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Buduj Swój sukces.
Innowacyjne produkty Schöck.



Od ponad 40 lat produkty Schöck oznaczają innowacyjne rozwiązania w budownictwie. Szczególnie istotnym krokiem 

milowym w historii przedsiębiorstwa było wynalezienie Schöck Isokorb® służącego do redukcji mostków cieplnych, 

Schöck Tronsole® jako elementu tłumiącego odgłos kroków na klatkach schodowych jak i Schöck Dorn przenoszącego 

siły przekrojowe w szczelinach dylatacyjnych. Dzisiaj elementy z Baden-Baden są ważną częścią składową 

zaawansowanych metod budownictwa. Umożliwiają one właściwe wykonanie robót budowlanych pod względem 

ekonomicznym i jakościowym. Przekonali się o tym w międzyczasie deweloperzy, branża rzemieślnicza oraz wiele 

wytwórni elementów prefabrykowanych w całej Europie. 

Izolacja cieplna 
Schöck Isokorb® 
i Schöck Novomur®:
Skuteczne środki zapobiegające 
utracie ciepła, wilgotnym ścianom 
oraz powstającym w ten sposób 
szkodom budowlanym.

Izolacja akustyczna
Schöck Tronsole®:
Techniczne odizolowanie odgłosu 
kroków z masywnych elementów 
klatek schodowych zapewnia ciszę
i spokój w domu.

Technika zbrojeniowa
Zbrojenie na przebicie
Schöck Bole®, trzpienie dylatacyjne 
Schöck Dorn oraz pręty 
zbrojeniowe Schöck ComBAR®.

Technika szalunkowa
Schöck ASE: elementy szalunkowe 
jako perfekcyjne wykończenie
elementów żelbetowych.
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Schöck Isokorb®.
Element nośny izolacji termicznej.
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Punkt rosy*

Mostki cieplne są często przyczyną zwiększonej utraty ciepła, wilgotnych ścian i powstawania pleśni. Problem ten 

występuje na wystających elementach konstrukcyjnych, takich jak balkony. Fachowcy z branży budowlanej mają teraz 

do dyspozycji skuteczny środek zaradczy. Schöck Isokorb® oddziela termicznie elementy konstrukcyjne bedąc 

jednocześnie częścią konstrukcji budynku. Dlatego materiał ten jest określany mianem nośnego elementu izolacji 

cieplnej. Gdyby Schöck Isokorb® nie istniał - musiałby zostać wynaleziony! 

Definicja mostków cieplnych
Mostki cieplne to obszary budynku, na których ma 
miejsce zwiększona przewodność cieplna 
uwarunkowana zastosowanym materiałem
i/lub konstrukcją budynku. Rozróżnia się mostki
geometryczne (zasada powiększonej powierzchni
z „efektem żeber chłodzących”) oraz mostki
materiałowe (kombinowane elementy budowlane
z różną przewodnością cieplną). W praktyce łączą się 
często obydwa sposoby działania. Klasycznym 
przykładem mostka cieplnego jest płyta balkonowa. 

Niebezpieczne działanie mostków cieplnych
W obrębie mostka cieplnego temperatura 
powierzchniowa opada w jego wewnętrznej części  
tak dalece, że w okresie zimnych pór roku istnieje 
niebezpieczeństwo spadku temperatury poniżej 
punktu rosy. Wilgoć związana z powietrzem 
w pomieszczeniu skrapla się i powoduje szkody
a nierzadko również pleśń. 

Kosztowny efekt uboczny
Ze względu na zwiększoną przewodność cieplną
w obrębie mostków cieplnych zużywa się więcej 
energii grzewczej w celu utrzymania stałej 
temperatury w pomieszczeniu. Mostki cieplne mogą
zwiększyć zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią 
ostatecznego zużycia energii grzewczej.

Schöck Isokorb® jest odczuwalnym elementem redukującym zużycie energii. 

Za pomocą termografii można w imponujący sposób uwidocznić podwyższony 

przepływ ciepła.

Jeżeli temperatura powierzchni spada poniżej temperatury punktu rosy 

powstaje wówczas w pomieszczeniu woda kondensacyjna. 
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Lider w zakresie izolacji termicznej i akustycznej.
Nowa generacja łączników Schöck Isokorb® XT.

Udoskonalony materiał izolacyjny
Neopor® (λ= 0,031 W/mK).  
Zmniejszenie przewodności cieplnej.

Dopasowana grubość elementu izolacyjnego
Grubość elementu izolacyjnego Schöck Isokorb® XT 
wynosi 120 mm. 

Zoptymalizowany moduł HTE
Schöck ponownie ulepszył sprawdzający się od wielu 
lat moduł HTE (HTE oznacza: „High Thermal
Efficiency”): Nowa receptura wysokowydajnego 
betonu zbrojonego mikrowłóknami stalowymi
z wypełniaczem Kronolith³) podnosi o ponad 40% 
izolację cieplną modułu HTE przy niezmiennym 
przekroju poprzecznym. Moduł HTE przekonuje 
dodatkowo lepszą nośnością i bezpieczeństwem 
testowanym od wielu lat. W ten sposób powstała 
wspaniała kombinacja wysokiej nośności i zoptyma-
lizowanej izolacji cieplnej. Takie innowacyjne 
rozwiązanie jest jednym z kluczy niskiej przewodności 
cieplnej Schöck Isokorb® XT. 

Zoptymalizowane pręty do przenoszenia
sił przekrojowych
W porównaniu do Isokorb® z d = 80 mm zastosowano 
mniejsze nachylenie prętów przenoszących siły 
przekrojowe przy takiej samej nośności w celu
lepszej izolacji cieplnej i akustycznej.
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Schöck jako wynalazca i innowator produktu Schöck Isokorb® definiuje na nowo stan techniki. Schöck Isokorb® XT

jest kolejnym krokiem naprzód. Poprawa wydajności izolacji cieplnej rzędu 30% 1) oraz izolacji akustycznej o 50% 2) 

są szczególnie efektywnym elementem izolacji ciepła ze sprawdzoną ochroną przed hałasem w obrębie balkonów 

i podcieni. Dodatkowo jako jedyny produkt otrzymał certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego

(Institut Passivhaus).

Pod względem technicznym najlepszy efekt 
tłumienia odgłosu kroków.
Schöck Isokorb® XT wygłusza odgłos kroków 
efektywniej o 50 % 2) W ten sposób dotrzymane zostają 
przewidziane na przyszłość minimalne wymagania 
dotyczące balkonów jak i istniejące wymogi dotyczące 
podcieni (arkad) zwykle również bez dodatkowej 
podłogi pływającej.

Certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego
Element izolacji cieplnej do balkonów wspornikowych. 
Można je teraz wykonać bez problemu również
w budownictwie pasywnym. Nowy Schöck Isokorb® XT 
otrzymał certyfikat „konstrukcji o zredukowanej ilości 
mostków cieplnych.”

1)  Średnio dla typów KXT i QXT w porównaniu z typami K i Q produktu 
Schöck Isokorb® o grubości d = 80 mm w odniesieniu do ekwiwalencji 
Req.

2)  W porównaniu do odpowiednich typów Schöck Isokorb® z d = 80 mm   
z wysokością 180 mm odnośnie ∆Ln,v,w.

3) Kronolith jest zarejestrowaną marką KRONOS ecochem.
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Termoizolacja dla balkonów z żelbetu.
Schöck Isokorb® z modułem HTE.

Schöck Isokorb® oddziela termicznie od budynku leżące na zewnątrz 

żelbetowe elementy konstrukcji.

Bardzo dobra izolacja cieplna
Dzięki łożyskom ściskanym z modułem HTE,
zminimalizowaną zawartością zbrojenia
i zoptymalizowanym materiałem izolacyjnym 
Neopor®.

Schöck Isokorb®
Udoskonalany poprzez zdobyte doświadczenie
i badania prowadzane od ponad 25 lat.
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Schöck Isokorb® z modułem HTE, o grubości materiału izolacyjnego równej 80 mm lub 120 mm zapewnia 

bezpieczeństwo jak i opłacalność ekonomiczną. Udoskonalane rozwiązania posiadają wiele zalet związanych 

z zasadami fizyki budowli, statyki i techniki montażu elementów, co umożliwia perfekcyjne stosowanie ich na placu 

budowy. 

Zoptymalizowany montaż
Na placu budowy lub w wytwórni prefabrykatów:
Nic nie zahacza się i nie przeszkadza przy montażu 
zbrojenia. Problem ten rozwiązują specjalne części 
składowe Isokorb. Pręty rozciągane w elementach 
Schöck Isokorb® mocowane są w specjalnie przygoto-
wanych profilach z tworzywa sztucznego, które 
zapewniają właściwe i stabilne ich ułożenie.
W profilach tych umieszcza się również płytki ognio-
chronne. Inteligentna technologia CLIP modułu HTE

w materiale izolacyjnym dba o prawidłowe podpar-
cie prętów przenoszących siły poprzeczne jak i łożysk 
oporowych. Kształt pretów odgiętych przenoszących 
siły poprzeczne oraz specjalnie zaprojektowane 
łożysko ściskane z modułem HTE pozwalają
na zredukowanie czasu i kosztu montażu.
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Termoizolacja dla połączeń balkonów stalowych
i drewnianych z elementami żelbetowymi.
Schöck Isokorb® typu KS/KSH.

Schöck Isokorb® Typ KS odziela termicznie powierzchnie balkonowe

przy zastosowaniu nowoczesnej technologii.

Idealny
Znacząco redukuje straty ciepła
w obrębie połączenia.

Bezpieczeństwo przy projektowaniu
Bezpieczeństwo zapewnia nowoczesne
oprogramowanie oraz doradztwo techniczne
na budowie. 

Niezawodny
Do termoizolacji połączeń konstrukcji stalowych
z elementami żelbetowymi. 
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Idealne połączenie konstrukcji stalowych z elementami żelbetowymi jest nie tylko odporne na duże obciążenia, 

ale równie skutecznie izoluje elementy konstrukcji budowlanej. Za pomocą Schöck Isokorb® Typ KS/KSH do konstrukcji 

stalowych i drewnianych Schöck osiąga najwyższy stopień efektywnej termoizolacji. W ten sposób można ukształtować 

bez problemu nowoczesne rozwiązanie balkonów z uwzględnieniem zasad techniki i fizyki budowli. 

Jakość
Trwałe zabezpieczenie przed korozją dzięki
elementom konstrukcyjnym ze stali nierdzewnej.

Efektywność ekonomiczna
Umożliwia wysoki stopień prefabrykacji
u producentów konstrukcji stalowych.

Łatwy montaż 
Zredukowany czas montażu na placu budowy.

Do łączenia konstrukcji stalowych
Schöck Isokorb® Typ KS: do łączenia wspornikowych 
dźwigarów stalowych z elementami żelbetowymi

Schöck Isokorb® Typ QS: do przenoszenia sił
poprzecznych

Balkon

Słup

Płyta żelbetowa

Strop

Schöck Isokorb® Typ QSH: do przenoszenia sił
poprzecznych w konstrukcjach drewnianych

Do łączenia konstrukcji drewnianych
Schöck Isokorb® Typ KSH: do łączenia
wspornikowych konstrukcji drewnianych

Balkon
podparty

Balkon
drewniany
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Spełnia wymagania izolacyjności cieplnej
w połączeniu stal-stal.
Schöck Isokorb® typu KST.

Schöck Isokorb® Typ KST do wspornikowych konstrukcji stalowych.

Element nośny i izolacyjny konstrukcji przy maksymalnej swobodzie 

projektowania.

Niezawodny
Do termicznie izolowanych połączeń w konstrukcjach 
stalowych.

Najwyższa jakość
I niezawodna ochrona przed korozją, ponieważ
jest całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej.

Wysoka nośność
Wysoka wytrzymałość na momenty zginające
i siłę poprzeczną.

Bezpieczeństwo w zakresie projektowania
Dzięki statyce, dokładnej dokumentacji projektowej 
i kompetentnym doradztwie.

Elastyczność w zakresie projektowania
Bez kosztownych konstrukcji i bez ograniczeń 
w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Budowa modułowa
Odpowiedni dla wszystkich wielkości przekroju 
poprzecznego i obciążenia statycznego.

Instytut badawczy potwierdził efektywność działania Schöck Isokorb® KST:
Fakt, że należy dążyć do globalnej redukcji emisji CO2 również w przypadku konstrukcji stalowych, 
wykazał europejski projekt badawczy EEBIS. Projekt ten zapoczątkował równocześnie przeprowadzenie 
dalszych szczegółowych badań przez RWTH w Aachen w zakresie mostków cieplnych w konstrukcjach 
stalowych. Wynik jest jednoznaczny: Żadne z powszechnie znanych rozwiązań nie spełniło wymogów 
ustawowych dotyczących izolacyjności cieplnej i oszczędności energii, z jednym wyjątkiem: 
Schöck Isokorb® KST. Jako jedyny produkt termicznie oddzielający konstrukcje stalowe, KST spełnia 
wszystkie wytyczne. Gwarantuje zatem 100% bezpieczeństwa w zakresie projektowania, minimalizacji 
kosztów energii oraz zabezpiecza przed powstaniem szkód budowlanych. Porównaj: Raport badawczy 
RWTH w Aachen dostępny na stronie www.schoeck.de
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Niezależnie od tego, czy są to podcienia, podpory stalowe, konstrukcje wspornikowe lub podparte, przy zastosowaniu 

Schöck Isokorb® KST można wytworzyć i termicznie odizolować różnorodne połączenia dźwigarów stalowych.

Instytut Fizyki Budowli Frauenhof przetestował trzy porównywalne sposoby kształtowania połączeń: dźwigarów 

stalowych bez oddzielenia termicznego, dźwigarów stalowych oddzielonych warstwami Teflon® (PTFE) oraz dźwigarów 

stalowych oddzielonych za pomocą elementu Schöck Isokorb® Typ KST. Zwycięzcą testu okazał się Schöck Isokorb® KST.

Ilustracje pokazują wyraźnie: Jedynie element 
Schöck Isokorb® Typ KST osiąga wymagany 
współczynnik temperaturowy fRsi ≥ 0,7 i tym 
samym niezawodnie zapobiega powstawaniu 
mostków cieplnych w miejscach połączeń 
konstrukcji stalowych. 

Dźwigar stalowy 
rozdzielony za 
pomocą Schöck 
Isokorb® KST

Dźwigar stalowy 
rozdzielony warstwą 
pośrednią z tworzywa 
sztucznego – 
(gr 10 mm) i dodatkową 
izolacją o gr 30 mm

Dźwigar stalowy 
rozdzielony warstwą 
pośrednią z tworzywa 
sztucznego – 
(przyp. 1, gr 10 mm 
przyp 2, gr 20 mm)

Dźwigar stalowy
HEA 220 bez 
oddzielenia 
termicznego
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Projekty modernizacyjne.
Zastosowanie Schöck Isokorb KST®.

Izolacja termiczna na drewnianym stropie belkowym
Wiele budowli starego budownictwa posiada między-
piętrowy strop z drewnianych belek. Aby naprawić 
termoizolację połączenia balkonowego, odsłania się 
częściowo konstrukcję stropu w obrębie połączenia. 
Następnie mocuje się na miejscu na belkach drewnia-
nych stalowy profil z blachą czołową i do niego Schöck 
Isokorb® Typ KST. Od zewnątrz montuje się konstrukcję 
stalową nowego balkonu. W obrębie połączenia 
przenosi się na ścianę obciążenia pionowe poprzez 
podporę (łożysko) np. z betonu. Miejsce połączenia 
jest zatem optymalnie oddzielone termicznie. 

Zalety Schöck Isokorb® KST:
• Efektywna izolacja cieplna  
• Elastyczność w zakresie projektowania
• Ochrona przed szkodami budowlanymi  
• Budowa modułowa
• Oszczędność kosztów
   ogrzewania  
• Prosty montaż

Oddzielenie termiczne między stalowym balkonem i drewnianym stropem belkowym. 
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85% istniejących budynków nie jest ocieplona w ogóle lub jest ocieplona w małym stopniu. Mostek cieplny w obrębie 

łączenia balkonów musi być zminimalizowany ze względu na rozporządzenie o oszczędzaniu energii.

Wymogi dotyczące tworzenia się wody kondensacyjnej należy uwzględnić przynajmniej w odniesieniu do nowych 

budowli. Przy opracowywaniu propozycji konstrukcji obiektu dla istniejących budynków pomogą Państwu szybko

i w jasny sposób nasi doświadczeni inżynierowie.

Izolacja termiczna między stalowym balkonem i żelbetowym stropem.

Proste rozwiązanie dla stropów żelbetowych
Jeżeli w istniejącym stropie mamy do czynienia
z nośną płytą żelbetową, w obrębie połączenia izolacji 
termicznej odkrywa się najpierw płytę stropową. 
Następnie umocowuje się na miejscu profil stalowy i 
wypełnia się powstałą kieszeń betonem. Termizolacja 
takiego połączenia zapewniona jest poprzez użycie 
elementów Schöck Isokorb® Typ KST. Od zewnątrz 
można zamontować balkon wykonany ze stali lub z 
żelbetu (patrz rysunek).

Oddzielenie termiczne między balkonem żelbetowym i stropem żelbetowym.

15



K

KF

K-Eck

K-HV

K-WO

Q

D

OXT

KXT

Schöck Isokorb® typu K
Nośny element izolacji termicznej stosowany 

w balkonach wspornikowych. Element ten 

przenosi momenty zginające i siły 

poprzeczne.

Schöck Isokorb® typu KF
Dla balkonów wspornikowych wykonanych 

w systemie prefabrykacji. Isokorb dzielony 

specjalnie dla wymogów zakładów 

elementów prefabrykowanych.

Schöck Isokorb® typu K-Eck
Jako uzupełnienie dla Schöck Isokorb® 

typu K i typu KF dla balkonów narożnych 

stosuje się odpowiednie typy K-Eck. 

Schöck Isokorb® typu K-HV/K-BH
Balkony wspornikowe z przewyższeniem 

górnym (BH) lub dolnym (HV) w stosunku do 

stropu.

Schöck Isokorb® typu K-WO/K-WU
Balkony wspornikowe/podcienie z 

wygięciem prętow do ściany (K-WO, K-WU).

Schöck Isokorb® typu D
Stosowane do izolacji płyt balkonowych 

współpracujących ze stropem. Przenosi 

dodatnie i ujemne momenty zginające 

oraz siły poprzeczne dodatnie i ujemne.

Schöck Isokorb® typu OXT
Stosowany do izolacji konsoli, będących 

podporą dla ścian licowych. Montowany 

punktowo. Odstęp pomiędzy elementami 

zgodnie z wymogami statycznymi.

Schöck Isokorb® typu Q
Do przeniesienia sił pionowych, również 

do przenoszenia wysokich i punktowych 

obciążeń.

Schöck Isokorb® typu KXT/QXT
Nośny element izolacji termicznej 

stosowany w balkonach wspornikowych. 

Element ten przenosi momenty zginające 

i siły poprzeczne.
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AXT

FXT

S

W

KS

KSH

Schöck Isokorb® typu FXT
Stosowany w izolacji powierzchni 

pomiędzy wysuniętym murem i stropem. 

Punktowy montaż. Rozstaw elementów 

zgodnie z wymogami statycznymi.

Schöck Isokorb® typu AXT
Stosowany w izolacji powierzchni 

pomiędzy attyką a stropem. Punktowy 

montaż. Rozstaw elementów zgodnie z 

wymogami statycznymi.

Schöck Isokorb® typu S
Stosowany w izolacji belek wspornikowych. 

Punktowe przenoszenie momentów 

zginających i sił poprzecznych. 

Wymiarowanie zgodne z wymogami statyki.

Schöck Isokorb® typu W
Stosowany w izolacji płyt ściennych. 

Momenty zginające i siły poprzeczne 

przenoszone są poziomo i pionowo.

Wymiarowanie zgodne z wymogami statyki.

Schöck Isokorb® typu KS/QS
Połączenie dla wspornikowych i 

podpartych dźwigarów stalowych z 

elementami żelbetowymi. 

Schöck Isokorb® typu KSH/QSH
Połączenie dla wspornikowych i 

podpartych konstrukcji drewnianych z 

elementami żelbetowymi. 

Schöck Isokorb® typu KST
Element izolacji termicznej dla połączeń 

konstrukcji stalowych narażonych na 

występowanie momentów zginających

i sił przekrojowych. 

Schöck Isokorb® typu KSTQ
Element izolacji termicznej dla połączeń 

konstrukcji stalowych przenoszących siły 

osiowe i pionowe. 

Schöck Isokorb® typu KSTZ
Element izolacji termicznej dla połączeń 

konstrukcji stalowych przenoszących siły 

osiowe. 
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Przy zastosowaniu Novomur® nie ma szansy na wzrost wilgoci w budynku.

Elastyczność w zakresie projektowania,
dzięki dokładnej dokumentacji projektowej
i kompetentnym doradztwie.

Schöck Novomur® light
λ = 0,193 W/(Km)
Schöck Novomur® 
λ = 0,266 W/(Km)

Znacznie 
przekro-
czona
temperatura
punktu rosy

12,6 °C

Cegła do robót murowanych 
o gęstości objętościowej
λ = 1,0 W/(Km)

Znacznie 
poniżej 
temperatury
punktu rosy

12,6 °C Grafika pokazuje, jak w wyniku

zbyt wysokiej przewodności cieplnej 

nieizolowanego cokołu powstaje 

mostek termiczny. W ten sposób 

następuje utrata energii oraz tworzą 

się szkody budowlane w formie 

pleśni.

Cokół izolowany za pomocą 

Schöck Novomur® zapobiega 

powstawaniu mostków termicznych

i zapewnia suche ściany bez pleśni. 

Pewność
Teraz z zazębioną spoiną pionową.
Bezpieczne zazębienie
gwarantuje dokładny
i łatwy montaż.

Kompletny zestaw
Dostępne dla ścian
o grubości 11,5 cm, 
15 cm, 17,5 cm, 20 cm
i 24 cm. Dokładne szerokości
bloczków murowanych, nie jest
możliwa omyłkowa zamiana elementów
zewnętrznych i wewnętrznych.
Pozostałe elementy dostępne na życzenie.

Szczególnie poręczne
Długość elementu wynosi 0,75 m dla ułatwienia 
montażu. Zgodne ze stosowanym zwykle modułem 
murowym.

Mocna rzecz
Klasy wytrzymałości bloczków od 6 do 20 MPa.

Ciepły fundament dla domu.
Schöck Novomur®.
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Efektywna izolacyjność
Wysokie właściwości
izolacyjne λ = 0,266 W/(m·K) 
dla Schöck Novomur® 
i λ = 0,193 W/(m·K) dla 
Schöck Novomur® light. 

Najlepsza ochrona
Element praktycznie nie wchłania kapilarnie.
Zapobiega wchłanianiu wilgoci do ściany na etapie 
budowy. Nadaje się również do wbudowania w ściany 
osłonowe. Zakwalifikowany jako produkt hydrofobowy 
według normy DIN 4108 część 3.

Dopuszczony
Dla murów z cegły wapienno-piaskowej, do wyboru
na zaprawie normalnej lub do cienkowarstwowej
oraz do murów z cegły pełnej (według DIN V 105)
na normalnej zaprawie. 

Schöck Novomur® light: 

Wyjątkowo skuteczny i ekonomiczny 

element termoizolacji dla domów 

jednorodzinnych i szeregowych. 

Argumenty na rzecz wysokiej jakości 
budowania 
— Na budowach prawie zawsze występuje   
 wilgoć spowodowana przede wszystkim    
 opadami deszczu.

— Tradycyjne, porowate bloczki izolacyjne
 w stopie muru wchłaniają wilgoć
 i magazynują ją. Działanie izolacyjne jest  
 wskutek tego silnie zmniejszone lub równe  
 zeru.

— W stanie wbudowanym i otynkowanym
 bloczki te pozbywają się zmagazynowanej
 wody bardzo powoli.

— Swoją wyrównawczą wilgoć (i tym samym  
 swą izolacyjność) osiągają one najczęściej  
 dopiero po kilku latach (patrz wykres). 

 
— Następstwem są zawilgocone materiały   
 budowlane, brak dostatecznej izolacji ciepl- 
 nej, podwyższona przewodność cieplna,  
 obniżona temperatura powierzchni,
 niebezpieczeństwo tworzenia się zawilgocenia 
 i pleśni, a w konsekwencji konieczne 
 są dodatkowe środki zaradcze i prace
 remontowe.

Dlatego warto wybrać elementy izolacji cieplnej 
Schöck Novomur®!

Czas (miesiące)

W
ilg

o
tn

o
ść

 w
 %

Bloczki izol.

Wilgotność
rzeczywista.

Schöck
Novomur®

Schöck Novomur® oraz Novomur® light to nowoczesne rozwiązanie techniczne. Dzięki jego wybitnym właściwościom 

izolacyjnym można skutecznie wyeliminować mostki cieplne i sprostać w ten sposób wymogom w zakresie 

ograniczenia zużycia energii. Schöck Novomur® jest zatem energooszczędnym oraz gwarantującym suchość 

kamieniem węgielnym nowoczesnego domu. Na takiej podstawie można budować! 
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Nareszcie jest cicho.
Schöck Tronsole®.

Schöck Tronsole® efektywnie oddziela schody i podesty od budynku. W ten 

sposób minimalizuje się przenoszenie odgłosu kroków z klatki schodowej.

Plusy na każdym kroku

— Pomiary na stanowisku badawczym wykazały dobry  

 efekt tłumienia odgłosu kroków dzięki zastosowa- 

 nym elementom Schöck Tronsole®.

— Stateczność elementu jest zagwarantowana dzięki  

 badaniom wytrzymałościowym.

— Specjalna płyta dylatacyjna Schöck zapewnia   

 montaż zapobiegający powstaniu mostków   

 akustycznych.

— Duża różnorodność wariantów elementu pozwala  

 na znaczną swobodę w projektowaniu.

— Optymalna ochrona przeciwpożarowa dzięki   

 zakwalifikowaniu elementu do klasy odporności  

 ogniowej R90/R120.

Wysokowartościowa 
elastomerowa płyta
podporowa PUR
Gwarantuje najwyższe 
wartości akustyczne 
nawet przy wysokim 
obciążeniu.

Pewne projektowanie
Pomyślne wyniki badań 
akustycznych
oraz właściwości 
przeciwpożarowych.

Szczególnie sztywna
forma wyżłobień
Zapewnia duże
wysokości
betonowania.

Pewność w zakresie 
projektowania
Dzięki statyce, szczeg-
ółowej dokumentacji 
projektowej 
i kompetentnym 
doradztwie. 

Nasadzana ramka
Do łatwego połączenia 
płyty dylatacyjnej Schöck 
bez mostków akustycz-
nych.
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Cisza jest elementarną potrzebą człowieka. Szczególnie w obecnych czasach, pełnych pośpiechu i hałasu, potrzebujemy 

coraz więcej ciszy i relaksu. Dlatego też izolacja akustyczna w budynkach nie jest już luksusem, lecz raczej pożądaną 

koniecznością. Projektanci powinni przy tym poświęcić więcej uwagi klatkom schodowym w domach wielorodzinnych, 

ponieważ hałas w tych miejscach jest częstym powodem kłótni. Zwłaszcza, że istnieją w tym zakresie również 

odpowiednie regulacje prawne.

Systemy izolacji akustycznej Schöck
Kompletne i gotowe do montażu systemy 
izolacji akustycznej Schöck ułatwiają 
projektowanie oraz pozbawiony mostków 
akustycznych montaż elementów tłumiących 
odgłos kroków na schodach.

Systemy składają się z następujących 
komponentów:

— elementy Schöck Tronsole®
— płyty dylatacyjne Schöck Typ L
— pomoce montażowe
— świadectwa i aprobaty
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Schöck Tronsole® typu T
Służy do akustycznego oddzielenia biegu 

schodów od spocznika.

Schöck Tronsole® typu F
Służy do akustycznego oddzielenia biegu 

schodów prefabrykowanych od spocznika.

Schöck Tronsole® typu Q
Służy do akustycznego oddzielenia biegu 

schodów zabiegowych od ścian klatki 

schodowej.

Schöck Tronsole® typu Z
Służy do akustycznego oddzielenia 

spocznika od ściany klatki schodowej.

Schöck Tronsole® typu L
Pozwala na zabezpieczenie szczelin 

pomiędzy pomiędzy biegiem schodów i 

spocznikiem lub ścianą.

Schöck Tronsole® typu B
Służy do akustycznego oddzielenia biegu 

schodów od płyty fundamentowej lub 

stropu.

Podwyższona ochrona akustyczna 
zgodnie z aprobatą AT-15-6961/2015
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Systemy Schöck Dorn ułatwiają i zabezpieczają przenoszenie wysokich sił 

poprzecznych w konstrukcjach dylatowanych. Bez podciągów i wsporników, 

które pełnią funkcję podpory stropu. 

R120

Ułatw sobie pracę!
Trzpienie dylatacyjne Schöck.

Silna technika
Wysoka nośność do ok. 300 kN na element. 

Ognioodporność
Pasujący osprzęt: mankiet przeciwpożarowy. 
Zakwalifikowanie do klasy ognioodporności REI120 
potwierdzone zostało opinią wydaną przez Zakład 
Badań Ogniowych ITB. 
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Aprobata techniczna 
polskiego Instytutu 
Techniki Budowlanej ITB 
AT-15-6073/2013

Po prostu lepiej, po prostu szybciej, po prostu taniej: projektowanie szczeliny dylatacyjnej za pomocą 

innowacyjnych połączeń z trzpieniami ma wiele zalet w porównaniu do klasycznej konsoli, ponieważ w efekcie 

końcowym liczy się suma wielu detali. Do wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji, aby budować lepiej stosując 

trzpienie do przenoszenia dużych obciążeń: proszę porównać! 

Konsola. Znana i popularna, ale …
• Pracochłonne prace zbrojarskie, duży nakład
 pracy związany z planowaniem i obróbką
• Pracochłonne deskowanie, brak możliwości   
 deskowania dużych powierzchni
• Nietrwały z uwagi na możliwość zużycia się   
 podpór ślizgowych,
• Utrudnienia podczas prac wykończeniowych,   
 przesunięcie kosztów związanych ze stanem   
 surowym na etap wykończeniowy

Trzpienie dylatacyjne - konstrukcja.
Inteligentna, konsekwentna, przemyślana!
• Łatwe projektowanie, prostsze prace zbrojarskie,   
 prostsze wykonawstwo
• Szybsze, bardziej ekonomiczne deskowanie,   
 możliwe deskowanie dużych powierzchni
• Trwała i nie wymagająca konserwacji,
 stal szlachetna odporna na korozję
• Łatwe wykończenie wnętrz bez profili narożnych   
 i krawędziowych

PODSUMOWANIE: konstrukcja dylatacji z trzpie-
niami to większa swoboda projektowania, 
oszczędność kosztów, możliwe jest tworzenie 
smuklejszych i bardziej filigranowych konstrukcji!

Optymalne bezpieczeństwo
Stała nośność szczelin do rozstawu 40 mm i maksymal-
nej szerokości 60 mm daje jeszcze więcej bezpiecze-
ństwa przy projektowaniu.

Prosty montaż
Więcej przestrzeni między strzemieniem a trzpieniem/
tuleją. Łatwy montaż trzpienia i zbrojenia od strony 
budynku.

Mniej oznacza więcej
Wyższa nośność przypadająca na trzpień: 
W ten sposób zużywa się mniejszą ilość trzpieni. 
Można więc zaoszczędzić czas, materiał i koszty.
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Pojedyncze trzpienie dylatacyjne są filigranowe i dopasują się do każdej 

goemetrii. 

Konstrukcje dylatowane.
Proste, pewne, racjonalne.

Tuleja-K
Tuleja z PCV nakładana
jest na stopkę z gwoździkiem
od strony budynku.

Tuleja-S
Tuleja ze stali
szlachetnej.

Stopka z gwoździem
Służy do umocowania 
tulei na deskowaniu.

ED
St 52 ocynkowany lub ze
stali szlachetnej nr. 1.4362, 
1.4462, 1.4571.Bezpieczeństwo:

opcjonalnie dostępny jest mankiet przeciwpożarowy 
R120. Zakwalifikowanie do klasy ognioodporności 
R120 potwierdzone zostało opinią wydaną przez 
Zakład Badań Ogniowych ITB.
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W przypadku szczelin dylatacyjnych przenoszenie sił poprzecznych musi sprostać wysokim wymaganiom, przy czym 

często konieczne są skomplikowane konstrukcje szczelinowe. Pojedyncze trzpienie dylatacyjne Schöck są pewnym, 

przemyślanym i prostym elementem łączącym. Kompaktowe wykonanie takiego systemu nadaje się do zastoso-

wania w przypadku nieznacznych obciążeń. Łatwe do wbudowania elementy są wykonywane z materiałów różnej 

jakości. Można je zatem użyć w różnorodnych przedsięwzięciach budowlanych.

ESD-B
Trzpień z St 52 wykonany ze stali
szlachetnej lub ocynkowanej 1.4362,
1.4462, 1.4571 z tuleją plastikową.

Warstwa ochronna
W postaci plastikowej tulei 
zamkniętej na końcu.

Tuleja-SQ
Wykonana w całości
ze stali szlachetnej,
stal 1.4301, dodatkowo 
możliwe przemieszczenia 
w osi wzdłuż dylatacji.

Mankiet przeciwpożarowy R120

Różne warianty
W każdej chwili dostępne są nietypowe elementy
o różnej długości, średnicy i wykonane z różnych 
materiałów.
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Schöck Bole® podpiera punktowo płaskie stropy. Umożliwia to swobodniejsze 

uformowanie rzutu poziomego i chroni płaskie stropy przed przebiciem

w obrębie podpór.

Aby zapobiec przebiciu stropu.
Schöck Bole®.

Wykonane w przemyślany sposób:
Płaskie stropy, w przeciwieństwie do konstrukcji
z podciągami, stwarzają możliwość tworzenia 
zgrabniejszych konstrukcji, szczególnie w przypadku 
rezygnacji ze wzmocnienia głowic słupów. W ten 
sposób można osiągnąć taką samą powierzchnię 
użytkową przy niższej całkowitej objętości przestrzen-
nej budynku. Schöck BOLE® zapewnia optymalny 
sposób przenoszenia sił w obszarze podpór oraz 
znaczny wzrost wytrzymałości w stosunku
do konwencjonalnych rozwiązań zbrojarskich.

Optymalne bezpieczeństwo montażu
Podpórki umożliwiające możliwie najdokładniejsze 
ułożenie trzpieni.

Prosty sposób przyporządkowania
W razie potrzeby (w przypadku większych inwestycji 
lub dużej liczbie artykułów) wydruk numeru planu
i pozycji na chorągiewce informacyjnej.

Sprosta każdemu wymaganiu
Dostawa elementów gotowych do montażu umożliwia 
ich szybkie wbudowanie na placu budowy i w zakła-
dzie prefabrykatów.

Chorągiewka informacyjna
Na pierwszym trzpieniu z dokładnym
oznaczeniem typu.
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Schöck Bole®-O
Montaż: po ułożeniu całego zbrojenia.
• Późniejszy montaż
• Gotowe do montażu
Montaż na placu budowy.

Schöck Bole®-U
Montaż: przed ułożeniem dolnej warstwy 
zbrojenia przy użyciu specjalnych przekładek 
dystansowych.
• Łatwy montaż przekładek dystansowych
• Otulina betonowa 20 - 35 mm
Montaż w zakładzie prefabrykacji i na budowie.

Schöck Bole®-F
Montaż: doskonale wpasowany w zmechanizo-
wany przebieg produkcji w zakładzie prefabrykacji.
Trzpienie do montażu na listwach rozdzielczych.
• Listwę rozdzielczą ze zintegrowanymi 
 przekładkami dystansowymi ułożyć na stole
 do prefabrykacji
• Po ułożeniu całego zbrojenia nośnego wkręcić  
 trzpienie w przekładki dystansowe
• Otuliny betonowe 20 mm, 25 mm i 30 mm
• Możliwe utworzenie zapasu materiału
     w zakładzie prefabrykacji
Montaż w zakładzie prefabrykacji.

Przebicie w obszarze podpór to znany problem w dziedzinie techniki zbrojeniowej. Schöck Bole® zapewnia 

w takiej sytuacji fachowe rozwiązanie. System ten łączy w sobie bowiem bezpieczeństwo projektowania

z zaletami podczas wykonawstwa. Przyczynia się w ten sposób w znaczącym stopniu do bezpiecznego

i ekonomicznego konstruowania płaskich stropów.

Gotowy do montażu
Utrzymanie otuliny betonowej w czystym stanie
dzięki przekładkom dystansowym.
Otulina betonowa 20/25/...50 mm.

Wysoki komfort montażu
Podpórki są między trzpieniami przesuwne
i przechylne.

Prosty montaż
Osadzany od góry po ułożeniu dolnej warstwy 
zbrojenia.

Schöck Bole®-Standard

Europejska aprobata 
techniczna ETA 13/0076
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Schöck ComBAR® nie przewodzi prądu i jest odporny na działanie 

magnetyczne i nadaje się do użycia w urządzeniach elektrycznych.

W sercu niezwykłych budowli.
Schöck ComBAR®.

Duża wytrzymałość na rozciąganie
Niezwykle wysoka wytrzymałość
na rozciąganie zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa statycznego we wszystkich 
elementach nośnych.

Odporny chemicznie
Schöck ComBAR® jest trwale odporny
na działanie ługów i soli. Nie jest potrzebna
ochrona antykorozyjna. Dlatego też
Schöck ComBAR® nadaje się idealnie
do zastosowania w środowiskach wysoce 
korozyjnych, np. w budynkach parkingów, 
portach i budowlach przemysłowych.

Przewodność magnetyczna
Ze względu na to, że materiał ten nie 
przewodzi prądu i jest odporny na oddzia-
ływanie magnetyczne (brak przewodni-
ctwa elektromagnetycznego), nadaje się 
doskonale do wykorzystania w urządze-
niach elektrycznych i badawczych.

Łatwość skrawania
Schöck ComBAR® można przebijać
za pomocą maszyn do drążenia tuneli 
i dlatego nadaje się idealnie na zbrojenia 
tymczasowe podczas budowy tuneli. 
Zapewnia to znaczną oszczędność czasu 
i kosztów.

Typ Średnica Długości
standardowe

Pręty proste   8 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

10,0 m
10,0 m
11,8 m 
11,8 m 
11,8 m
14,0 m

Pręt z zakotwieniem
z bolcem główkowym

12 mm
16 mm
25 mm

do 4,0 m
do 4,0 m
do 4,0 m

Pręty gięte 12 mm
16 mm
20 mm

do 6,5 m
do 6,5 m
do 6,5 m

Inne długości na zamówienie

30



W przypadku standardowych budynków z betonu, zbrojenie ze stali sprawdza się od dziesięcioleci. Istnieją jednak 

zastosowania, w których poszukiwane są alternatywne rozwiązania. W takich przypadkach można zastosować

Schöck ComBAR®. Jego niezwykłe właściwości materiałowe są podobne do cech stali, lecz Schöck ComBAR®

jest również odporny na chemikalia, nie posiada własności magnetycznych i nie przewodzi prądu elektrycznego.

Można go także łatwo obrabiać. Oprócz użycia przy trwałych montażach Schöck ComBAR® można również stosować

do zbrojeń tymczasowych, ponieważ materiał ten jest łatwo skrawalny. Dzięki takim właściwościom inżynierowie

i technicy mają do dyspozycji tworzywo, które ma całkowicie nowe możliwości.

Oferta produktów:

Klasyczny, prosty pręt Schöck ComBAR®.

Prosty pręt zbrojeniowy – tu jako złączka 
kotwiąca z głowicą.

Wygięte pręty do zastosowania przy zbrojeniu 
konstrukcji dostarczane są w formie prefabry-
kowanej na plac budowy.

Aprobata techniczna 
Niemieckiego Instytutu 
Techniki Budowlanej 
(DIBt), Berlin Z-1.6-238 

zgodnie z normą 

DIN 1045-1
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Innowacja do ścian warstwowych i podwójnych.
Kotwa termiczna Schöck Thermoanker.

Lepszy materiał
Schöck ComBAR® to zbrojenie na miarę wyzwań 
przyszłości. Pręty z tworzywa sztucznego wzmocnio-
nego włóknami szklanymi są odporne na substancje 
chemiczne, nie posiadają przewodnictwa elektroma-
gnetycznego i dają się łatwo obrabiać. Dodatkowo 
Schöck ComBAR® ma bardzo małą przewodność 
cieplną o wartości 0,5 W/mK (w porównaniu: 
stal = 60 W/mK, stal szlachetna = 17 W/mK)
i to przy podwójnej charakterystycznej
wytrzymałości na rozciąganie. 

Lepsze rozwiązanie
Kotwa termiczna zastępuje tradycyjny dźwigar
kratowy ze stali szlachetnej przy zbrojeniu izolowanych
od wewnątrz ścian warstwowych i podwójnych
oraz optymalizuje cały proces wykończeniowy. 
Dzięki szczególnym właściwościom kotwy termicznej 
Schöck Thermoanker przejmuje ona nie tylko funkcję  

łącznika ale również przyczynia się dodatkowo 
do znacznej poprawy izolacyjności termicznej ściany. 
Poprawa właściwości termotechnicznych wynosi 45%* 
w porównaniu do tradycyjnego zastosowania,
przy wykorzystaniu dźwigarów kratowych ze stali 
szlachetnej.

Wspierany i propagowany przez:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(Niemiecką Fundację Federalną Środowisko)

* w porównaniu z ekwiwalentną przewodnością cieplną λ
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Zbrojenie ze stali sprawdza się od dziesięcioleci. Istnieją jednak zastosowania, w których poszukiwane są alternatywne 

rozwiązania. Należy sprostać coraz wyższym wymogom w zakresie standardów izolacji cieplnej i efektywności 

ekonomicznej na etapie wykonawstwa. Schöck oferując swoją najnowszą innowację - kotwę termiczną 

Schöck ComBAR® - daje możliwość, aby pójść krok dalej wyprzedzając obecny stan techniki. Kotwa termiczna ComBAR® 

zastępuje tradycyjne rozwiązania w zastosowaniu kotew do izolacji wewnątrz ścian warstwowych i podwójnych. 

Oferuje również wytwórniom elementów prefabrykowanych oraz architektom nowy materiał budowlany,

który może sprostać wyzwaniom przyszłości.

Łatwy montaż
Kotwę termiczną Schöck Thermoanker wkręcić w prosty 
sposób do wcześniej przygotowanych otworów
w izolacji. Odpada czasochłonne wypełnianie szczelin 
pomiędzy przestrzeniami dla elementów montażowych 
ze stali szlachetnej.

Aprobata techniczna Z-21.8-1894
Kotwa termiczna Schöck Thermoanker otrzymała 
aprobatę techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej (DIBt) do zastosowania elementu do ścian 
warstwowych i podwójnych.

Bardzo dobra izolacyjność termiczna
Z kotwą termiczną Schöck Thermoanker można 
doskonale planować wartości współczynników 
przenikania ciepła.

Nagroda za innowację
przemysłu dostawczego

- Betonowe elementy 
budowlane 2010

Inne zalety:
•  Przekładki dystansowe i kotwy w jednym 

produkcie.
• Możliwe wykonanie dużych powierzchni ścian
   (od 6x12m).
•  Proste umieszczenie jednej trzeciej warstwy 

zbrojenia w przypadku ścian podwójnych.
•  Wysoka stabilność ścian w świeżo zabetonowa-

nym stanie. 

•  Krótki czas zamówień bez zapasów towarów
   na składzie.
• Odporność ogniowa zgodnie ze standardem EN.
• Możliwe użycie własnych materiałów izolacyjnych.
•  Szkolenia w zakresie montażu oraz monitoring 

zewnętrzny z Schöck.
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Wysoka jakość wykończenia betonowych
elementów budowlanych.
Elementy szalunkowe ASE.

Wysoka jakość
—  Jednolite i zagęszczone tworzywo, beton ASE posia-

da wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
15-16 N/mm² i odpowiada C40/50 we wszystkich 
ważnych klasach ekspozycji. W ten sposób jest 
możliwe docelowe wykańczanie wysokowartościo-
wych produktów.

— Solidne działanie listwy uszczelniającej jest
 sprawdzone i zapobiega podchodzeniu pod spód      
 mleczka cementowego. Bez problemu można sobie  
 poradzić z nierównościami w formie stalowej
 o rozmiarach 5 mm.

Duża wydajność

— Można całkowicie zrezygnować z pracochłonnych,  
 kosztownych szalunków pomocniczych z drewna  
 lub styropianu. Oszczędność kosztów w przypadku  
 odpadów i ich usuwania.
— Proste pozycjonowania elementów
 na formie stalowej umożliwiają
 szybką odbudowę utraconego
 szalunku w różnych przypadkach
 zastosowania. 
— Łączniki narożne umożliwiają
 niezawodne i czyste łączenia.

Długość
do 2,70 m 
2,70 m 
0,50 m do 2,70 m

Wysokość 
Strop ASE: 10 do 40 cm 
Podest ASE: 9/10/12/14 cm
Stropy Filigram. ASE: 7 cm
Inne elementy na zamówienie.

Systemy szalunkowe Schöck nadają się do wszystkich betonowych elementów 

budowlanych, które muszą wykazać gładką i nienaganną jakość bez

nierówności. 

Optyka
Czysta powierzchnia, jednolity beton. Odpowiednie 
włókna PCV umożliwiają wysoką wytrzymałość 
na rozciąganie przy zginaniu. Spełnione są wszystkie 
istotne klasy ekspozycji DIN 1045-1.
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Racjonalne budowanie jest w modzie. Nawet przy tak dużym nacisku na redukcję kosztów nie można oszczędzać 

na jakości. Elementy szalunkowe Schöck poprawiają wykończenie produktów betonowych i przyczyniają się znacząco 

do racjonalnego sposobu produkcji. W ten sposób można obniżyć koszty i równocześnie zaoferować swoim klientom 

przekonującą jakość.

Pasuje w każdym przypadku

ASE bez listew uszczelniających

ASE z listwą uszczelniającą do balkonów
z uformowanym kapinosem

ASE z dwoma listwami uszczelniającymi
do elementów ściennych

ASE P do podestów schodowych i podpór 
schodowych

Skuteczny kapinos
Element uformowany
w listwie ASE zapewnia 
odprowadzanie wody 
deszczowej podczas 
użytkowania. 

Atest
Niezwykle mała głębokość wnikania wody wysoko 
zagęszczonego elementu spełnia wymogi certyfikatu 
odporności na różnice temperatury zgodnie z normą 
DIN 52 104. Sprawdzone zostało połączenie wype-
łnienia betonowego z kotwą ASE.

Silne połączenie
Sprawdzone profilowanie 
wewnętrzne zapewnia 
połączenie elementu
ze świeżym betonem.
Technika łączenia gwarantuje
czyste przejście pomiędzy
elementami w obszarze 
stykowym i narożnym. 

Listwa uszczelniająca
Łatwa do usunięcia po podniesieniu elementu.
Nawet nierówne szalunki stalowe nie powodują
dzięki niej podciekania betonu i zapewniają czyste 
przejście do świeżego betonu.
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Klienci są ekspertami.
Profesjonalne projektowanie i doradztwo 
inżynierów firmy Schöck.

Konsekwentne szkolenie na seminariach oraz wgląd na plac budowy wraz z inż. 

z grupy Schöck podczas całego okresu montażowego dodają pewności. 

Kontakt:

Schöck Sp. z o.o.
Dział techniczny
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel.: 22 533 19 17-18, -23
Fax: 22 533 19 19
technika@schock.pl

Aktualne teksty ofertowe znajdziecie Państwo
na stronie www.schock.pl
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Inżynierowie firmy Schöck służą Państwu poradą w kwestiach dotyczących statyki, konstrukcji i właściwości

fizycznych budynku oraz mogą stworzyć dla Państwa propozycje rozwiązań wraz z obliczeniami i rysunkami detali.

Wystarczy wysłać na podany adres dokumentację projektową (rzuty, przekroje, dane statyczne) wraz z adresem 

inwestycji.

Niezawodna logistyka
Nowoczesna logistyka i międzynarodowi partnerzy 
z branży logistycznej gwarantują, że wszystkie pro-
dukty Schöck docierają do Klienta na 

"
just-in-time".

Pomoc w zakresie projektowania grupy 
Schöck

Programy obliczeniowe Schöck, teksty ofertowe 
i pliki CAD na płycie CD.

Program obliczeniowy dla elementów
Schöck Isokorb®.
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Schöck Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Telefon: 22 533 19 17-18,-23
Fax: 22 533 19 19
biuro@schock.pl
www.schock.pl
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