zasadami zrównoważonego rozwoju.8

1 punkt

Hea 04 

Komfort termiczny

Cel: Zapewnienie użytkownikom budynków elastycznego środowiska i komfortu 
termicznego oraz odpowiednich narzędzi do kontroli.9

Nasze produkty są wyprodukowane ze skalnej wełny mineralnej, która z natury jest 
materiałem pochłaniającym dźwięk i zapewniającym izolację termiczną. Przewodność 

cieplna płyt sufitowych Rockfon mieści się w przedziale 37–40 mW/mK.

Linie Facett i Cosmos, charakteryzują się lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi i są 
montowane w celu zapewnienia komfortu termicznego. Ich przewodność cieplna wynosi 

zaledwie 34 mW/mK.

2 punkty

Hea 05 

Efektywność akustyczna

Cel: Zapewnienie wysokich standardów efektywności akustycznej, wliczając w to 
izolacyjność akustyczną i czas pogłosu.10

Produkty Rockfon są wysoce dźwiękochłonne, dlatego znacząco przyczyniają się do 
redukcji czasu pogłosu i poprawy zrozumiałości mowy. Wykorzystanie naszych wysoce 
dźwiękochłonnych sufitów może obniżyć poziom hałasu nawet o 6 dB(A). Większość 

naszych produktów ma klasę pochłaniania dźwięków A, a ich wyniki znacznie przekraczają 
branżową średnią. Wybór produktów Rockfon zapewnia optymalne środowisko 

akustyczne, które sprzyja zrozumiałości mowy i możliwości relaksu.

Nasze produkty nie tylko pochłaniają dźwięk, ale również go blokują dzięki 
udoskonalonej funkcji naszej tzw. gamy produktów dB. W związku z tym znacznie 

przyczyniają się do poprawy izolacyjności akustycznej sąsiadujących pomieszczeń. Nasze 
produkty można też wykorzystać jako ścienne bariery dźwiękoszczelne w celu zwiększenia 

izolacyjności akustycznej sąsiadujących pomieszczeń, zwłaszcza w przypadkach, gdzie 
ściany nie sięgają sufitu. 

4 punkty

Zdrowie i dobre samopoczucie

6Building Research Establishment BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE 
GLOBAL LTD. Dostępne na https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%
2520Wellbeing%7C_____1, dostęp: styczeń 2021 r.
7BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na https://
www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2, dostęp: 
styczeń 2021 r.
8https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product sustainability declarations%2C tiles and panels
9BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na https://
www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4, dostęp: 
styczeń 2021 r.
10BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na https://
www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5, dostęp: 
styczeń 2021 r.

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.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product%20sustainability%20declarations%2C%20tiles%20and%20panels
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_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
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
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Ocena Wkład Rockfon Maks. ocena

Wst 01 

Zarządzanie odpadami budowlanymi

Cel: Zapewnienie efektywnego zarządzania odpadami budowlanymi poprzez 
promowanie ich redukcji oraz rezygnację ze składowania zasobów na wysypiskach 

śmieci.11

Produkty Rockfon mogą zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w 
naszych fabrykach po objęciu systemem recyklingu w obiegu zamkniętym. Wspieramy 

naszych klientów na wielu rynkach i oferujemy kompletne rozwiązanie recyklingowe 
poprzez współpracę z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz tworzenie 
sieci logistycznych celem odbioru odpadów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym 

lokalnym zespołem, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań oferowanych na 
Twoim rynku.

3 punkty

Wst 06 

Dopasowanie funkcjonalne 

(wyłącznie budownictwo niemieszkalne)

Cel: Promowanie wdrożenia planów związanych z funkcjonalną konstrukcją oraz 
umożliwienie przystosowania budynku do przyszłych zmian i wymagań dotyczących 

użytkowania.12

Produkty Rockfon można dostosowywać do zmian we wnętrzach i remontów oraz można 
je ręcznie usuwać bez naruszania ich struktury.

1 punkt

Ocena Wkład Rockfon Maks. ocena

Innowacyjność

Cel: Promowanie innowacyjności poprzez wzorcową wydajność w bieżących kwestiach 
związanych z BREEAM lub wprowadzanie zatwierdzonych innowacji, które zwiększają 

wydajność budynków powiązaną ze zrównoważonym rozwojem.13

Nasze produkty oferują najwyższą wydajność na rynku i sprawiają, że projekt może 
przewyższyć obowiązujące wymagania BREEAM. Nieustannie pracujemy nad 

innowacyjnymi zastosowaniami pozwalającymi ulepszać przestrzenie wewnętrzne. 
Skontaktuj się z nami, aby przedstawić swój innowacyjny pomysł i opracować go razem 

z nami.

10 punktów

Odpady

Innowacyjność

11BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1, dostęp: styczeń 2021 r.
12BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7, dostęp: styczeń 2021 r.
13BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Nr referencyjny: SD233 – Wydanie: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Dostępne na 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1, dostęp: styczeń 
2021 r.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Przyznanie punktów za każdą cechę nie zależy wyłącznie od zastosowania produktów Rockfon. Produkty Rockfon jedynie pomagają 
osiągnąć odpowiednią liczbę punktów, ale nie są jedynym, niezależnym elementem branym pod uwagę. Rockfon nie gwarantuje uzyskania konkretnej oceny i 
nie odpowiada za jej nieuzyskanie w procesie, który może obejmować szerszą weryfikację produktów budowlanych i elementów konstrukcyjnych.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1
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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