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KNAUF 
INSULATION 

JEDNIČKA NA TRHU 
V OBLASTI IZOLACÍ

Knauf Insulation je jednou  
z hlavních a nejrychleji  

rostoucích firem v izolačních 
 materiálech. Široké portfolio 

výrobků zajišťuje tepelnou, 
 zvukovou i požární ochranu. 

„Děláme domy úspornější, tišší  
a bezpečnější. Nejlevnější energie 

je ta, kterou ušetříte.  
Zaměřujeme se na komplexní 

řešení ve snižování 
 energetické náročnosti pro 
 bytové a nebytové stavby.“

Společnost Knauf Fiber Glass USA byla založe
na v roce 1978 rodinou Knaufů, která zakoupila 
stávající závod v Indianě. Z malé rodinné firmy 

se postupem času vyvinula rodinou vlastněná 
globální organizace. Na český trh vstoupil 

Knauf Insulation v roce 2005. O rok později byl 
v Krupce u Teplic zprovozněn jeden z nej

modernějších závodů na výrobu skelné vlny 
v Evropě. V roce 2007 se akvizicí společnosti 

Heraklith rozšířilo působení také na Slovensko. 
Milník milionu tun vyrobené minerální izolace 

ze skelného vlákna pokořil závod v Krupce 
8. října 2021. K poslední akvizici došlo v únoru 

2022. Společnost podepsala smlouvu  
o nabytí závodu na výrobu skelné minerální 

vlny v Rumunsku.

„Knauf Insulation plánuje investovat do špič
kových technologií a modernizace rumunského 
závodu a přivést výrobní procesy k našim stan
dardům vysoké kvality,“ uvedl Dominique Bossan, 
výkonný ředitel společnosti Knauf Insulation pro 
Evropu, Střední východ a Asii.

Hlavní pilíře, o které se Knauf Insulation opírá, 
jsou partnerství, závazek, podnikavost a lidskost. 
Tyto hodnoty definují, v co organizace věří, jak 
hodlá reagovat na své zákazníky a vnější svět,  
a čím chce své zákazníky přitahovat. Firemní kul
tura přistupuje ke kolegům, obchodním partnerům 
a akcionářům jako k součásti velké rodiny, kde se 
tradiční principy integrity a lidskosti stále počítají.

KNAUF INSULATION  
V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ VÝROBA

Ochrana životního prostředí a trvale udržitel
ný rozvoj jsou pro Knauf Insulation klíčové. 
Společnost dlouhodobě snižuje množství odpadů  
a spotřebu zdrojů (surovin, materiálů, energie)  
a klade důraz na obnovování těchto zdrojů  
a recyklaci odpadů tam, kde je to proveditelné. Při 
výrobě nedochází k žádným emisím vypouštěným 
do vody ani půdy. Emise do ovzduší díky použití 
nejmodernějších technologií nastavují nová měřít
ka v oblasti výroby minerální izolace. Co se týče 
spotřeby energií na výrobu jedné tuny minerální 
izolace, bourá výrobní závod v Krupce limity. 
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Dosahuje 2,4× menší měrné spotřeby, než jaké 
ve svých statistikách prezentuje Česká ener
getická agentura. Spotřeba energie na výrobu 
izolace je menší než 8 GJ/t. 

ECOSE TECHNOLOGY

ECOSE Technology je revoluční technologie 
spojování bez formaldehydu, při které se namís
to petrochemikálií využívají rychle obnovitelné 
materiály. Neobsahuje žádný formaldehyd, 
fenoly, akrylové živice ani přidané umělé 
barvy, bělidla nebo barviva. Minerální izolace 
s technologií ECOSE je tak nejekologičtější 
stavební izolační materiál na českém trhu, 
který je balen taktéž do obalu z plně recyklo
vatelného materiálu. Použití minerální izolace 
s technologií ECOSE navyšuje ekologickou 
hodnotu rodinných a bytových domů, ale 
i průmyslových budov. Za deset let od uvedení 
do prodeje se minerální izolace s technologií 
ECOSE prodalo již v objemu desítek tisíc tun. 
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové, divadlo 
Rozmanitosti v Mostě, nemocnice v Uherském 
Hradišti či základní škola Sirotkova v Brně. 
To je jen zlomek zajímavých staveb, které se 
mohou pochlubit aplikací minerální izolace  
s technologií ECOSE.

ZELENÁ STŘECHA  
URBANSCAPE

Jedním z produktů Knauf Insulation, který 
garantuje budovy šetrné životnímu prostředí 
a zdraví lidí, je zelená střecha Urbanscape. 

Zelené střechy překonávají hranice současné 
architektury a přináší novou přidanou hodnotu 
urbanistického plánování. Jejich účelem není jen 
navrácení prvku přírody do městského pros
tředí, ale i zlepšení vlastností budovy a jejího 
bezprostředního okolí. Urbanscape je snadno 
aplikovatelný, inovativní a lehký systém, který 
se zákazníkům dodává s předpěstovaným 
kobercem rostlin. Střecha pokrytá rostlinami pak 
snižuje tepelné ztráty domu a omezuje odtok 
srážkové vody, čímž se sníží zatížení kanali
začních systémů o 70 až 95 procent. Částečně 
nahrazuje i klimatizaci, protože snižuje teplotu 
vzduchu v přehřátých městech. Teplota tradiční 
střechy může být až o 40 °C vyšší, než u zelené 
střechy. Také účinně pohlcuje enviromentální 
městský hluk a přispívá ke snížení hlučnos
ti i ve vnitřních prostorách a exteriéru hustě 
obydlených oblastí. V projektu Urbanscape je 
obsažena i krajinná architektura a průmyslové 
pěstitelství. 

NOVÁ VÝROBNÍ LINKA NA 
FOUKANOU IZOLACI

Ať už najde využití v rodinných domech, nebo 
průmyslových budovách, je foukaná minerální 
izolace bezpochyby jednou z budoucností izo
lace staveb. V létě 2021 tak Knauf Insulation 
zareagoval na zvyšující se poptávku trhu  
a spustil v Krupce novou výrobní linku 
Blowing Wool vybavenou nejmodernějšími 
techno logiemi.„Jde o technologický unikát, 
který má potenciál připravit až 20 tisíc tun 
foukané izolace ročně. 

Máme radost, že ho máme v našem oblíbeném 
Podkrušnohoří,” vysvětlil Vladimír Boroš, 
obchodní ředitel Knauf Insulation. Foukané 
izolace Supafil jsou skvělou volbou pro ještě 
bezpečnější a zdravější domov. Vynikají 
ve své třídě v oblasti stability usazení (S1 
podle normy izolačních produktů) a jsou také 
flexibilní. Lze je snadno a rychle instalovat 
i do těch míst v podkroví, která jsou obtížně 
přístupná pro použití tradičních izolačních 
materiálů ve formě desek nebo rolí. K dalším 
benefitům patří vynikající tepelná a akustická 
izolace, zdravá kvalita vnitřního vzduchu  
a nehořlavost (A1 podle evropské klasifikace). 

ZAVÁDĚNÍ BIM 

Společnost nezůstává pozadu ani v digitalizaci 
stavebnictví. Krok za krokem Knauf Insulation 
implementuje řešení BIM, moderní, inteli
gentní proces pro tvorbu a správu projektů, 
založený na modelu. Jako první využila 
společnost BIM na systému provětrané fasády 
Diagonal 2H, který v zásadě využívá konečný 
počet opakujících se prvků. BIM zrychluje 
i zkvalitňuje výstupy pro projekční podporu 
projektů. Kromě základní sady výkresů lze 
na přání během chvilky odeslat i specifický 
pohled nebo řez přímo na stavbu.

ASOCIACE

Knauf Insulation je členem řady významných 
asociací, například Asociace výrobků minerální 
izolace (AVMI), Asociace dodavatelů monto
vaných domů (ADMD), Cechu pro zateplová ní 
budov (CZB), České rady pro šetrné budovy 
(CZGBC) a Centra pasivního domu (CPD).

KNAUF INSULATION  
V ČÍSLECH

- Přes 40 let zkušeností na trhu

- Více než 5 500 zaměstnanců ve více než 
40 zemích

- Součástí skupiny Knauf, která má 
40 000 zaměstnanců a 300 výrobních závodů 
po celém světě

- Roční obrat téměř 2 milardy eur


