
Skupina ROCKWOOL přijímá 
výzvu udržitelného rozvoje

Do roku 2030 se zavazujeme k naplnění těchto cílů: Navíc přispíváme k:

Energie a snížení CO2 
Výrobky ROCKWOOL během 
své životnosti snižují CO2 

80 až 1 500krát. 
Dlouhodobá stálost 
a neměnné vlastnosti  
Kamenná vlna je rozmerově 
stálá a nemění svoji tepelnou 
účinnost.

Požární odolnost   

Kamenná vlna je nehořlavý 
materiál, který odolá teplotě 
minimálně 

Zdraví, bezpečnost 
a kvalita života   

Izolace ROCKWOOL 
a akustická stropní řešení 
ROCKFON snižují hlučnost 
a zlepšují spánek, zvyšují 
soustředění při učení 
a produktivitu práce.

Hospodaření s vodou 
ve městech 

Výrobky ROCKWOOL aktivně 
čistí a absorbují vodu.

Výroba potravin 

Při pěstování rajčat v kamenné 
vlně GRODAN se na jeden 
kilogram vypěstovaných 
plodin spotřebuje   

o 50 % méně 
vody v porovnání s pěstováním 
v běžném substrátu.

Přírodní cyklus  

Země vyprodukuje   

38 000krát  
více kamene, 
než ROCKWOOL spotřebuje 
při roční výrobě kamenné vlny.   

K naplnění výzev OSN 
definovala 17 cílů 
udržitelného rozvoje. 

Do roku 2050

světové populace,

která 
spotřebuje  

Budovy a jejich bezpečnost 

více potravin.

Skupina ROCKWOOL se aktivně  
podílí na dosažení 

9 z těchto 17 cílů

Podle odhadu 
OSN bude v roce   
2030 na světě  

velkoměst s více než   

10 miliony 
obyvatel.

      Každý týden 
se přestěhuje do měst 

až  milion lidí. 

Výzva k udržení 
bezpečnosti, zdraví 
a pohodlí obyvatelů 

měst se stává 
mnohem naléhavější.

Zdraví, bezpečnost a kvalita života  
prosazujeme kulturu nulové úrazovosti: 
ročně snížíme počet úrazů s pracovní  
neschopností 

o 10 % a nebudeme 
mít  0 žádné 

smrtelné 
pracovní 
úrazy

o 10 %
do roku 
2022

o 20 %
do roku 
2030

Energie a CO2 
snížíme CO2 ve výrobních 
závodech (t CO2/t vlny)

Hospodaření s vodou   
snížíme spotřebu vody  
ve výrobních závodech (m3/t vlny)

o 10 % 
do roku 2022

o 20 %
do roku 2030

15
zemí do roku 
2022

Cirkulární ekonomika   
zvýšíme počet zemí, ve kterých nabízíme 
zpětný odběr produktů z trhu

30
zemí do roku 
2030

 V   o 40 % 
do roku 2022 

o 85 % 
do roku 2030

zvýšíme energetickou účinnost vlastních  
(nerenovovaných) skladovacích budov  
(kWh/m2)

35%
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6 Odpady7

Pokud se nepřijmou potřebná opatření, 
očekává se, že spotřeba energie 
vzroste do roku 2050

více vody a 

Evropanů zemře při požáru na
následky kouře a toxických plynů.

Pro pohodlný život je 
nezbytné, kromě energie, 
zohlednit také vliv hluku. 

Evropanů spí 
v nedostatečně 
klidném prostředí.

5

na celosvětových 
odpadech.

Využíváme přírodní sílu kamene pro moderní bydlení a lepší život.

1 000 °C

3

17 %

Stavební průmysl
se podílí

bude žít ve městech  

 

DOSÁHNOUT
POTRAVINOVOU
BEZPEČNOST 
A ZLEPŠIT VÝŽIVU

ZAJISTIT ZDRAVÝ 
ŽIVOT A ZVYŠOVAT 
JEHO KVALITU

ZAJISTIT 
DOSTUPNOST VODY 
A UDRŽITELNÉ 
HOSPODAŘENÍ S NÍ

ZABEZPEČIT PŘÍSTUP 
K DOSTUPNÝM 
A UDRŽITELNÝM 
ZDROJŮM ENERGIE 

PODPOROVAT 
UDRŽITELNOU 
INDUSTRIALIZACI 
A INOVACE

PODPOROVAT TRVALÝ 
A UDRŽITELNÝ 
HOSPODÁŘSKÝ RŮST 
I PRODUKTIVNÍ
ZAMĚSTNANOST

úspora energií 
do roku 2022 

 75%
úspora energií 
do roku 2030 

    
snížíme množství odpadu 
směřujícího na skládku   

o

o

PŘIJMOUT OPATŘENÍ 
K PŘEDCHÁZENÍ 
A ZMÍRŇOVÁNÍ 
DOPADŮ
KLIMATICKÝCH ZMĚN

ZAJISTIT UDRŽITELNOU 
SPOTŘEBU I VÝROBU

VYTVOŘIT BEZPEČNÁ, 
ZDRAVÁ A PROSPĚŠNÁ 
MĚSTA

o

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN

KONEC CHUDOBY

MÉNĚ NEROVNOSTÍ ŽIVOT 
VE VODĚ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, SPRAVEDLNOST
A INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
K SPLNĚNÍ CÍLŮ

Více než

CÍLE 
UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE


