
Skupina ROCKWOOL prijíma 
výzvu udržateľného rozvoja

Do roku 2030 sa zaväzujeme k naplneniu týchto cieľov: Navyše prispievame k:

Energie a zníženie CO2

Počas svojej životnosti výrobky 
ROCKWOOL znižujú emisie 

80 až 1 500 násobne. 

Dlhodobá stálosť a nemenné 
vlastnosti 
Kamenná vlna je rozmerovo 
stála a nemení svoju tepelnú 
účinnosť.

Požiarna odolnosť  

Kamenná vlna je nehorľavý 
materiál, ktorý odolá teplote 
minimálne 

Zdravie, bezpečnosť 
a kvalita života  

Izolácie ROCKWOOL 
a akustické stropné riešenia 
ROCKFON znižujú hlučnosť 
a zlepšujú spánok, zvyšujú 
sústredenosť pri učení 
a produktivitu práce.

Hospodárenie s vodou 
v mestách 

Výrobky ROCKWOOL aktívne 
čistia a absorbujú vodu.

Výroba potravín 

Pri pestovaní paradajok 
v kamennej vlne GRODAN sa 
na jeden kilogram dopestovaných 
plodín spotrebuje   

o 50 % menej 
vody v porovnaní s pestovaním 
v bežnom substráte.

Prírodný cyklus 

Zem vyprodukuje  

38 000 krát  
viac kameniva, ako 
spotrebuje ROCKWOOL 
pri celoročnej výrobe 
kamennej vlny.   

Pri riešení uvedených výziev 
OSN zadefinovala 
17 cieľov udržateľného 
rozvoja. 

Do roku 2050

svetovej populácie,

ktorá 
spotrebuje 

Budovy a ich bezpečnosť

viac potravín.

Skupina ROCKWOOL sa aktívne 
podieľa na dosiahnutí 

9 z týchto 17 cieľov

Podľa odhadov 
OSN bude v roku  
2030 na svete 

veľkomiest s viac ako  

10 miliónmi 
obyvateľov.

 Každý týždeň 

sa do miest presťahuje 

až  milión ľudí. 

Preto je stále 
naliehavejšou 
výzvou udržať 

v mestách bezpečnosť, 
verejné zdravie 

a pohodlie 
pre obyvateľov. 

Zdravie, bezpečnosť a kvalita života
presadzujeme kultúru nulovej úrazovosti: 
ročne znížime počet úrazov s pracovnou 
neschopnosťou 

o 10 % a nebudeme 
mať 0 žiadne 

smrteľné 
pracovné 
úrazy

o 10 %
do roku 
2022

o 20 %
do roku 
2030

Energie a zníženie CO2 
znížime CO2 vo výrobných závodoch 
(v t CO2/t vlny)

Hospodárenie s vodou  
znížime spotrebu vody 
vo výrobných závodoch (m3/t vlny)

o 10 % 
do roku 2022

o 20 %
do roku 2030

15
krajín 
do roku 2022

Cirkulárna ekonomika  
zvýšime počet krajín, v ktorých ponúkame 
spätný odber produktov z trhu

30
krajín 
do roku 2030 

 V   o 40 % 
do roku 2022 

o 85 % 
do roku 2030

zvýšime energetickú účinnosť vlastných 
(nerenovovaných) skladovacích budov 
(v kWh/m2)

o 35 %
úspora energií 
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6 Odpady7

Ak sa neprijmú potrebné opatrenia, 
očakáva sa, že spotreba energie do 
roku 2050 vzrastie až

viac vody a

Európanov zomrie pri požiari na 
následky dymu a toxických plynov.

Pre pohodlný život je okrem 
energie potrebné zohľadniť 
aj vplyv hluku. 

Európanov spí 
v nedostatočne 
pokojnom prostredí.

Viac ako
5

na celosvetovom 
odpade.

Využívame prírodnú silu kameňa pre moderné bývanie a lepší život.

1 000 °C

3

17 %

Stavebný priemysel 
sa podieľa 

bude v mestách žiť 

DOSIAHNUŤ 
POTRAVINOVÚ 
BEZPEČNOSŤ 
A ZLEPŠIŤ VÝŽIVU

ZAISTIŤ ZDRAVÝ 
ŽIVOT A ZVYŠOVAŤ 
JEHO KVALITU

ZAISTIŤ 
DOSTUPNOSŤ VODY 
A JEJ UDRŽATEĽNÉ 
VYUŽÍVANIE

ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP 
K DOSTUPNÝM 
A UDRŽATEĽNÝM 
ZDROJOM ENERGIE 

PODPOROVAŤ 
UDRŽATEĽNÚ 
INDUSTRIALIZÁCIU 
A INOVÁCIE

PODPOROVAŤ TRVALÝ 
A UDRŽATEĽNÝ 
HOSPODÁRSKY RAST 
A PRODUKTÍVNU 
ZAMESTNANOSŤ

do roku 2022 
 o 75 %

do roku 2030 

   
znížime množstvo odpadu 
smerujúceho na skládku  

o

o

PRIJAŤ OPATRENIA 
NA PREDCHÁDZANIE 
A ZMIERŇOVANIE 
DOPADOV
KLIMATICKÝCH ZMIEN

ZAISTIŤ UDRŽATEĽNÚ 
SPOTREBU A VÝROBU

VYTVORIŤ BEZPEČNÉ, 
ZDRAVÉ A PROSPEŠNÉ 
MESTÁ

o

KVALITNÉ 
VZDELÁVANIE

ROVNOSŤ 
MUŽOV A ŽIEN

KONIEC CHUDOBY

MENEJ NEROVNOSTÍ ŽIVOT 
VO VODE

ŽIVOT 
NA SÚŠI

MIER, SPRAVODLIVOSŤ
A INŠTITÚCIE

PARTNERSTVO 
K SPLNENIU CIEĽOV

CIELE 
UDRŽATEĽNÉHO 

ROZVOJA


