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wpływają na koncentrację i dobre samopoczucie

Projektowanie 
dla szkół



Poradnik edukacyjny – Szkoły

Zajmujesz się projektowaniem szkół? Niezależnie od tego, czy 
Twój projekt obejmuje budowę nowej, nowoczesnej placówki 
edukacyjnej, czy modernizację starej szkoły – ta broszura jest 

dla Ciebie. Znajdziesz tu najnowsze trendy, które mają wpływ na 
przestrzeń w szkołach, a także wskazówki dotyczące prawidłowego 

projektowania z myślą o akustyce.

Ta podręczna broszura została zaprojektowana z myślą 
o architektach i projektantach. Stanowi inspirację dla czytelnika 

i jest źródłem wiedzy na temat optymalizacji przestrzeni 
edukacyjnej, która sprzyja nauce i dobremu samopoczuciu.

Nasze rozwiązania akustyczne 
zmniejszają poziom hałasu 

w klasach, ułatwiając uczniom 
słuchanie, koncentrację 

i naukę, a także odpoczynek 
i zabawę.

Dyrektor zarządzający Rockfon

Parik Chopra

”
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Aktualne trendy 
w szkołach
Jak brzmi szczęśliwa, zdrowa szkoła? My 
również lubimy ten dźwięk. Dlatego wraz 
z architektami stale pracujemy nad innowacjami 
i szukamy rozwiązań, które pomogą uczniom 
wykorzystać ich potencjał.

Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym trendom 
w projektowaniu szkół.

W ostatnich latach widzimy, że szkoły odchodzą od 
tradycyjnego, przemysłowego modelu nauczania, 
w którym niemal nie ma miejsca na interakcje między 
nauczycielem a uczniami. Dzisiejsze szkoły stawiają 
na dynamikę – uczniowie debatują, uczą się poprzez 
działanie i pracują w zespołach, dzięki czemu stają 
się częścią społeczeństwa uczącego się. Dlatego też 
obecnie kładziony jest większy nacisk na dobry projekt 
sali lekcyjnej i potrzebę kontrolowania poziomu hałasu.

W czym możemy pomóc?
Akustyczne rozwiązania sufitowe i ścienne spełniają 
najwyższe na rynku standardy w zakresie zrozumiałości 
mowy oraz aktywnego kierowania lub blokowania 
dźwięku, co sprzyja koncentracji, myśleniu i nauce.

Dynamiczna nauka
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Allen J.G. et al, 
Harvard Schools For Health Foundations 
for Student Success (2018)

Na każde 10 dB 
wzrostu poziomu 
hałasu uczniowie 
w wieku 8–9 lat 
osiągali o 5,5 
punktu niższe 
wyniki w krajowym 
standaryzowanym 
teście.
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Obecnie nauka odbywa się nie tylko w klasach. 
Coraz częściej również korytarze i hole stają się 
przestrzenią do wspólnych działań i interakcji. 
Co więcej, szkoły nie są już wykorzystywane 
tylko do nauki, stają się one miejscem 
integracji szerszej społeczności – wspólną 
przestrzenią dla wszystkich, wykorzystywaną 
również po godzinach lekcyjnych, co pozwala 
na maksymalne wykorzystanie nieruchomości 
i budowanie relacji z mieszkańcami miasta czy 
gminy.

Różne przeznaczenie budynku?
Tworzenie przestrzeni o różnym przeznaczeniu 
wymaga elastyczności – projekt musi bowiem 
spełniać potrzeby różnych użytkowników. Nasze 
rozwiązania akustyczne są projektowane z myślą 
o modułowości, która pozwala na łatwą zmianę 
konfiguracji przestrzeni, aby jej wygląd szedł 
w parze z jakością dźwięku.

Pandemia zmusiła szkoły do szybszego reagowania. 
Oznacza to większy nacisk na higienę, systemy 
wentylacyjne i łatwość czyszczenia materiałów 
budowlanych w całej szkole.

W czym możemy Ci pomóc?
Nasze sufity są wykonane ze skalnej wełny 
mineralnej, która ma naturalną odporność na 
pleśń i bakterie. Są łatwe w czyszczeniu i spełniają 
najbardziej rygorystyczne przepisy w zakresie 
higieny i bezpieczeństwa.

Pomieszczenia wspólne

Bezpieczna przestrzeń

Trendy, ciąg dalszy
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Dobra akustyka wspomaga naukę i rozumienie. 
Na szczęście uwzględniają to lokalne przepisy 
budowlane, zapewniając jasne wytyczne 
dotyczące środowiska akustycznego. W tabeli 
poniżej podano lokalne wytyczne w zakresie 
akustyki dla szkół.

Normy w 
zakresie akustyki 
w projektowaniu 
szkół

*) S - powierzchnia rzutu pomieszczenia

Wytyczne normy PN-B-02151-4: 2015-06: 

Rodzaj pomieszczenia Objętość lub wysokość 
pomieszczenia

Wymaganie

Czas pogłosu, T [s] Wskaźnik Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, A [m2]

Sale lekcyjne, pracownie szkolne, 

sale audytoryjne

≤ 120 m3 ≤ 0,6

od 120 do 250 m3 ≤ 0,6 ≥ 0,6

od 250 do 500 m3 ≤ 0,8 ≥ 0,6

od 500 do 2000 m3 ≤ 1,0 ≥ 0,6

Sale gimnastyczne
≤ 5000 m3 ≤ 1,5

>5000 m3 ≤ 1,8

Baseny
≤ 5000 m3 ≤ 1,8

>5000 m3 ≤ 2,2

Świetlice szkolne ≤ 0,6

Stołówki szkolne ≤ 0,6

Czytelnie, wypożyczalnie, 

biblioteki

≤ 4 m ≤ 0,6

> 4 m ≤ 0,8

Pokoje nauczycielskie, socjalne, 

administracyjne
≤ 0,6

Pracownie do zajęć technicznych, 

warsztaty szkolne
≥ 0,6 x S *

Szatnie ≥ 0,6 x S *

Korytarze ≥ 1,0 x S *

Klatki schodowe ≥ 0,4 x S *

Kuchnie i zaplecza 

gastronomiczne
≥ 0,4 x S *
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Poradnik edukacyjny – Szkoły

Jak projektować 
różne przestrzenie 
w szkole
Przyszłość buduje się dziś.
Przygotowanie uczniów na przyszłość oznacza budowanie 
i tworzenie środowiska, które będzie wspierać, ułatwiać i zachęcać 
do nauki.

Siła Rockfon
Nasza szeroka gama rozwiązań akustycznych zapewnia swobodę 
projektowania – niezależnie od tego, czy chcesz wyciszyć hałas 
w klasie, czy też potrzebujesz odpornych na uderzenia rozwiązań 
akustycznych do sali gimnastycznej. Oferujemy produkty 
spełniające wymagania różnych przestrzeni w szkołach.

Korytarze i strefy odpoczynku 

Biura i pomieszczenia administracyjne 

Klasy

Bufety i kuchnie

Szatnie i łazienki

Sale gimnastyczne
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Korytarze i strefy 
odpoczynku

Pomieszczenia wielofunkcyjne
Korytarze to wielofunkcyjne przestrzenie, 
które nie tylko przyjmują i prowadzą uczniów, 
nauczycieli i gości w całej szkole, ale są 
również rutynowo wykorzystywane jako miejsca 
odpoczynku, współpracy i wspólnej nauki dla 
uczniów.

W tych często zatłoczonych obszarach pojawiają 
się problemy związane z dużym poziomem 
hałasu i wzmożonym ruchem pieszym. Kluczowe 
znaczenie ma więc zapewnienie wysokiego 
poziomu pochłaniania dźwięku, aby wspierać 
współpracę i interakcję eliminując uciążliwy 
hałas.
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Ciii... Prosimy o ciszę – uczymy się
Dwa elementy mające kluczowe znaczenie 
dla procesu uczenia się, czy to w klasie, czy 
w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze lub 
hole, to ulepszona akustyka i dostęp do naturalnego 
światła. Uwzględnienie wyciszenia w projekcie jest 
szczególnie ważne w przypadku dzieci i nastolatków, 
którym trudniej jest się skupić.

Akustyka to nie jedyny ważny aspekt. Badanie 
przeprowadzone w USA z udziałem 21 000 
uczniów wykazało, że dostęp do naturalnego 
światła poprawił wyniki w czytaniu i matematyce. 
Wpuszczanie światła słonecznego do korytarzy i stref 
odpoczynku jest tak ważne, ponieważ w tego typu 
pomieszczeniach zwykle nie ma wielu okien. 

Nie zapomnij o ścianach
W miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich 
jak korytarze, uzyskanie odpowiedniej akustyki 
może być wyzwaniem, zwłaszcza ze względu na 
obecność licznych powierzchni odbijających dźwięk. 
Doskonałym dodatkiem i rozwiązaniem mogą okazać 
się ściany. Umożliwiają one modulowanie hałasu 
i zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Scientific American Mind, April 2009

Jedno z badań przeprowadzonych 
w USA z udziałem 21 000 uczniów 
wykazało, że uczniowie mający 
większy dostęp do naturalnego 
światła uzyskali o 26% lepsze wyniki 
w czytaniu i o 20% lepsze wyniki 
z matematyki.
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Rozwiązania do korytarzy i stref odpoczynku

Wybierz najlepsze rozwiązania dla swojego projektu

Korytarze są arteriami, po których się 
poruszamy, ale ponieważ szkoły zmagają się 
z niedoborem przestrzeni, coraz częściej są 
również wykorzystywane jako miejsca do nauki. 
Aby trafić w idealny punkt akustyczny w tych 
obszarach, potrzebne są sufity akustyczne 
i wytrzymałe rozwiązania ścienne, które 
zapewnią skuteczną kontrolę hałasu.

Rockfon Blanka oferuje najlepszą w swojej klasie akustykę 
w połączeniu z wyjątkowo białą powierzchnią o wysokim 
współczynniku odbicia i rozpraszania światła. 
Ich powierzchnia przyciąga o 11% procent więcej światła 
dziennego w porównaniu do innych sufitów. Produkty są 
również dostępne w grubościach do 40 mm, co pozwala na 
kontrolowanie hałasu w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Panel ścienny Rockfon VertiQ wyróżnia nie tylko 
atrakcyjny wygląd i trwałość, ale również wysoki poziom 
dźwiękochłonności i odporności na uderzenia. Występuje 
w kilku kolorach i może być montowany zarówno w pionie, 
jak i w poziomie. Skutecznie pochłania dźwięk przyczyniając 
sie do obniżenia hałasu w miejscu jego powstawania a tym 
samym jego przenoszenia do oddalonych otwartych miejsc.

Rockfon Blanka®

Panel ścienny Rockfon® VertiQ®

Oto polecane produkty
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OBIEKT REFERENCYJNY

Szkoła Podstawowa nr 46
w Poznaniu
Poznań, Polska

Wyzwanie:
Adaptacja akustyczna obiektu z lat 30-stych XX- 
wieku, od odsłoniętych betonowych ścianach i 
sufitach.

Rozwiązanie:
Umiejętne wykorzystanie paneli sufitowych i 
ściennych Rockfon® Eclipse™ przyczyniło się 
do poprawy komfortu nauki m.in. w Szkole 
Podstawowej nr 46 w Poznaniu. W nowym 
skrzydle tej szkoły uzyskano optymalną 
chłonność akustyczną oraz zminimalizowano 
czasu pogłosu, dzięki czemu uczniowie 
wyraźniej słyszą to, co mówią do nich 
nauczyciele.

Przepisy dotyczące akustyki

*) S - powierzchnia rzutu pomieszczenia

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, 

A [m2]

Świetlice szkolne ≤ 0,6

Stołówki szkolne ≤ 0,6

Korytarze ≥ 1,0 x S *

Rozwiązanie

1. Użyj wysokiej jakości materiałów dźwiękochłonnych na 
sufitach i ścianach, aby wyciszyć dźwięk i zapobiec jego 
rozprzestrzenianiu się.

2. Użyj grubszych i bardziej dźwiękochłonnych materiałów 
wokół pomieszczenia, aby jeszcze bardziej zoptymalizować 
redukcję dźwięku w niższych częstotliwościach.
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Cisza i spokój
W biurach i pomieszczeniach administracyjnych w budynku 
szkolnym wychowawcy przygotowują się do lekcji, rozmawiają 
ze współpracownikami o sprawach związanych z edukacją oraz 
integrują się.

Niestety przestrzenie te są często pomijane przy projektowaniu. 
Chociaż słusznie kładzie się duży nacisk na tworzenie 
odpowiedniego środowiska ułatwiającego uczniom naukę, 
ważne jest również zapewnienie komfortowej i energetyzującej 
przestrzeni dla personelu.

Biura i pomieszczenia 
administracyjne
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Od czasu zamontowania 
produktów Rockfon 
zauważyliśmy 
znaczną poprawę 
warunków wewnątrz 
pomieszczenia.

Nadawanie odpowiedniego tonu
Projekt biur i przestrzeni administracyjnych nadaje edukacyjny 
i profesjonalny ton szkoły – a zachowanie prywatności jest do 
tego niezbędne. Nauczyciele muszą czuć się bezpiecznie, że to, 
co jest omawiane, nie opuszcza pomieszczenia – niezależnie od 
tego, czy jest to rozmowa ze współpracownikami, rodzicami czy 
uczniem. W tych obszarach kluczowe znaczenie ma ograniczanie 
rozprzestrzeniania się dźwięku.

Zainspiruj nas!
Doskonała akustyka i dobry komfort w pomieszczeniu to aspekty, 
które pozwalają nauczycielom na chwilę wytchnienia od pracy 
związanej z nauczaniem i wychowywaniem uczniów. Wybierając 
materiały budowlane redukujące dźwięk, możesz stworzyć 
spokojne miejsce, w którym nauczyciele będą mogli zregenerować 
siły i nabrać energii na cały dzień.

Dyrektor Tom Stormyr,
Szkoła w Heistad 15
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Rozwiązania dla biur i pomieszczeń administracyjnych w szkołach

Sufit, który pomaga

Nie wszystkie szkoły mają taki sam budżet, czy to 
na remont, czy na nowy budynek. Nie oznacza to 
jednak, że trzeba pójść na kompromis w kwestii 
akustyki. Mamy rozwiązania, które pasują do 
większości budżetów i pozwalają zapewnić 
komfortową przestrzeń wspierającą nauczycieli 
i pozostały personel.

Nasze rozwiązania Rockfon dB łączą w sobie dwie istotne 
dla akustyki funkcje. Bardzo skutecznie pochłaniają 
dźwięk, dzięki czemu poprawiają klimat akustyczny 
w pomieszczenie, w którym jest on wytwarzany oraz 
ograniczają przenoszenie tego dźwięku do pomieszczeń 
sąsiednich. Jest to możliwe dzięki specjalnej budowie 
płyty - gruby gęsty rdzeń z wełny skalnej i membrana.

Ta wszechstronna płytka ma najwyższą na rynku 
dźwiękochłonność klasy A, oraz atrakcyjną białą, 
mikroteksturowaną powierzchnię. Jest dostępna w wielu 
standardowych krawędziach i wymiarach, co czyni ją 
popularnym i dostępnym rozwiązaniem w wielu szkołach.

Nasza seriaRockfon dB

Rockfon® Koral™

Oto polecane produkty
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Przepisy dotyczące akustyki

Niedawne badanie przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii przez profesora Jonathana Glazzarda 
i dr Antheę Rose wykazało, że istnieje 
bezpośrednia korelacja między dobrostanem 
nauczycieli a ich zdolnością do działania 
w klasie, dlatego tak ważne jest wspieranie 
szkolnego personelu i dbanie o jego komfort. 

Dobre samopoczucie 
nauczycieli ma znaczenie!

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, 

A [m2]

Pokoje 
nauczycielskie, 
socjalne, 
administracyjne

≤ 0,6

Rozwiązanie

1. Użyj wysokiej jakości materiałów dźwiękochłonnych, aby 
obniżyć poziom hałasu i stworzyć relaksującą atmosferę.

2. Skoncentruj się na materiałach izolujących dźwięk, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się dźwięku.
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Klasy

Przestrzeń do nauki dla każdego.
Klasa to dynamiczna przestrzeń w szkole. To tutaj 
uczniowie spotykają się, aby współpracować, kreatywnie 
myśleć i uczyć się. Aby uwzględnić wiele różnych 
sposobów nauczania, trzeba starannie rozważyć akustykę 
pomieszczenia.

Tradycyjny sposób nauczania musi iść w parze ze 
zrozumiałością mowy nauczyciela  - nawet uczniowie 
z tyłu sali muszą wszystko dobrze słyszeć. Praca 
grupowa wymaga kontrolowania poziomu dźwięku 
w pomieszczeniu, aby uniknąć rozpraszania i 
nadmiernego hałasu. Należy wziąć pod uwagę wszystkie 
częstotliwości dźwięku, w szczególności niskie.

Przepisy dotyczące akustyki

Rozwiązanie
1. Używaj wysokiej jakości materiałów dźwiękochłonnych w 

zakresie wszystkich częstotliwości mowy, zwłaszcza niskich.
2. 40-milimetrowa płyta na obwodzie pomieszczenia może 

pomóc zwiększyć wyrazistość mowy.
3. Użyj ścian w celu dalszego zminimalizowania echa i spełnienia 

wymagań akustycznych budynku.

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, 

A [m2]

Sale lekcyjne, 
pracownie 
szkolne, sale 
audytoryjne 

≤ 120 m3 ≤ 0,6

od 120 do 250 m3 ≤ 0,6 ≥ 0,6

od 250 do 500 m3 ≤ 0,8 ≥ 0,6

od 500 do 2000 m3 ≤ 1,0 ≥ 0,6

Pracownie 
do zajęć 
technicznych, 
warsztaty szkolne

≥ 0,6 x S *

Uwaga:
W salach do nauki dzieci z ubytkami słuchu norma zaleca czas pogłosu nieprzkraczający 
0,4 s.
W salach do nauczania początkowego i języków obcych norma zaleca czas pogłosu nieprz-
kraczający 0,5 s.
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Wpływ koloru
Właściwy projekt wizualny, kolory, atmosfera  - 
to decydujące elementy, które mogą sprzyjać 
nauce lub ją utrudnić.

Kolor wpływa na nasze emocje, które również 
wpływają na naszą uwagę i chęć do pracy. 
Wprowadzenie kolorów do klasy to świetny 
sposób na podkreślenie zamierzonego 
przeznaczenia przestrzeni. Na przykład matowe, 
delikatne i ciepłe kolory sprzyjają koncentracji 
w pracy. Dlaczego nie połączyć tego z dobrą 
akustyką i nie wybrać kolorowego sufitu?

Dynamiczna nauka
Czasy, kiedy nauczyciele po prostu przekazywali 
uczniom informacje w formie wykładu, już 
dawno minęły. Teraz dużo więcej uwagi 
poświęca się zdobywaniu umiejętności, takich 
jak kreatywne myślenie, a także rozwijaniu 
zdolności do współpracy.

To pełne energii forum nauki wymaga 
odpowiedniego klimatu w pomieszczeniu, 
zwiększając potrzebę zapewnienia komfortu 
akustycznego. Nowa rzeczywistość w zakresie 
metod nauczania jest widoczna w wielu 
krajach europejskich, dlatego wymagania 
budowlane dla szkół są bardzo wysokie. 
Sam sufit akustyczny często nie wystarcza do 
spełnienia norm dla sal lekcyjnych, co oznacza, 
że na ścianach należy zastosować dodatkowe 
rozwiązania akustyczne.

Indeklima og fagligt udbytte, Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2013

30,7% uczniów
twierdzi, że tylko „częściowo” 
słyszy to, co się mówi na 
lekcjach.
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Daj się usłyszeć
Rockfon Blanka® Activity
Płyty Rockfon Blanka Activity zaprojektowane zostały 
z myślą o salach lekcyjnych, gdzie kluczowa jest 
zrozumiałość mowy, a poziomy aktywności i hałasu są 
bardzo wysokie. Grubsza akustyczna płyta sufitowa 
charakteryzuje się wysoką absorpcją dźwięku, również 

w przypadku niskich częstotliwości. Najbardziej 
efektywna jest po zamontowaniu jej na obwodzie 
pomieszczenia, przy ścianach. Powierzchnia płyt jest 
bardzo trwała, odporna na zabrudzenia i zużycie, 
dzięki czemu sufit pozostaje tak jasny, jak w dniu 
montażu.

Rozwiązania projektowe dla szkół

Odpowiednie produkty sprzyjające nauce

Klasa jest prawdopodobnie jednym 
z najważniejszych pomieszczeń 
w szkole. Należy dokładnie rozważyć 
kwestię akustyki, aby zapewnić 
zgodność z przepisami budowlanymi 
w zakresie wyrazistości mowy i redukcji 
hałasu. Atmosfera w pomieszczeniu 
również w znacznym stopniu wpływa na 
środowisko uczenia się. Dużą rolę może 
wówczas odgrywać kolor.
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Szkoła Podstawowa nr 340
im. Bogusława Molskiego
Warszawa, Polska

OBIEKT REFERENCYJNY

BUILDING IN SOUND | BIAMP 
SYSTEMS WHITEPAPER

W jednym z badań 
przeprowadzonych w 
Stanach Zjednoczonych 
wykazano, że 50% 
nauczycieli doznało 
nieodwracalnego 
uszkodzenia głosu w 
wyniku efektu 
Lombarda.

Nasza seria Rockfon Color-all obejmuje 34 
wyjątkowe kolory sufitowych i ściennych rozwiązań 
akustycznych, które inspirują i poprawiają wygląd 
wnętrza.

Te estetyczne, bezramowe rozwiązania akustyczne 
do ścian idealnie nadają się do sal lekcyjnych. Łączy 
w sobie wysoką chłonność akustyczną i atrakcyjny 
design. 

Ten trwały panel ścienny charakteryzuje się 
wysokim pochłanianiem i odpornością na 
uderzenia, co ma kluczowe znaczenie w przypadku 
zatłoczonych przestrzeni szkolnych. Występuje 
w różnych kolorach i może być montowany zarówno 
w pionie, jak i w poziomie.

Rockfon Color-all®

Panel ścienny Rockfon® Eclipse™

Panel ścienny Rockfon® VertiQ®

Oto polecane produkty

Wyzwanie
Działająca od 2012 roku szkoła im. Profesora 
Bogusława Molskiego to największa placówka w 
Warszawie. Uczęszcza do niej aż 1200 dzieci, a 
grono pedagogiczne liczy ponad 100 osób, przez 
co niezwykle ważne jest stworzenie optymalnego 
środowiska akustycznego dla nauczycieli i uczniów.

Rozwiązania i wyniki:
W modernizowanych klasach, na korytarzach 
i w auli zastosowano płyty z linii: Rockfon® 
Koral™, Rockfon® Tropic™ i Rockfon® VertiQ™. 
Wg. słów Małgorzaty Antonowicz - najlepszym 
potwierdzeniem skuteczności rozwiązań Rockfon 
jest poprawa wyników nauczania i kondycji 
uczniów oraz nauczycieli. Znacznie wzrósł też 
komfort uczenia się i nauczania.
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Kuchnia i 
stołówka

Miejsce spotkań
Kuchnie i stołówki obsługują wielu uczniów każdego 
dnia. W związku z tym potrzebują wiele miejsca do 
przygotowania i spożywania posiłków.

Wielofunkcyjne przestrzenie szkolne będące miejscami 
spotkań, spożywania posiłków, rozmów, odpoczynku 
i pracy, borykają się z dwoma konkretnymi problemami, 
które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania. 
Muszą zapewnić wysoki poziom higieny, jak i dobrą 
akustykę.

Lee Dade
Kierownik ds. budowy i projektu

Tylko Rockfon dawał nam 
możliwość i zapewnienia 
odpowiedniej akustyki 
dla różnych pomieszczeń.
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Strefa o wysokich wymaganiach higienicznych
W każdym miejscu, w którym przygotowywana jest żywność, 
higiena jest sprawą kluczową. W takich przestrzeniach ważne jest, 
aby materiały budowlane, w tym sufit, były regularnie czyszczone 
i dezynfekowane. Bez odpowiedniego pochłaniania dźwięku hałas 
odbija się od twardych powierzchni, tworząc głośne i stresujące 
środowisko.

Rozwiązania projektowe zapewniające wspaniałą atmosferę
Stołówka to miejsce spotkań towarzyskich. Tam toczy się życie 
szkolne, które nie ma związku z lekcjami. To czyni ją doskonałym 
miejscem na wprowadzenie różnorodnych elementów wystroju 
wnętrz, takich jak kolory lub kształty, które można wykorzystać do 
przekazania opowieści o wartościach lub charakterze szkoły.

Wszystko kręci się wokół akustyki
Podobnie jak korytarze, stołówka to tętniąca życiem przestrzeń 
o dużym natężeniu ruchu. Służy nie tylko jako miejsce spożywania 
posiłków, ale także do pracy grupowej i spędzania wolnego czasu. 
Poziom hałasu może być tam bardzo wysoki ze względu na liczbę 
zgromadzonych osób. Jeśli nie uwzględni się akustyki, niechciane 
dźwięki mogą rozprzestrzenić się na inne obszary szkoły.
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Rozwiązania projektowe do kuchni i stołówek

Doskonały poziom higieny i odpowiednia akustyka

Nasza seria Rockfon Color-all obejmuje 
34 wyjątkowe kolory sufitowych i ściennych 
rozwiązań akustycznych, które inspirują 
i poprawiają wygląd wnętrza.

Bezramowe wyspy sufitowe Rockfon Eclipse 
to rozwiązanie akustyczne dostępne w wielu 
wersjach geometrycznych. Poprawiają akustykę 
pomieszczenia, nadają pomieszczeniom 
atrakcyjny wygląd.

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Oto polecane produkty

Rozwiązanie

1. Stosuj rozwiązania dźwiękochłonne, które spełniają 
najbardziej rygorystyczne przepisy higieniczne i 
bezpieczeństwa oraz są odporne na pleśń i bakterie.

2. Stosuj rozwiązania sufitowe i ścienne o wysokim stopniu 
dźwiękochłonności, aby kontrolować poziom hałasu.

3. Baw się projektem sufitu i ścian, aby stworzyć ciepłą i 
zachęcającą atmosferę w tej dużej przestrzeni

Przepisy dotyczące akustyki

*) S - powierzchnia rzutu pomieszczenia

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, 

A [m2]

Stołówki szkolne ≤ 0,6

Kuchnie i zaplecza 
gastronomiczne

≥ 0,4 x S *

Ta tętniąca życiem przestrzeń szkoły 
wymaga przemyślanego projektu, 
który uwzględnia higienę, zachęca 
do przebywania w pomieszczeniu 
i zapobiega eskalacji hałasu. 
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Szkoła Podstawowa w Gdańsku
Gdańsk, Polska

Wyzwanie:
24-oddziałowa szkoła podstawowa (dla 625 
dzieci) z salą gimnastyczną, basenem, wydzieloną 
biblioteką środowiskową z czytelnią dostępną 
dla mieszkańców dzielnicy oraz stołówką wraz 
z zapleczem kuchennym przystosowanym 
do żywienia cateringowego.

Rozwiązanie i wyniki:
W dużej szkolnej kuchni i stołówce zamontowano 
sufity ROCKFON Hygienic Plus – trwałe płyty 
pokryte specjalną powłoką odporną na czyszczenie 
mechaniczne i zapobiegającą osiadaniu 
kurzu. Produkt spełnia wymagania higieniczne 
stawiane produktom do stosowania w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, czy w służbie 
zdrowia.

OBIEKT REFERENCYJNY

Rockfon® Hygienic™

Rockfon Hygienic to niechłonąca wilgoci, trwała i 
poddana specjalnej obróbce płyta sufitowa, która 
doskonale sprawdza się w obszarach przygotowywania 
żywności wymagających częstego czyszczenia.

Wybierając rozwiązanie sufitowe odporne na pleśń 
i bakterie, zapewniasz sobie bezpieczną przestrzeń.

Dbaj o czystość i higienę
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Sale 
gimnastyczne

Idealne miejsce na aktywność.
Sale gimnastyczne oprócz korytarzy to 
najgłośniejsze pomieszczenia w szkole. Na 
tej dużej otwartej przestrzeni słychać krzyki 
podekscytowanych uczniów, dźwięk sprzętu 
do ćwiczeń odbijający się od podłóg i ścian, 
a także głosy nauczycieli, którzy próbują 
przekrzyczeć ten hałas. Taka mieszanina różnych 
dźwięków ma szkodliwy wpływ zarówno na 
dzieci, jak i na nauczycieli.

Rozwiązanie

1. Stosuj rozwiązania dźwiękochłonne, które spełniają 
wymagania dotyczące odporności na uderzenia.

2. Użyj zarówno rozwiązań sufitówych, jak i ściennych, aby 
poprawić pochłanianie dźwięku i zwiększyć wyrazistość 
mowy.

3.  Połącz z podwieszaną siatką specjalnie zaprojektowaną do 
odporności na uderzenia.

Przepisy dotyczące akustyki

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, 

A [m2]

Sale 
gimnastyczne

≤ 5000 m3 ≤ 1,5

>5000 m3 ≤ 1,8

Baseny
≤ 5000 m3 ≤ 1,8

>5000 m3 ≤ 2,2
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Trwałe rozwiązania akustyczne
Surowe i zatłoczone obszary szkoły 
wymagają zastosowania rozwiązań, 
które nie tylko zapewniają doskonałą 
akustykę, ale również wysoką 
odporność na uderzenia.

Utrzymywanie zdrowego klimatu 
pomieszczeń
Sale gimnastyczne nie będą wnętrzami 
komfortowymi, jeśli w projekcie nie 
uwzględni się odpowiednich rozwiązań 
akustycznych. W obszarach tych, ze 
względu na duże natężenie ruchu, 
bardzo łatwo tworzy się tak zwany efekt 
Lombarda, który prowadzi do tego, 
że mówiący zwiększa natężenie głosu 
w celu poprawienia słyszalności. Ma 
to negatywny wpływ na samopoczucie 
uczniów i nauczycieli.

Narażenie na hałas 
w pomieszczeniach 
może mieć 
negatywny wpływ 
na mowę, zdolności 
słuchania i czytania, 
koncentrację 
i pamięć dziecka.
Allen, J. G, et al 2017. 
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Trwałe rozwiązanie i komfortowe wnętrze

Beztroska zabawa i komfort

Większość zajęć odbywających się 
w salach gimnastycznych przebiega 
w hałasie, dlatego kluczowe znaczenie ma 
zmniejszenie poziomu dźwięku i zwiększenie 
wyrazistości mowy poprzez zastosowanie 
rozwiązań akustycznych zarówno na suficie, 
jak i na ścianach. Ponadto rozwiązania te 
muszą być odporne na uderzenia, ponieważ 
są nieuchronnie narażone na uderzenia 
w tak aktywnej przestrzeni.

Rockfon Samson to odporna na uderzenia 
podwieszana płyta z białą tkaną powierzchnią, 
idealna do ruchliwych i hałaśliwych miejsc, 
takich jak sale gimnastyczne.

Rockfon Boxer to szczególnie odporna na 
uderzenia płyta, idealna do hal sportowych. 
Posiada doskonałe właściwości pochłaniania 
dźwięku również przy niskich częstotliwościach.

Rockfon® Samson™

Rockfon® Boxer™

Oto polecane produkty
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OBIEKT REFERENCYJNY

Przezmark, Polska

Wyzwanie:
Akustyka w salach gimnastycznych stanowi wyzwanie ze względu 
na specyfikę ich użytkowania i wysokość. Niestety zwykle ich 
akustyce nie poświęca się zbyt wiele uwagi, co przyczynia się do 
wytworzenia niekorzystnych dla zdrowia warunków. Specyfika 
użytkowania oraz wysokość sufitu sprawiają, że zapewnienie 
dobrej akustyki w salach gimnastycznych często stanowi wyzwanie. 
Materiały wykorzystane w takich pomieszczeniach muszą być 
wytrzymałe i odporne na uderzenia oraz intensywne użytkowanie.

Rozwiązania i wyniki:
Rockfon® Samson™ Spełnia wymagania w zakresie odporności na 
uderzenia i kształtuje optymalne warunki akustyczne we wnętrzach 
o dużej aktywności ruchowej i kubaturze, gdzie występuje efekt 
echa.

Stworzony, by wytrzymać uderzenie
Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

To unikalny w sensie odporności na uderzenia 
system sufitowy. Odporność ta jest wynikiem 
zastosowania bardzo mocnej konstrukcji 
zapewniającej dodatkowo amortyzację uderzenia 
oraz odpornej na uderzenia płyty, zapewniającej 
również wysokie pochłanianie. 

Sufit wykonany w systemie Olympia Plus A Impact 
1A z użyciem płyt Samson lub Boxer zapewnia 
najwyższą odporność na uderzenia - klasa 1A.

Gimnazjum Publiczne im. 
Zygmunta Steinborn
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Ze względów higienicznych szatnie i łazienki 
charakteryzują sie twardością, gładkością ścian, 
jak i wyposażenia. Nie sprzyja to dobrej akustyce. 
Z tego względu niezbędne jest zastosowanie 
dźwiękochłonnych sufitów. Sufity te muszą 
charakteryzować sie wysoka odpornością na wilgoć.

Szatnie
i łazienki

1. Używaj rozwiązań akustycznych, które są odporne na wilgotne 
środowiska, nie produkują opady i nie przyczyniają się do 
rozwoju pleśni ani bakterii.

2. Upewnij się, że pochłanianie dźwięku jest wysokie, aby uniknąć 
odbicia dźwięku od powierzchni.

Wskazówki dotyczące projektowania
rozwiązań akustycznych

*) S - powierzchnia rzutu pomieszczenia

Rodzaj 
pomieszczenia

Objętość lub 
wysokość 

pomieszczenia

Wymaganie

Czas 
pogłosu, 

T [s]

Wskaźnik 
Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, A 

[m2]

Szatnie ≥ 0,6 x S *
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Odporność na wilgoć
W naturalnie „mokrych” miejscach, na przykład 
w szatniach lub w pobliżu pryszniców, może gromadzić 
się dużo wilgoci, która może mieć bardzo niekorzystny 
wpływ na materiały użyte w pomieszczeniu. Duża 
wilgotność może powodować osłabienie struktury 
niektórych paneli sufitowych, które zaczynają się 
z czasem odkształcać i wyginać. Również ludzie mogą 
odczuwać szkodliwy wpływ wilgotnych warunków. Nasze 
panele sufitowe zachowują stabilność wymiarową nawet 
przy wilgotności względnej powietrza sięgającej 100%, 
eliminując ryzyko wyginania, wykrzywiania czy załamania.

Pascal van Dort
Globalny ambasador ds. akustyki

“Podnoszenie głosu, aby 
być lepiej słyszanym, 
przyczynia się do 
zwiększenia hałasu 
w pomieszczeniu. Zjawisko 
to znane jest jako „efekt 
Lombarda”.
Pascal van Dort
Global Acoustics Ambassador
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Rozwiązania projektowe do szatni i łazienek

Komfortowe i higieniczne pomieszczenia

Rockfon Tropic to wszechstronna płyta z 
najwyższym współczynnikiem pochłaniania dźwięku, 
klasa A. Występuje w pełnej gamie wymiarów z 
półukrytą i widoczną konstrukcją. Proste, łatwe do 
czyszczenia i popularne rozwiązanie.

Rockfon® Koral™

Rockfon® Tropic™

Oto polecane produkty

Ta wszechstronna płytka ma najwyższą na rynku 
dźwiękochłonność klasy A, oraz atrakcyjną białą, 
mikroteksturowaną powierzchnię. Jest łatwa w 
czyszczeniu i dostępna w wielu standardowych 
krawędziach i wymiarach.

Głośne i wilgotne szatnie i prysznice mają 
słabą akustykę ze względu na obecność 
twardych powierzchni. Jednak wybór 
odpowiedniego sufitu akustycznego, który 
jest odporny na wilgotne środowisko, 
może poprawić jakość tych przestrzeni.
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Rozwiązanie o zwiększonej odporności na korozję
Rockfon® System T24 A, E - ECR™

Rockfon System T24 A/E ECR to system sufitowy 
odpowiedni do wilgotnych i trudnych warunków, 
takich jak szatnie i prysznice, gdzie kluczowymi 
czynnikami są odporność na korozję, trwałość 
i bezpieczeństwo. W połączeniu z naszymi płytami 
z wełny skalnej otrzymujesz solidne i trwałe 

rozwiązanie. Elementy konstrukcji nośnej ECR klasy 
D wykonane są z malowanej stali ocynkowanej Z 
275, spełniającej najwyższe wymagania dotyczące 
odporności na korozję klasy D według normy EN 
13964. Również akcesoria systemu są produkowane 
z takim samym stopniem ochrony przed korozją.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
Wysoka, Polska

Wyzwanie:
Jeden z najnowocześniejszych w kraju obiektów dydaktyczno-
wychowawczych. W kompleksie mieści się szkoła podstawowa, 
przedszkole, żłobek i świetlica.

Rozwiązania i wyniki:
Jest to jeden z najnowocześniejszych w kraju obiektów dydaktyczno-
wychowawczych. Nowoczesny budynek został zaprojektowany ze 
szczególną dbałością o komfort dzieci. Niezwykle ważna dla komfortu 
przebywania uczniów i nauczycieli w szkole jest właściwa akustyka. 
- Przy każdym naszym projekcie staramy się postawić na wysokiej 
jakości materiały. Na rynku dostępnych jest niewiele paneli 
dźwiękochłonnych, które mogą się równać z produktami marki 
Rockfon. Dlatego i przy tej realizacji ich użyliśmy – mówi Monika 
Robaszko-Kowalska.

OBIEKT REFERENCYJNY
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Specyfikacje produktów dla 
szkół i ich zastosowanie
Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz produktom i pomieszczeniom

Właściwości Rockfon®

Blanka®
Rockfon 
Blanka® 
Activity

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
VertiQ® wall 
panel

Rockfon® 
Samson™

Rockfon®

Boxer™
Rockfon® 
Hygienic™

Pochłanianie 
dźwięku

aw: do 1,00 

(Klasa A)

aw: 1,00

(Klasa A)

aw: do1,00 

(Klasa A)

aw: do 1,00 

(Klasa A)

aw: do 1,00 

(Klasa A)
aw: do 1,00 

(Klasa A)

aw: 1,00

(Klasa A)

Wytrzymałość
powierzchni

Zwiększona 
wytrzymałość, 
odporność na 
zabrudzenia 
i na ścieranie 
na mokro

Zwiększona 
wytrzymałość, 
odporność na 
zabrudzenia 
i na ścieranie 
na mokro

- - - -

Zwiększona 
wytrzymałość, 
odporność na 
zabrudzenia

Odporność na 
uderzenia

- - -

Rockfon 
System VertiQ 
C Wall (w 
ograniczonym 
stopniu 
bezpieczny przy 
uderzaniu piłką)

Rockfon 
System 
OlympiaPlus A 
Impact 1A,
Rockfon 
System T24 
A Impact 
2A/3A

Rockfon 
System 
OlympiaPlus A 
Impact 1A

-

Odbicie
światła

Współczynnik 
odbicia 
światła 87%
Współczynnik 
rozproszenia
światła >99%

Współczynnik 
odbicia 
światła 87%
Współczynnik 
rozproszenia
światła >99%

W zależności 
od koloru

Biały 72%
Jasnoszary 61%
Szary 33%
Czarny 5%

72% 85% 85%

Czyszczenie
Odkurzanie - 
wycieranie na 
mokro

Odkurzanie - 
wycieranie na 
mokro

Odkurzanie - Odkurzanie
Odkurzanie - 
wycieranie na 
mokro

Odkurzanie  - 
wycieranie na
mokro, 
czyszczenie*

Higiena Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów.

Odporność 
na wilgoć 
i stabilność 
wymiarowa

Do 100% RH. Brak widocznego ugięcia w warunkach wysokiej wilgotności C/0N

Odporność
na ogień

A1 A1 A1 A2-s1,d0 A1 A1 A1

Środowisko Możliwość przetworzenia

*Czyszczenie suchą parą (dwa razy w roku), pianą pod niskim ciśnieniem, myjką wysokociśnieniową, czyszczenie chemiczne
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Poradnik edukacyjny – Szkoły

KORYTARZE I STREFY ODPOCZYNKU STOŁÓWKA I KUCHNIA

Redukcja hałasu Redukcja hałasu i higiena

BIURA I POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE SALE GIMNASTYCZNE

KLASY SZATNIE I ŁAZIENKI

Izolacyjność akustyczna i prywatność Redukcja hałasu i odporność na uderzenia

Zrozumiałość mowy i redukcja hałasu Echo i wilgotność

Zapewnienie dobrej akustyki w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem 
zaczyna się od zrozumienia wyzwań, z którymi musimy zmierzyć się 
w różnych typach pomieszczeń. Zapoznaj się z naszym przeglądem 
produktów, aby zobaczyć, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę 
w każdej przestrzeni i jakie produkty zalecamy, aby stworzyć 
komfortowe środowisko dla uczniów i nauczycieli.

Właściwy produkt we właściwym miejscu

Rockfon® Blanka®

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Hygienic™

Rockfon dB

Rockfon® Koral®
Rockfon® Samson™

Rockfon® Boxer™

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse® wall panel

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon® Koral™

Rockfon® Tropic™
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Poradnik edukacyjny – Szkoły

Rockfon Color-all®
wpływ koloru

Chcesz poprawić samopoczucie i warunki 
w pomieszczeniu za pomocą koloru? Nasze 
kolorowe rozwiązania sufitowe i ścienne nie 
tylko redukują hałas, ale pomagają również 
tworzyć wyjątkowe przestrzenie. Asortyment 
jest dostępny w 34 ekskluzywnych kolorach, 
które inspirują i wzbogacają wystrój 
Twojego wnętrza, dając Ci możliwość 
stworzenia odpowiedniego nastroju w sali 
lekcyjnej.

• Wybieraj spośród różnych trwałych kolorów  
- od subtelnych po odważne

• Szeroki wybór sufitów o widocznej, 
częściowo ukrytej i ukrytej konstrukcji o 
różnych modułach

• Stwórz oryginalny projekt, wprowadzając 
odrobinę koloru na ściany i nadając 
wyjątkowy charakter sali lekcyjnej
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Panel ścienny
Rockfon® VertiQ® 
- odporność
Atrakcyjne i odporne na uderzenia 
akustyczne panele ścienne o zwiększonej 
dźwiękochłonności są doskonałym 
uzupełnieniem naszych sufitów i zapewniają 
zgodność z przepisami budowlanymi. 
Uniwersalność tych produktów sprawia, 
że doskonale sprawdzają się w salach 
lekcyjnych, korytarzach, a nawet na salach 
gimnastycznych.

• Upewnij się, że wymagania akustyczne 
budynku są spełnione, uwzględniając 
panele ścienne w projekcie szkoły

• Nadaj ścianom trwały kolor i wybierz 
spośród różnych odcieni, takich jak biały, 
jasnoszary, szary i czarny

• Stwórz wzór, montując rozwiązania ścienne 
w pionie lub poziomie
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Rockfon Blanka®

- moc

Idealnie biała powierzchnia o wysokich 
współczynnikach odbicia i rozproszenia 
światła tworzy jasne i komfortowe 
środowisko wewnątrz pomieszczeń, 
jednocześnie zapewniając wyjątkową 
akustykę. Produkty są dostępne w wielu 
wymiarach i rodzajach krawędzi, co 
zapewnia pełną elastyczność projektowania. 
Dzięki możliwości wyboru różnych grubości 
są to optymalne rozwiązania dla szkół, gdzie 
wymagana jest kontrola poziomu dźwięku 
o różnych częstotliwościach.

• Doskonałe rozwiązanie do kontroli poziomu 
dźwięku o różnych częstotliwościach

• Maksymalny poziom naturalnego światła  
- poziom rozpraszania światła wynoszący 
99%

• Zwiększ oszczędność energii nawet o 23%
• Wybierz solidny produkt, który zachowa 

swój wygląd mimo upływu czasu
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Śiła
Rockfon® Samson™

Bardzo odporna na uderzenia tkana 
powierzchnia, dostępna w dwóch kolorach, 
jest idealna do miejsc o dużej aktywności, 
takich jak szkoły i obiekty sportowe. Bardzo 
wysoka absorpcja dźwięku zapewnia 
kontrolę hałasu w ruchliwych miejscach, 
takich jak hale sportowe.

• Uzyskaj najlepszą w swojej klasie 
dźwiękochłonność w pomieszczeniach 
o dużym natężeniu hałasu i pogłosie

• Zabezpiecz swój sufit akustyczny dzięki 
rozwiązaniom o udokumentowanej 
odporności na uderzenia

• Zapewnij bezpieczeństwo dzięki 
najlepszemu na rynku wskaźnikowi reakcji 
na ogień
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Twój partner w zakresie 
zrównoważonego 
rozwoju
Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum 
naszych badań i prac rozwojowych. Dlatego 
wykorzystujemy naturalny kamień, stale 
zmniejszamy nasz ślad węglowy i stosujemy 
recykling w trosce o naszą planetę i innych 
ludzi.

Szkoły są stale poddawane renowacji, adaptacji lub 
rozbudowie, co wpływa na ślad środowiskowy materiałów 
budowlanych. Na szczęście skalna wełna mineralna jest 
zrównoważonym produktem funkcjonującym w obiegu 
zamkniętym. Może być wielokrotnie poddawana 
recyklingowi bez pogorszenia jakości.

Wszystkim klientom oferujemy recykling starych 
płyt sufitowych ze skalnej wełny mineralnej 
i odpadów po montażu, pomagając przyczynić 
się do ochrony środowiska.

Odwiedź naszą stronę, aby uzyskać więcej 
informacji na temat programu odbioru 
odpadów. 
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Lyceum Schravenlant
Rotterdam, Holandia

Wyzwanie:
Holenderskie liceum w Schravenlant to pierwszy 
budynek edukacyjny w Holandii zaprojektowany i 
zbudowany zgodnie z zasadą „cradle-to-cradle”. 
Oznacza to, że pod koniec swojego cyklu życia 
szkoła musi być całkowicie zdemontowana, a 
materiały otrzymują nowe życie jako różne produkty.

W 2019 roku 
zebraliśmy 

do recyklingu 
159 000 ton 
skalnej wełny 
mineralnej.

OBIEKT REFERENCYJNY

Rozwiązania i wyniki:
Aby sprostać temu ekologicznemu budynkowi 
szkolnemu, firma LIAG Architecten potrzebowała 
dobrej atmosfery akustycznej. „Budynek jest 
zrównoważony tylko wtedy, gdy przyczynia się do 
realizacji głównego celu jego istnienia - w tym 
przypadku edukacji. W tym sensie zdrowy klimat w 
pomieszczeniach jest koniecznością ”- mówi Thomas 
Bögl z LIAG Architecten. Rezultatem jest wygodna 
i zrównoważona szkoła, która jest przyszłościowa, 
aby łatwo dostosować się do nowych technik i 
elastycznego podziału pomieszczeń.
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Twój partner w zakresie zrównoważonego 
rozwoju
Nasze wysokiej jakości produkty są wytwarzane 
z naturalnych skał. Są skuteczne, piękne i trwałe  
- aż zostaną przetworzone i mogą zostać użyte 
ponownie. Zapewniamy dokumentację niezbędną 
do przygotowania projektu szkoły zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nasze materiały online
Na naszej stronie internetowej znajdziesz obliczenia 
dźwiękowe, filmy instruktażowe, dokumenty 
i obszerną bibliotekę BIM zawierającą obiekty 
kompatybilne z oprogramowaniem ArchiCAD 
i Revitt.
Przyspiesz proces projektowy dzięki bezpłatnym 
materiałom dostępnym na stronie:

www.rockfon.pl

Spraw, aby świat brzmiał 
lepiej dla każdego
Zacznij już dziś

Rockfon należy do grupy ROCKWOOL i jesteśmy 
światowym liderem w zakresie rozwiązań 
akustycznych, a naszą misją jest zapewnienie ciszy.

Wprowadzamy ciszę do sal lekcyjnych
Każdy dzień inspiruje nas do tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań dźwiękowych, które 
pomagają ludziom skupić myśli, skoncentrować 
się i bardziej cieszyć się życiem. Nasze rozwiązania 
akustyczne nie tylko redukują hałas, ale także 
tworzą spokojniejsze i zdrowsze budynki dla 
uczniów i personelu.

Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy
Mamy 22 biura i 9 zakładów produkcyjnych na 
całym świecie i chętnie pomożemy Ci znaleźć 
odpowiednie rozwiązania akustyczne do Twojego 
kolejnego projektu.
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“
Poradnik edukacyjny – Szkoły

Stephen Holmes
Dyrektor zarządzający, Linear

Firma 
Rockfon była 
nieocenionym 
partnerem.”

“

Porozmawiaj z ekspertem Zamów próbki

Bądźmy w kontakcie
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady dotyczącej doboru 

odpowiedniego środowiska akustycznego do swojego projektu, chcesz 
dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub potrzebujesz wsparcia 

technicznego.

Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy.

www.rockfon.pl/kontakt
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60 

+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl




