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ÚJ ROCKWOOL SAJTÓSZOBA  

CIKKEK, SZAKMAI ANYAGOK A SAJTÓ SZÁMÁRA 

 

ROCKWOOL SAJTÓSZOBA 

Figyelmébe ajánljuk az online ROCKWOOL SAJTÓSZOBÁT, melyet azzal a céllal 

hoztunk létre, hogy az ott kínált információval, letölthető tartalommal segítsük a sajtó 

munkatársait és meggyorsítsuk az információhoz való hozzáférésüket cégünk termékeivel, 

szolgáltatásaival kapcsolatban. 

A sajtószobában összegyűjtöttük mindazon információt, mely érdekes lehet a 

ROCKWOOL vonatkozásában, valamint bemutatja tevékenységünket, céljainkat és az 

általunk fontosnak tartott értékeket. Így a portálunkon többek között megtalálhatók friss 

sajtóanyagaink, aktuális hírek cégünkről és termékeinkről, továbbá felhasználható fotók, 

videóanyagok is elérhetőek. 

Annak érdekében, hogy a sajtó munkatársai társaságunkról naprakészek lehessenek, 

lehetőség van sajtólistánkra történő feliratkozásra is. 

A sajtó képviselői természetesen továbbra is felvehetik a közvetlen kapcsolatot velünk, 

lenti elérhetőségeinken. 

Szándékaink szerint a ROCKWOOL sajtószoba cikkek, híranyagok készítéséhez nyújt 

segítséget azzal, hogy egy helyen, átláthatóan tartalmaz minden, cégünkkel kapcsolatos 

fontos információt, így egyszerüsítve a hírek beszerzését, feldolgozását. 

 

 

Miről talál információt portálunkon? 

Az új sajtószoba széleskörű információs adatbázis, mind a sajtó munkatársai, mind a 

ROCKWOOL tevékenysége iránt érdeklődő építőipari szakértők (építészek, kivitelezők, 

kereskedők) számára. Új portálunk elsősorban az energiahatékonyság, a fenntarthatóság, 

a tűzbiztonság kérdésköreivel foglalkozik, de kiterjed olyan területekre is, mint az 

épületekkel kapcsolatos kivitelezési és felújítási munkák elvégzése. 

 

https://www.rockwool.hu/a-rockwool-rol/sajtoszoba/
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Tartalom - néhány pontba összegyűjtve: 

• energiahatékonyság - egy épület hőszigetelése, és annak előnyei; 

• az épületek tűzbiztonsága, a kapcsolódó jogi szabályozások, követelmények és 

szabványok; 

• információ az épületek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban; 

• hírek a termékeinkről, azok alkalmazásairól, felhasználásáról; 

• vállalati tevékenységek és vállalati információk. 

 

A portál továbbá az alábbi témakörökben nyújt információt: 

• szakcikkek – tudástár korábbi szakanyaginkból építőipari szakemberek részére; 

• termékeink tulajdonságainak bemutatása; 

• letöltések – logó, fotók; 

• fenntarthatósági jelentésünk, link Youtube csatornánkhoz 

 

 

Sajtólista, hírlevél 

Maradjon naprakész a ROCKWOOL-al kapcsolatban, javasoljuk, hogy iratkozzon fel 

sajtólistánkra! Sajtólistánkon szereplő partnereink megadott e-mail címükre rendszeresen 

hírleveleket küldünk aktuális termékeinkkel, újdonságiankkal eseményeinkkel 

kapcsolatban. 

Portálunk tartalma, az ott megtalálható anyagok sokfélesége miatt új sajtószobánk 

reményeink szerint megbízható eszközzé teszi az Ön mindennapi munkájához. 

A ROCKWOOL SAJTÓSZOBA az alábbi linken elérhető: 

https://www.rockwool.hu/a-rockwool-rol/sajtoszoba/ 

https://www.rockwool.hu/a-rockwool-rol/sajtoszoba/
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A ROCKWOOL Hungary Kft-ről 

A ROCKWOOL azok választása, akik tűzbiztos, és tartós kőzetgyapot hőszigetelést keresnek. 

Cégünk, a ROCKWOOL Hungary Kft., a nemzetközi ROCKWOOL Csoport tagja. Több, mint 80 éves 

tapasztalat áll mögöttünk nemzetközi szinten a kőzetgyapot szigetelések fejlesztésében és gyártásában. 

Magyarországon 25 éve vagyunk jelen, tapolcai gyárunkban és budapesti irodánkban 170 kollégánk 

dolgozik azért, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, modern szigetelőanyagokat kínáljunk 

partnereinknek, legyenek azok lakás- vagy háztulajdonosok, építészek, tűzvédelmi szakemberek vagy 

kivitelezők. 

Kínálatunk egyaránt magában foglalja a lakóépületek és középületek, valamint az ipari csarnokok 

szigetelését, valamint a műszaki és ipari megoldásokat is. 

 

A ROCKWOOL Csoportról 

ROCKWOOL Csoport a kőzetgyapot alapú termékek és rendszerek egyik vezető globális szállítója. Célunk, 

hogy megoldásainkkal jobb életfeltételeket biztosítsunk az emberek milliói számára. 

A ROCKWOOL cég világelső a kőzetgyapot szigetelőanyagok előállítása terén. A kőzetgyapot hőszigetelés 

alkalmazása amellett, hogy világszerte több millió ember életminőségét javítja, csökkenti az olyan környezeti 

problémákat is, mint pl. az üvegházhatás, a szmog, valamint a savas eső. A ROCKWOOL hőszigetelés 

gátolja az épületekből a meleg kiáramlását, ezzel járul hozzá a kellemes belső klíma kialakításához és 

fenntartásához. Forró nyári napokon pedig ellenkezőleg hat: segít megőrizni a kellemesen hűvös belső 

levegő hőmérsékletét. 

Az 1909-ben alapított ROCKWOOL vállalatcsoportnak jelenleg több, mint 11.000 alkalmazottja van szerte a 

világon. A ROCKWOOL a világ 5 kontinensén, 39 országban összesen 45 termelő egységet működtet. 

Kereskedelmi irodáival, forgalmazóival és üzleti partnereivel pedig a világ több, mint 100 országában jelen 

van. Ennek köszönhetően a ROCKWOOL kőzetgyapotból készült termékei gyakorlatilag világszerte 

kaphatók. A cég központja, illetve a kutatási, fejlesztési és a környezetvédelmi részlege a dániai 

Koppenhága közelében fekvő, Hedehusene-ben található. 

A ROCKWOOL szigetelés egyike azon kevés termékeknek, amelyek „működésük” során képesek 

megtakarítani a kitermelésükhöz és gyártásukhoz szükséges energiaszükséglet akár százszorosát is. A 

szigetelés így védi a kimerülő energiaforrásainkat, és a fűtőanyagok minimalizálásával csökkenti a 

légszennyezést és a CO2-kibocsátást is. 

Tűzhatlan termékeink az 1000 °C feletti olvadáspontjuknak köszönhetően egy esetleges tűz során védik az 

épületszerkezeteket, meggátolják a tűz terjedését. Hő hatására füstöt, mérgező gázokat nem bocsátanak ki. 
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