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Grupa ROCKWOOL – jeden ze światowych liderów branży izo-
lacyjnej – stała się głównym udziałowcem fabryki w Cigacicach 
w 1993 roku. Utworzona przez nią spółka  Rockwool Polska 
Sp. z o.o. rozpoczęła produkcję wysokiej jakości wyrobów do 
izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwogniowej budyn-
ków i instalacji. Dziś jest wiodącym producentem wyrobów ze 
skalnej wełny mineralnej na polskim rynku.
Obecnie produkcja odbywa się w dwóch fabrykach. 
Do pierwszej, znajdującej sie w Cigacicach, koło Zielonej Góry, 
dołączyłą druga, zakupiona w 1996 roku, w Małkini Górnej 
niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

ROCKWOOL Polska

W ciągu 20 lat istnienia ROCKWOOL Polska zainwestował 
ponad miliard złotych w budowę i unowocześnianie linii pro-
dukcyjnych oraz rozwój systemów ochrony środowiska.  Dzięki 
temu obie fabryki są ocenianie jako najbardziej wydajne zakła-
dy w Grupie ROCKWOOL. Zarówno fabryka w Cigacicach, jak 
i Małkini posiadają certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 
potwierdzające, że ich systemy zarządzania jakością i środowi-
skiem spełniają wymogi międzynarodowych norm. 

Fabryka w Cigacicach
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ponad

1000
PRACOWNIKÓW

W swoich działaniach ROCKWOOL Polska kieruje się 
misją i jasno określonymi wartościami. Dzięki nim 
firma rozwija się, pozostając pewnym, zaufanym 
partnerem  na rynku. Nasza działalność biznesowa 
definiowana jest przez pryzmat podstawowych 
wartości: uczciwości, odpowiedzialności, efektywn-
ości, pasji i przedsiębiorczości.  Wypracowana przez 
ROCKWOOL Polska pozycja lidera w zakresie 
innowacyjnych produktów, systemów, partnerstwa 
i usług umacniana jest przez specjalistyczną wiedzę 
z szeroko pojętego obszaru budownictwa, w szcze-
gólności: efektywności energetycznej, bezpieczeńst-
wa, zrównoważonego rozwoju i komfortu użytkowania.

7 LINII PRODUKCYJNYCH2 FABRYKI

MISJA I WARTOŚCI
są podstawą naszego myślenia i działania

umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji i działań, 
przy możliwie najniższym poziomie biurokracji

determinują nasze działania i zasady współpracy oraz 
sposób, w jaki postrzega nas otoczenie

określają jakość naszych zachowań w zakresach 
Zasad Przywództwa i polityk Grupy

1 000 000 000

OCIEPLEŃ BUDYNKÓW W POLSCE

 INWESTYCJI

m²

zł

PRODUKTÓW ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ ROCZNIEt400 000

8 000 000 

EFEKTY-
WNOŚĆ

UCZCI-
WOŚĆ

PASJA ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ

PRZED-
SIĘBIOR-
CZOŚĆ



Od wulkanu do wełny
Roztopiona lawa o temperaturze 1500°C zostaje 
z ogromną siłą wyrzucona z wnętrza wulkanu do 
atmosfery, tworząc swego rodzaju ogniste pióro-
pusze. Zanim opadną na ziemię, silne podmuchy 
wiatru schładzają je gwałtownie. Przy zastosowaniu 
odpowiedniej technologii, stały się one w ostatnich 
dziesięcioleciach podstawowym budulcem natural-
nych produktów izolacyjnych. 
To właśnie ten proces wulkaniczny powtarzany jest 
dzień po dniu w przemysłowej produkcji wełny mine-
ralnej. A nazwa firmy ROCKWOOL jest dziś świa-
towym synonimem różnorodności profesjonalnych 
zastosowań skalnej wełny mineralnej do izolacji 
termicznej i akustycznej. 
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Produkty ROCKWOOL

Nasze produkty stosowane są w budownictwie mieszkanio-
wym, przemysłowym, energetyce i przemyśle. Od płyt i mat, 
po otuliny i produkty specjalistyczne, skalna wełna mineralna 
znajduje zastosowanie jako izolacja termiczna, akustyczna 
i przeciwpożarowa w rozwiązaniach i elementach takich, jak:

  fundamenty, piwnice i stropy,
  ściany zewnętrzne, wewnętrzne i działowe,
  stropy, poddasza i stropodachy,
  poddasza i dachy płaskie,
  izolacje systemów klimatyzacyjnych, 

wentylacyjnych i grzewczych,
  zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, 
handlowych, hotelach oraz halach i magazynach  w Polsce 
zastosowano już ponad 8 milionów metrów kwadratowych 
skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL. Dzięki niej obiekty te 
tracą mniej ciepła i oszczędzają energię, zapewniając jed-
nocześnie swoim użytkownikom najlepszą ochronę przed 
hałasem i pożarem.
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ROCKWOOL Polska, będąc producentem wyrobów sprzyja-
jących ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu 
rozwojowi, zobowiązany jest do podejmowania działań proeko-
logicznych w każdym obszarze swojej aktywności. Uwzględ-
niamy poprawę bilansu ekologicznego w całym cyklu życia 
wyrobów, a w naszej codziennej praktyce:

  spełniamy wszelkie wymagania prawne związane z ochroną 
środowiska, starając się wdrażać wyższe standardy,

  rozwijamy produkty i systemy ze skalnej wełny mineralnej 
tak, by w coraz większym stopniu chroniły środowisko:
-  poprawiając efektywność energetyczną,
-  redukując emisję CO2,
-  minimalizując, dzięki swej niepalności i ogniochronności, 

skutki pożarów,
-  ograniczając hałas,

Skutecznie zastosowana izolacja ze skalnej wełny 
mineralnej potrafi w ciągu swego cyklu życia: 
  ograniczyć do 160 razy więcej emisji dwutlenku 

węgla, niż wytwarza się podczas jej produkcji
  zaoszczędzić ponad 120 razy więcej energii, niż 

zużywa się do jej wytworzenia.
Polityka środowiskowa realizowana jest zgodnie 
z wytycznymi Grupy ROCKWOOL – każdego roku 
20% nakładów inwestycyjnych ROCKWOOL Polska 
przeznaczamy na ochronę środowiska naturalnego. 
Nasze działania proekologiczne ukierunkowane są 
przede wszystkim na: 
  oszczędność surowców naturalnych oraz energii 

potrzebnej do wyprodukowania wyrobu
  ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

do środowiska
  racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez wpro-

wadzenie pełnego recyklingu
Inwestycje prośrodowiskowe zrealizowane 
w Cigacicach usytuowały tę fabrykę wśród najbar-
dziej ekologicznych zakładów produkcyjnych 
Grupy ROCKWOOL w Europie. 

Ochrona środowiska

  minimalizujemy oddziaływania środowiskowe 
poprzez dalsze wdrażanie i udoskonalanie technik 
mało- i bezodpadowych,

  aktywnie rozwijamy otwarty dialog z klientami, dostawcami, 
organami administracji, pracownikami oraz sąsiadami,

  dbamy o to, by nasze fabryki były jak najmniej uciążliwe 
dla otoczenia.

Podstawą naszego działania jest nieustannie rozwijany i do-
skonalony system zarządzania środowiskowego, który za-
pewnia kompleksowe podejście do działań proekologicznych, 
wspomaga nas we wdrażaniu zasady zapobiegania zanie-
czyszczeniom, a jednocześnie pozwala na dokumentowanie 
wszelkich poczynań w tej dziedzinie. 

Jako jedyna firma w Polsce otrzymaliśmy dwukrotnie 
prestiżową nagrodę Lidera Polskiej Ekologii zarówno 
za proces produkcyjny, jak i za produkt.
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Społeczna odpowiedzialność

ROCKWOOL Polska od początku swej działalności konse-
kwentnie wspiera inicjatywy prospołeczne. Skupiamy się 
na szeroko pojętej oszczędności i dbałości o środowisko, 
w którym żyjemy, a na także edukacji. Społeczna odpowie-
dzialność firmy  wyraża się również poprzez aktywności 
budujące zaufanie do przedsiębiorców.  Pragniemy, by nasze 
przedsięwzięcia przyczyniały się do wzrostu gospodarczego, 
społecznego oraz środowiskowego  regionów, w których firma 
prowadzimy swoją działalność. Wierzymy, że nasza aktywność 
gospodarcza, społeczna i środowiskowa przyczynia się nie tyl-
ko do sukcesu firmy, ale również do rozwoju Polski na arenie 
międzynarodowej.

ROCKWOOL Polska wspiera inicjatywy realizowane w miej-
scowościach, w których mieszkają nasi pracownicy. Co roku 
wspomagamy organizację festynów wiejskich w okolicach na-
szych zakładów, dożynek gminnych i powiatowych oraz imprez 
sportowych dla mieszkańców miejscowości takich, jak: Ostrów 
Mazowiecka, Górzykowo, Klempsk, Małkinia Górna, Sule-
chów, Cigacice. Szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, 
dlatego regularnie pomagamy w doposażeniu przedszkoli 
i szkół w naszym regionie. Wspomagamy akcje dla dzieci typu: 
„Paczka od Mikołaja”, „Wielkanocny Zajączek” czy „Bezpieczne 
Wakacje”, zwłaszcza te organizowane przez instytucje oświa-
towe oraz instytucje pożytku publicznego.

Wspieramy:
  sport zawodowy i amatorski dorosłych

 oraz dzieci i młodzieży 
  kulturę i sztukę
  organizacje zajmujące się opieką nad 

dziećmi i osobami niepełnosprawnymi 
  oświatę
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Produkcja w fabryce w Cigacicach

Polityka jakości

W ROCKWOOL Polska szczególną wagę przywiązujemy do 
jakości naszych produktów. Planujemy i realizujemy działania 
badawczo-rozwojowe, w celu zapewnienia konkurencyjnej 
pozycji na rynku dzięki rozwojowi szerokiej oferty produktów 
i usług. Funkcjonujące w naszej firmie Dział Rozwoju Produk-
tów i Serwis Centralny – zajmujące się badaniami i testami 
jakości produktów – dbają  o ich jakość poprzez prowadzenie 
badań, nadzór, planowanie i wdrażanie nowych koncepcji oraz 
rozwiązań produkcyjnych. Potwierdzeniem doskonałej jakości 
i innowacyjności naszych produktów są przyznane nam dotych-
czas liczne nagrody i wyróżnienia.

Andrzej Kielar 
Prezes ROCKWOOL Polska

Produkcja w fabryce w Małkini Górnej

Produkcja w fabryce w Cigacicach
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Osiągnięcia

Działania naszej firmy mają istotny wpływ zarówno na re-
gion, w którym działamy, jak również na rozwój całej Polski. 
Zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. Dowodem 
tego są nagrody przyznawane ROCKWOOL Polska za działania 
społeczne, edukacyjne czy gospodarcze.

Nagrody i wyróżnienia
  Budowlana Marka Roku  2012, 2011, 2009, 

2008, 2007, 2005, 2003
  Herkules  2012
  Firma Dobrze Widziana 2012
  Filar Polskiej Gospodarki  2011
  Laur Konsumenta  2010
  Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  2009
  The Green Apple Award  2008
  Lubuski Laur Oświaty 2006
  Lider Polskiej Ekologii  2003, 2001
  Porządany Pracodawca 2012
  Nagroda PCBiC 
  Konsumencki Lider Jakości 2012
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Nagrodzone produkty

CREATE AND PROTECT 

To motto naszej firmy polegające na tworzeniu roz-
wiązań chroniących budynki i ludzi w nich przebywa-
jących przed działaniem czynników zewnętrznych oraz 
środowisko naturalne przed negatywnym wpływem 
użytkowania budynków. To także idea współpracy przy 
tworzeniu pięknych budynków, doskonale chronionych 
dzięki stosowaniu trwałych rozwiązań, zapewniają-
cych ich bezpieczne i komfortowe użytkowanie przez 
pokolenia. Dzięki wyjątkowej dbałości o każdy istotny 
parametr, produkty ROCKWOOL poprawiają bezpie-
czeństwo, podnoszą komfort i wartość budynków oraz 
skutecznie chronią ich użytkowników.

Skalna wełna mineralna ROCKWOOL jest jednym z najbardziej 
wszechstronnych i posiadających najszerszy zakres zasto-
sowań produktów do izolacji  w budownictwie. Jej najwyższa 
jakość została wielokrotnie doceniona przez wykonawców, 
projektantów, architektów oraz inwestorów.

Wyróżnienia dla produktów ze skalnej wełny 
mineralnej ROCKWOOL:

  TopBuilder 2012 dla FRONTROCK MAX E
  Produkt Wykonawcy 2012 

dla FRONTROCK MAX E
  TopBuilder 2010 dla MONROCK PRO
  TopBuilder 2009 dla MONROCK MAX i STALROCK MAX
  Izolacja roku 2007 dla KLIMAFIX
  Złoty Medal MTP 2006 dla MEGAROCK
  Izolacja roku 2006 dla ECOROCK MAX
  Izolacja roku 2005 dla Systemu FIRE PRO
  Produkt Przyjazny Architekturze 2004 

dla DACHROCK SPS
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ROCKWOOL 4 w 1

Bezpieczeństwo pożarowe 
Niepalność jest cechą charakterystyczną wszystkich produktów 
izolacyjnych ROCKWOOL®. Ważne jest, aby budynki w których 
mieszkamy i pracujemy były wykonane z niepalnych materiałów. 
Izolacje ROCKWOOL® nie palą się oraz nie rozprzestrzeniają 
ognia, dając dodatkowy czas na przeprowadzenie akcji ewaku-
acyjnej w przypadku pożaru.

Ochrona środowiska
Jednym z najprostszych sposobów ochrony środowiska jest ocie-
plenie domu. Poprzez zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie 
lub chłodzenie możemy znacznie ograniczyć emisję CO₂, jedno-
cześnie nie rezygnując z wygody codziennego życia. Skalna wełna 
ROCKWOOL® jest przyjazna środowisku, ponieważ jest wykonana 
z naturalnych surowców, a także może być poddana recyklingowi.

Komfort akustyczny 
Hałaśliwi sąsiedzi lub gwar uliczny przeszkadzają Ci w życiu 
codziennym? Kiedy planujemy ocieplenie budynku, izolacyjność 
akustyczna nie jest kwestią pierwszoplanową, ale to bardzo dobry 
powód aby wybrać ocieplenie ROCKWOOL®. Izolacje ROCKWOOL® 
nie tylko świetnie izolują termicznie, ale także pomagają od-
izolować się od niechcianych dźwięków, zapewniając komfort 
akustyczny pomieszczeń.

Opłacalna inwestycja 
Inwestycja w dom nigdy wcześniej nie była tak opłacalna. Skalna 
wełna mineralna ROCKWOOL® to jednorazowa inwestycja, dzięki 
której możesz zmniejszyć swoje miesięczne rachunki za ogrze-
wanie. Ale to nie wszystko, dzięki energooszczędnemu ocieple-
niu ROCKWOOL® wzrasta również wartość Twojego domu, gdy 
zdecydujesz się na jego sprzedaż.



Centrum Nauki Kopernik, 
Warszawa

Metropolitan, 
Warszawa

Hotel Westin, 
Warszawa

Floating Arena, 
Szczecin
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Referencje

W Polsce izolacje ROCKWOOL stosowane są we wszystkich ty-
pach inwestycji, począwszy od budownictwa jednorodzinnego, 
przez domy wielorodzinne, po budynki użyteczności publicznej 
oraz obiekty komercyjne, sportowe i przemysłowe. Roczna 
produkcja ROCKWOOL Polska wystarcza na doskonałe ocieple-
nie kilkudziesięciu tysięcy domów jednorodzinnych.

  Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
  Hotel Westin, Warszawa
  Metropolitan, Warszawa
  Floating Arena, Szczecin
  Hotel Intercontinental, Warszawa
  Hotel Mercure, Poznań
  Osiedle Nad Potokiem, Warszawa
  Stary Browar, Poznań

Produkty ROCKWOOL wykorzystywane są przez architektów 
i inwestorów na całym świecie. 
Z powodzeniem stosowane są w najbardziej spektakularnych 
inwestycjach i projektach, spełniając role izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwpożarowej.

  Marina Bay Sands, Singapur, 
  Torre Agbar, Barcelona, Hiszpania
  Empire State Building, Nowy Jork, USA
  Guggenheim Museum, Bilbao, Hiszpania



Hotel Intercontinental, 
Warszawa

Osiedle Nad Potokiem, 
Warszawa

Hotel Poznań

Stary Browar, Poznań
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Torre Agbar, Barcelona, 
Hiszpania

Marina Bay Sands, 
Singapur 

Photo courtesy of Marina Bay Sands

Empire State Building, 
Nowy Jork, USA

Guggenheim Museum, 
Bilbao, Hiszpania
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ROCKWOOL Polska należy do Grupy ROCKWOOL, wiodącego światowego dostawcy innowacyjnych produktów i systemów opartych 
na skalnej wełnie mineralnej. Grupa ROCKWOOL została założona w 1937 roku. W firmach Grupy, w ponad 40 krajach na całym 
świecie, pracuje prawie 10.000 osób. Siedziba Grupy znajduje się w Danii, w miejscowości Hedehusene w pobliżu Kopenhagi. 

Grupę ROCKWOOL tworzą:

Grupa ROCKWOOL

ROCKWOOL – dostawca produktów, systemów i rozwiązań 
służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki 
i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

 
ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION – producent wyrobów 
z wełny mineralnej na potrzeby izolacji i zabezpieczenia insta-
lacji technicznych, wykorzystywanych do procesów ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej oraz 
budowy okrętów. 

ROCKWOOL CORE SOLUTIONS – dostawca wysokiej jakości nie-
palnych i ognioodpornych rozwiązań izolacyjnych ze skalnej wełny 
mineralnej, stosowanych jako wypełnienie płyt warstwowych.

ROCKFON – producent systemów sufitów podwieszanych.

ROCKPANEL – firma zajmująca się produkcją 
paneli fasadowych.

GRODAN – dostawca specjalnego podłoża ogrodniczego, 
stosowanego do uprawy roślin w szklarniach.

LAPINUS – przedsiębiorstwo wytwarzające zmodyfikowane 
włókna wełny mineralnej, znajdujące zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu.

ROCKDELTA – producent paneli akustycznych, 
chroniących przed nadmiernym hałasem ulicznym.
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ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 

66-131 Cigacice


