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Rusza nowy konkurs Fasada miesiąca na najlepszą realizację ocieplenia ścian 
zewnętrznych domu jednorodzinnego! 

 
Do 31 sierpnia wykonawcy korzystający z wełny skalnej ROCKWOOL mogą wziąć 
udział w konkursie na najciekawszą realizację ocieplenia ścian zewnętrznych domu 
jednorodzinnego. Autorzy 3 najciekawszych zgłoszeń zostaną wyłonieni 10 
września 2020 r. i w nagrodę otrzymają zestawy praktycznych, przydatnych 
narzędzi. 
 
Ten konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych wśród najlepszych. Wszyscy wykonawcy 
dziś pracujący z wełna skalną ROCKWOOL to profesjonaliści w swoim zawodzie. Ten 
konkurs to swojego rodzaju uhonorowanie i wyróżnienie wśród najlepszych. Jednocześnie 
to rodzaj zabawy i przyjaznej rywalizacji pomiędzy wykonawcami ociepleń ścian 
zewnętrznych, pracującymi dziś z wełną skalną ROCKWOOL. – mówi Łukasz Glapa, 
Dyrektor Marketingu ROCKWOOL Europa Środkowa i Wschodnia. 

 
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać zdjęcia wykonanego w okresie od 1 do 
31 sierpnia 2020 r. ocieplenia wełną skalną ROCKWOOL ścian zewnętrznych (zarówno 
nowo budowanych domów, jak i termomodernizacji już istniejących ścian). Trzech 
zwycięzców wyłonionych w konkursie otrzyma nagrody w postaci praktycznych zestawów: 
siatka na rusztowanie, szpachla fasadowa, paca zębata, oraz pas narzędziowy.  

 
Pamiętajmy, że ten konkurs to najlepsza reklama dla Wykonawców! Oprócz tego, że mogą 
zademonstrować oni swoje wyjątkowe realizacje, to również zyskują możliwość, by 
zachęcić do skorzystania ze swoich usług i zdobyć nowych klientów. To idealny moment 
na upublicznienie efektów czasami naprawdę trudnych i pracochłonnych 
realizacji,  zarówno termomodernizacyjnych, jak i ociepleń zupełnie nowych i efektywnych i 
efektownych domów jednorodzinnych. - zachęca Łukasz Glapa 

 
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcia swojej realizacji, na których 
widoczna będzie wełna skalna ROCKWOOL na adres: adam.zajaczkowski@rockwool.com 
lub wkleić je pod postem konkursowym w grupie Izolacje ROCKWOOL na Facebooku. Do 
zdjęć należy dołączyć krótki opis realizacji i napisać, dlaczego wykorzystano wełnę skalną 
ROCKWOOL.  
 

 

 

https://www.rockwool.pl/superwykonawca/promocja/fasadamiesiaca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=july-Internal&mkt_tok=eyJpIjoiTnpJeE1qQTJaV1l3TUdVdyIsInQiOiJFK2M4NG9MZUlURm1KR0w2K0tPTFBiMWJ6MVVhemZ1cERMenIwbzJuM1krQklOMFFxQzZiUHA4NGd0Ym5mVDlhb1VGZHhudytkY2kxWTZHTEhkT1Mrdz09In0%3D#mce_temp_url#
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O ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.:  

Jako ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jesteśmy częścią Grupy ROCKWOOL. Posiadamy 2 fabryki w Polsce – w Cigacicach i w Małkini. 
Zatrudniamy ponad 1200 pracowników. W naszej ofercie znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania 
techniczne oraz przemysłowe.  

Jako Grupa ROCKWOOL czujemy się zobowiązani do poprawy warunków życia każdego, kto korzysta z naszych rozwiązań i 
produktów. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie 
zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa 
pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama naszych produktów i rozwiązań 
odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców naszego globu, wspierając jednocześnie naszych partnerów w zmniejszaniu 
emisji dwutlenku węgla.  
Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. 
Z zespołem ponad 11 000 oddanych kolegów i koleżanek z 39 krajów jesteśmy światowym liderem w produkcji 
rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, 
przez rozwiązania ogrodnicze i zmodyfikowane włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki 
oraz przemysłu morskiego i przybrzeżnego. 

 
Tomasz Weber  
Dział Komunikacji Marketingowej & PR ROCKWOOL Polska  
tel.: 603 051 631  
tomasz.weber@rockwool.com 
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