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Edifícios com melhor desempenho 
À medida que o design de um edifício é transformado de um esboço em 
estrutura física, começa a adquirir vida própria – alojando as pessoas 
que o usam e ocupando espaço na paisagem. O edifício torna-se um 
“design com vida” . E enquanto designs com vida, podem ser vistos como  
tendo um comportamento no mundo: eles protegem quem os ocupa  
dos elementos da natureza; consomem energia; criam ambientes de 
interiores; e, interagem com o que os rodeiam e com o meio ambiente.

Grande parte do comportamento de uma estrutura depende da natureza 
da envolvente do edifício ou da “pele” que separa o interior do exterior 
e determina onde e como o ar, a água, a luz e outros elementos podem 
entrar e sair.

As melhores envolventes de edifícios são concebidas para manter um 
clima interior saudável e, ao mesmo tempo, proteger o edifício e quem 
o ocupa de influências indesejáveis. Igualmente, protegem o meio  
ambiente de emissões nocivas e de outros efeitos negativos derivados 
dos edifícios. O ROCKWOOL Group ajuda os arquitetos a criar as  
melhores envolventes para edifícios que se comportam de uma forma 
responsável durante várias gerações. Preparamos esta brochura para 
mostrar como formamos parcerias com arquitetos no sentido de criar 
designs com vida de que todos podem se orgulhar.

“A arquitetura é a arte e a ciência de remodelar continuamente a 
superfície do nosso planeta para que se adeque melhor à forma como 
queremos viver. As formas de viver a vida evoluem e o mesmo deveria 
acontecer com a arquitetura – para não limitarmos as pessoas a um  
enquadramento obsoleto que inibe a sua liberdade de vida e de  
expressão, é importante a criação de espaços circundantes que  
permitam e estimulem ao máximo o desenvolvimento da vida humana. 
Dizendo sim ao mundo, criamos arquitetura de inclusão. Sim é mais!”

Bjarke Ingels – Bjarke Ingels Group
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››RESIDÊNCIAS
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Uma casa nova deveria ser um  
sonho que sempre se torna realidade

As casas residenciais que um arquiteto desenha relacionam-se  
de forma pessoal com as famílias que se mudam para elas.  
São casas que comunicam pontos de vista – estéticos e funcionais  
– com os quais os seus proprietários estão de acordo. São 
pontos de vista que refletem os sonhos da família, assim como 
necessidades práticas.

Trabalhando em aspectos estéticos, no conforto dos interiores, na 
eficiência energética ou na segurança contra fogo, nós podemos 
ajudar a traduzir a sua visão em soluções práticas. O resultado é 
uma casa que comunica a sua visão mais clara e diretamente à 
família que irá construir o seu ninho no design que você projeta.
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Roosendaal, Países Baixos

Acreditamos que uma casa deveria 
ser tão individual como as pessoas 
que a habitam. O nosso objetivo é 
dar aos arquitetos uma maior  
liberdade de design.
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Soluções para casas tradicionais

Transformar a sua visão em realidade
As primeiras impressões são importantes, e a primeira impressão que 
uma casa nova tem que causar num potencial comprador é a impressão 
visual. As paredes exteriores de lã de rocha ROCKWOOL, os revestimentos  
de parede Rockpanel® e a nossa gama de soluções de interiores são 
concebidas para dar aos arquitetos uma liberdade maior de criar efeitos 
visuais interessantes que podem, além disso, ser implementados na 
prática de uma forma economicamente razoável.

A nossa solução de parede exterior de lã de rocha, RockShell®, é um novo 
e entusiasmante produto que combina isolamento ROCKWOOL – o qual  
constitui a verdadeira estrutura de sustentação de carga da parede – 
com uma vasta gama de atraentes opções de revestimento. 
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Flexibilidade dentro e fora
As soluções de isolamento ROCKWOOL instalam-se 
de forma rápida e fácil. Isto ajuda a reduzir o custo com  
isolamento de uma casa nova e oferece a garantia de 
que ele funcionará como se pretendia, sem pontes 
térmicas e outros defeitos que reduzem a sua eficácia.

A energia é mais importante do que nunca
Com a flutuação dos custos de aquecimento e  
refrigeração de hoje em dia, a eficiência energética é 
mais importante para os proprietários de uma casa do 
que nunca. A nossa vasta gama de produtos de  
isolamento que aumentam a eficiência energética inclui 
soluções inovadoras para sótãos que poupam energia 
minimizando a perda de calor através do telhado.
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Casas saudáveis são casas  
silenciosas mesmo se tiverem um 
pé-direito muito alto. As soluções 
em isolamento e acústica  
ROCKWOOL, minimizam o ruído 
e possibilitam conversas mais 
agradáveis.

01: Casa Passiva Colda Est, Itália

02: Stege havn, Dinamarca

03: Fuchsloch heiligenhaus, Alemanha
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Um isolamento efetivo e duradouro 
é um fator crítico tanto para diminuir 
o total das contas de energia elétrica 
quanto para melhorar o desempenho 
ambiental de um edifício.

Maison Ly, França
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››EDIFÍCIOS DE ENERGIA QUASE ZERO
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Tem de haver
 fontes de energia 

em que nós não p
ensámos.

Vento

E se nós explorássemos todas 

Será que realmente pode gerar energia?

as possibilidades?
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Luz solar

Solo

Também melhor armazenamento!
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Casa Passiva Colda Est, Itália

“As soluções ROCKWOOL me deram 
a possibilidade de criar edifícios 
seguros contra fogo, mesmo usando 
madeira, e com desempenho térmico 
e acústico muito elevados.” 

Ettore Pedrini – Energitec
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Em direção a um futuro mais sustentável
Na Europa, os edifícios de “energia quase zero” representam a 
vanguarda do design de residências. Embora estas construções 
dependam do clima e da localização específica, demonstram que 
de fato é possível se construir casas que consomem pouca energia 
– ou que até a produzem.

No ROCKWOOL Group pensamos que essa tendência de continuará  
crescendo e indicará como serão as residências no futuro.  
O isolamento e outras soluções ROCKWOOL são perfeitamente 
adequadas para projetos de energia quase zero e já estão  
poupando energia em dezenas de edifícios deste tipo na Europa.
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Soluções para edifícios de energia quase zero

Quando o controle climático é tudo
Numa casa de energia quase zero, o controle total da envolvente do 
edifício é vital para minimizar a quantidade de energia necessária para 
aquecer ou resfriar o edifício. O isolamento obviamente tem um papel 
fundamental neste controle e os produtos ROCKWOOL – concebido para 
facilitar a correta instalação e minimizar pontes térmicas – são ideais 
para este tipo projeto. 

Casas como a Casa Passiva Colda Est, que se vê na página 16, são  
protegidas com isolamento de cobertura e paredes ROCKWOOL.
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O benefício adicional de segurança contra fogo
Ao contrário dos produtos combustíveis, o isolamento  
ROCKWOOL não se incendeia, funcionando uma 
barreira importante para diminuir a velocidade de 
propagação de fogo. Isto significa mais tempo para 
salvar vidas e a própria estrutura do edifício, em caso 
de incêndio. 

Soluções personalizadas
Além de proporcionarem proteção térmica, as soluções 
ROCKWOOL dão aos arquitetos uma maior liberdade 
graças ao seu design modular e flexível. Isto é  
especialmente valioso em edifícios com requisitos 
de economia de energia muito elevados, em que as 
opções de design são limitadas desde o princípio.
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Todas as soluções que a ROCKWOOL 
fornece estão centradas em  
sustentabilidade e inovação. É por 
isso que elas são sempre a minha 
primeira escolha.

Michele Sardi – EnergyA+ s.r.l.

01: Casa de energia quase zero, Dinamarca

02: Villa Åkarp, Suécia

03: Tranbjerg, Dinamarca
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Por que um excelente desempenho 
ambiental deve significar uma  
arquitetura desinteressante?  
Nós não pensamos assim e todas as 
nossas soluções são concebidas  
para oferecer aos arquitetos:  
liberdade.

Green Balance, Rússia 
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››PROJETOS DE REFORMA
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Dar nova vida a casas antigas
Um projeto de reforma pode transformar totalmente uma casa 
antiga, proporcionando aos seus moradores, um visual novo e 
moderno e também uma melhor utilização do seu espaço físico sem 
que tenham que deixar o seu bairro, escola e amigos. As reformas 
podem também transportar uma casa antiga para o século XXI em 
termos de estética, eficiência energética, interiores e segurança 
contra fogo.

O ROCKWOOL Group faz com que seja fácil atualizar a eficiência 
energética, o conforto e a segurança contra fogo com soluções 
de fácil instalação, que preservam o espaço físico e, ao mesmo 
tempo, revitalizam a maneira como uma casa funciona. 
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Os clássicos de design do passado 
não eram construídos para  
minimizar o consumo de energia. 
Felizmente, hoje eles podem ser 
reformados justamente para  
atender essa nova demanda. 

Det runde hus, Dinamarca
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Soluções para projetos de reforma

A reforma que se paga por si mesmo
A maior parte das pessoas escolhem reformar suas casas para torná-las 
mais práticas ou mais bonitas para se viver. O maior obstáculo  
normalmente é o custo de se concluir um projeto de reforma.

O que muitos proprietários não se dão conta é que a instalação do  
isolamento ROCKWOOL pode rapidamente compensar o custo da  
reforma através da economia nas contas de energia elétrica.  
Oferecemos uma vasta gama de produtos de isolamento, incluindo 
soluções de espessura ultra-reduzida, para isolar paredes de interiores 
sem perder uma parte significativa da superfície do chão.
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Fácil de instalar 
Oferecemos diversas soluções de isolamento, incluindo um  
granulado soprado para sótãos. O isolamento de granulado 
se instala de forma rápida e fácil, oferecendo proteção contra 
o fogo e barulho, bem como, proteção térmica.

Com a eficiência vem o conforto
Além de reduzir o total das contas de aquecimento e 
refrigeração, o isolamento ROCKWOOL, os revestimentos 
Rockpanel e os forros acústicos Rockfon® podem diminuir 
o barulho e melhorar o ambiente geral do interior de uma 
casa. O revestimento Rainscreen com placas Rockpanel pode 
resolver desafios estéticos e ambientais. E, providenciando 
uma maior proteção contra fogo, todas as soluções ROCKWOOL 
ajudam a que os moradores de uma casa se sintam mais 
seguros.
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01: Vendelbogade, Dinamarca

02: Casa Passiva di Cherasco, Itália

03: Silkeborg, Dinamarca

O isolamento para interior e  
exterior ROCKWOOL são fáceis de 
instalar – sem perder uma parte 
valiosa da superfície do chão. 
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Além de oferecer produtos com 
vantagens amplamente reconhecidas, 
o ROCKWOOL Group está sempre 
lá para nos apoiar e aconselhar 
quando nos deparamos com novos 
desafios.

Maria Grazia Novo 
– Atelier di Architettura

Casa Passiva di Cherasco, Itália
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››EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS
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Um mundo de ruídos.
Através das paredes 

Barulho nos quartos (aquecimento/refrigeração)

Da rua e do recrei
o

Um aeroporto
 perto…

dentro e entre apartamentos
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Música do andar de baix
o

Crianças correndo
e pulando no andar de cima

Ter tudo à prova de ruído

Dois coelhos com uma cajadada só

Um aeroporto
 perto…
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Viver na cidade com grande conforto

Os edifícios de apartamentos em ambientes urbanos apresentam 
múltiplos desafios, incluindo a necessidade de proteção térmica, 
acústica e contra o fogo. Além disso, as pessoas que moram em 
apartamento querem conforto – o mesmo conforto que teriam se 
vivessem numa casa.

Conforto para quem mora num apartamento significa não só  
proteção de temperaturas extremas e correntes de ar, mas também 
proteção contra o barulho vindo de outros apartamentos e da rua.
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De que forma que as soluções 
ROCKWOOL podem melhorar  
o conforto de quem mora em  
apartamento? De quase todas  
as que importam.

Laerchenpark, Suíça
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Proteger as famílias do baterista do andar de cima
O barulho é o maior desafio nos edifícios de apartamentos. São conversas  
em que todos falam muito alto no andar de cima, jantares no andar de 
baixo. O baterista no seu quarto, que fica em cima da sala de estar de 
outras pessoas. E ainda o barulho que vem da rua.

Graças à estrutura única da lã de rocha, o isolamento ROCKWOOL absorve 
o som, minimizando o ruído, que de outra forma, se propagaria livremente 
de andar em andar num edifício de apartamentos. As nossas soluções 
de forros acústicos e isolamento de pavimentos e paredes são efetivas 
para a proteção contra o barulho, garantindo o conforto e bem-estar 
que os moradores de um apartamento merecem. 

Soluções para edifícios de 
apartamentos
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Quando há um incêndio
Devido ao grande número de moradores de um edifício de 
apartamentos e a rapidez com que o fogo se propaga de um 
andar para o outro proteção nunca é demais! O isolamento 
não combustível ROCKWOOL ajuda a diminuir a velocidade 
de propagação do fogo e exala pouquíssima fumaça – dando 
mais tempo aos moradores para evacuar o edifício e aos 
bombeiros para realizarem o seu trabalho com segurança.

Uma ampla opções de design
Não gostamos quando considerações de ordem prática 
constituem um obstáculo para o desenvolvimento da visão de 
um arquiteto. É por isso que concebemos as nossas soluções 
para que sejam flexíveis e esteticamente agradáveis, de modo  
a que elas façam parte da sua opções e não sejam um  
obstáculo no seu caminho. Considere melhorar o desempenho  
térmico do seu edifício com isolamento extra e dar leveza ao seu 
design com os revestimentos para fachadas externas Rockpanel.
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Os arquitetos de hoje em dia querem 
que os seus edifícios sejam um 
prazer para os olhos de quem os 
contempla. Uma das coisas em que 
mais profundamente acreditamos 
é que os materiais de construção 
nunca deveriam constituir um ob-
stáculo para a visão de um arquiteto. 

01: Zollhof, Alemanha

02: Apartamentos Isleworth, Inglaterra

03: Benzons, Dinamarca



39

8-tallet, Dinamarca

Seja no esdificio que for, novo  
ou antigo, o uso de isolamento  
ROCKWOOL pode melhorar a 
eficiência energética e diminuir  
os custos tanto para os moradores 
quanto para os proprietários dos 
edifícios. Pode também reduzir 
significativamente as emissões de 
carbono protegendo toda a sociedade.  
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››CASAS POPULARES
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Quando o fator economico é fundamental

Encontrar o equilíbrio correto entre boa qualidade e baixo custo é  
sempre o desafio principal em projetos de design de programas 
de habitação social. Um dos fatores é o custo de projetar e de 
construir estes edifícios, e o outro é de manutenção destes  
complexos ao longo anos. 

Todas as partes envolvidas num projeto de habitação social – desde 
as autoridades públicas que o financiam até às pessoas que irão 
morar neste tipo de edifícios – estão interessadas em evitar  
“pobreza energética”. As soluções de isolamento ROCKWOOL e de 
revestimento Rockpanel podem reduzir drasticamente o consumo 
de energia e ajudar estes edifícios a cumprir o seu propósito para 
todas as partes interessadas. 
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As casas populares têm de  
ser economicas. Mas, isso não 
significa que não possam ser  
também seguras, confortáveis
e bonitas.

Vadgårdsparken, Dinamarca
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Soluções para casas populares

Baixo custo de energia – baixas emissões
Não é fácil conseguir uma boa temperatura interna com um baixo  
consumo de energia. Mas, é sempre possível se os princípios das  
“Trias Energéticas” forem utilizados junto com uma ventilação suficiente. 
O isolamento toma conta do primeiro passo: diminuir as exigências 
energéticas. Quanto mais efetivo e duradouro for o isolamento, maior  
é a economia.

Concebido para maximizar a proteção térmica em paredes, tetos, 
coberturas e pavimentos, o isolamento ROCKWOOL assegura um baixo 
custo para aquecimento e refrigeração de ambientes. E, com um  
consumo de energia mais baixo, as emissões de CO2 também diminuem  
– um compromisso que as autoridades públicas assumem cada vez 
mais assumem nos projetos em que investem.
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Segurança contra fogo 
O fogo constitui um grande risco para quem mora em 
qualquer edifício. O isolamento e os revestimentos 
ROCKWOOL proporcionam além de uma proteção 
térmica incomparável, uma proteção efetiva contra a 
propagação do fogo e de fumaça tóxica em qualquer 
ambiente.

Reformar com eficiência
Existem muitos edifícios na Europa que foram  
construídos logo após a guerra, e boa parte deles, 
precisa de uma reforma de grande envergadura.  
Nós oferecemos as soluções ideiais de isolamento 
e envolventes para interior e exterior que podem 
ser utilizada na reforma destes edifícios.
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01: St. Maartensdal, Bélgica

02: AB Amagerbro, Dinamarca

03: Svendborg, Dinamarca
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Sejam edifícios novos ou antigos, 
as casas populares precisam  
maximizar a qualidade de vida de 
seus moradores sempre a um  
baixo custo. Os revestimentos de 
fachada Rockpanel são economicos 
e requerem pouca manutenção, isso  
garante economia com qualidade 
elevada.
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Aspen Grove, Rússia

Os grandes edifícios contém 
dezenas de apartamentos e cada 
um deles, apresenta desafios 
especiais de segurança contra 
fogo. O isolamento de lã de rocha 
ROCKWOOL ajuda a diminuir a 
velocidade de propagação do fogo 
e permite que os moradores de 
um edifício como este tenham mais 
tempo para se salvar.
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››CASAS GEMINADAS
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Viver juntos e em harmonia

Quem mora numa casa geminada gosta de ter vizinhos à sua 
volta,  mas também quer ter o seu próprio espaço. Em termos de 
design, isto pede uma combinação equilibrada entre privacidade 
e convívio social. A privacidade numa casa geminada significa que 
cada uma delas deve oferecer a mesma sensação de ambientes 
internos à de casas isoladas. 

Ajudamos os arquitetos a conseguir essa sensação com soluções 
de placas de isolamento acústico que minimizam o barulho dos 
vizinhos ao lado e, ao mesmo tempo, oferecem o conforto térmico 
exigido por quem mora neste tipo de residências.
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As casas geminadas são  
essencialmente casas ligadas 
umas as outras. As paredes  
que as separam precisam 
proteger seus moradores – 
do barulho da casa ao lado e, 
claro, do risco de fogo.

Stege havn, Dinamarca
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Soluções para casas geminadas

Vida mais saudável
É importante ter um ambiente interno saudável para quem 
desenvolve projetos de casas geminadas e para quem opta  
por viver neste tipo de edificação. Conforto, sossego, silêncio, 
conveniência e um ambiente sem preocupações são aspectos que 
contribuem para o tipo de atmosfera que as casas geminadas 
devem proporcionar.

Formamos parceria com arquitetos no sentido de melhorar o design 
das casas geminadas, oferecendo muito mais conforto, menos  
barulho e contas de consumo de energia mais baixas – aspectos 
valorizados por quem escolhe este tipo de moradia. 
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Em caso de incêndio
Muitos arquitetos incluem detectores de fumaça,  
extintores e sistemas automáticos de aspersão em 
seus projetos de casas geminadas. Mas a proteção 
passiva que o isolamento ROCKWOOL oferece também 
é bastante importante, diminuindo a velocidade de 
propagação do fogo.

Atribuir a sensação de lar às casas
As pessoas também optam por viver em casas  
geminadas porque é um tipo de edificação que dá a 
sensação de “estar mais em casa” do que um edifício 
de apartamentos comum. Para um design de casas 
geminadas esteticamente agradável, os arquitetos 
precisam de materiais de construção flexíveis – o que 
faz com que nós sejamos o parceiro ideal para projetos 
de casas geminadas aconchegantes.
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01: Wiesbaden, Alemanha

02: Caparroso, Espanha

03: Planoles, Espanha

Um design interessante faz parte do 
charme de qualquer casa geminada. 
As soluções para interior e exterior 
ROCKWOOL são concebidas para 
ampliar as a opções de design dos 
arquitetos e, ao mesmo tempo, 
proteger os moradores.
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Landsbyen, Dinamarca

As pessoas hoje em dia pensam  
de uma forma mais crítica do  
que nunca sobre os custos de 
aquecimento e refrigeração  
das suas casas. O consumo de 
energia representa um custo  
de vida significativo e reflete a 
atitude das pessoas em relação  
ao meio ambiente.
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››EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS
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interesse visual

dê uma sensação de liberdade?

calor e frio
conforto f

ísico

sossego e silêncio

a mobilidade física
espaços que facilitam 

interação
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protecção

barulho (dentro e fora)

fogo e fumaça

calor de janela

liberdade
sossego e silêncio

beleza escultural
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Espaços que inspiram e geram boas idéias

Hoje em dia, o sucesso de um negócio depende mais do que nunca 
da criatividade. Os artistas e os pesquisadores há muito tempo 
compreenderam a relação entre um trabalho brilhante e um  
ambiente físico estimulante – basta que se pense no atelier de um 
artista e nas melhores bibliotecas do mundo. Agora o mundo dos 
negócios está repensando os seus próprios espaços, concebendo 
design mais flexível e inspirador aos escritórios estimulam as 
idéias criativas de que as companhias tanto dependem.

O ROCKWOOL Group faz parte desta tendência, sendo um parceiro 
de arquitetos desde a fase inicial do projeto, ajudando a constituir 
ambientes de trabalho que extraiam o melhor das grandes mentes 
de uma companhia.



61

Sabic, Países Baixos

Para os modernos edifícios de 
escritórios modernos, estão sendo 
associados arrojados designs de 
exterior com opções que melhoram 
a sua funcionalidade interior com 
o objetivo de melhorar o conforto, a 
comunicação e a produtividade. 
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Soluções para edifícios 
de escritórios

Ambientes menos hostis
Para inspirar os trabalhadores a darem o seu melhor, os melhores 
ambientes de trabalho são os que não perturbam as pessoas. Os 
edifícios que têm um design pobre são hostis na medida em que 
perturbam o conforto de quem os ocupa: muito calor, correntes de 
ar equipamentos ar pesado, equipamento e acabamentos pouco 
atraentes, barulho e muitos outros fatores.  

As soluções ROCKWOOL melhoram o ambiente interno otimizando 
a forma como os edifícios lidam com desafios do conforto humano. 
Desde o melhor isolamento aos forro acústicos, revestimentos 
de exterior e soluções avançadas de HVAC, ajudamos a manter o 
edifício em segundo plano e o conforto humano como prioridade. 
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A comunicação é rainha
Por vezes, uma única palavra pode fazer toda a diferença, 
mas os edifícios com um projeto acústico pobre fazem  
com que a comunicação vital se perca no barulho de fundo. 
Com Rockfon, desenvolvemos um portfolio de forros de 
alta qualidade em nível mundial – combinando liberdade de 
design e desempenho acústico inigualáveis. Uma acústica 
melhor significa uma comunicação melhor.

A estrutura como uma escultura
Para arquitetos que não querem se sentir presos em designs 
quadrados, as soluções de fachadas ROCKWOOL e os  
revestimentos de fachada Rockpanel podem abrir portas a 
um mundo totalmente novo de efeitos esculturais. As nossas 
placas para revestimento de fachadas estão disponíveis 
em muitas cores e suas dimensões, formas e curvaturas 
podem ser ajustadas como convier.
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01: SHL Automatisierungs-technik AG, Alemanha

02: OSAKIDETZA, Espanha

03: Agbar, Espanha
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Quem disse que um edifício de 
escritórios tem de se parecer  
com uma caixa? As companhias 
modernas não dizem isso, e  
os arquitetos também não.  
E certamente o ROCKWOOL Group 
não diz isso. As nossas soluções 
podem ajustar-se a quase todos os 
designs que você possa imaginar.
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Central de Correios, Suécia

Os edifícios sedes de grandes 
corporações ajudam a contar a 
história da companhia que eles 
representam. Atualmente, a  
responsabilidade ambiental é uma 
história que as empresas precisam 
começar a contar.
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››EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS
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Os alunos aprendem melhor em 
ambientes silenciosos

Desde creches até universidades, o barulho é uma ameaça  
importante a um ambiente educacional saudável. Salas barulhentas 
tornam difícil para quem aprende, ouvir corretamente e concentrar-se 
no estudo. Igualmente, fazem com que o ambiente de trabalho seja 
desfavorável aos professores e ao restante de instituições de ensino.

Os painéis e forros acústicos Rockfon absorvem o barulho, tornando 
mais fácil o dia a dia de alunos e professores protegendo-os  
contra a poluição sonora.
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Asilo Nido em Cologno Monzese, Itália

Gostei realmente da paixão que 
eles puseram neste projeto. Foi 
uma longa “viagem” que terminou 
com grande satisfação.”

Lorenzo Iachelini 
– Munícipio de Cologno Monzese
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Soluções para edifícios educacionais

“Calem-se por favor!”
É uma frase que as crianças conhecem bem e que os professores 
repetem muitas vezes durante o ano letivo – senão muitas vezes 
ao dia. Os painéis acústicos e os forros de absorção fluída de som 
Rockfon não farão com que as crianças deixem de fazer barulho. 
Contudo, eles são capazes de minimizá-lo e desse modo mantém 
os ambientes educacionais mais silenciosos para todos. 

Além das nossas soluções dedicadas a questões acústicas, o  
isolamento e outros produtos ROCKWOOL também ajudam a 
manter o baixo nível de barulho– incluindo o barulho entre as 
salas e oriundo do ambientes externos. O segredo para isso está 
na estrutura da lã de rocha, que absorve naturalmente o som e 
ajuda a evitar que passe por entre as paredes.
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Um “Excelente” em energia “A+”
Os edifícios educacionais de hoje em dia podem 
combinar inovações, como por exemplo, aquecimento 
geotérmico com isolamento de exterior, de interior e  
de cobertura ROCKWOOL com isso mantêm o consumo 
de energia suficientemente baixo para conseguir uma 
qualificação “Excelente” em economia de energia.

Ambientes saudáveis fora de casa
Os alunos em geral passam muitas horas do dia em 
creches, escolas e universidades, o que implica que  
a qualidade do ambiente interno de um edifício  
educacional é fundamental para o aprendizado  
e bem-estar. Protegendo as pessoas do calor  
desconfortável, do frio e de outros fatores, as soluções 
ROCKWOOL asseguram que esses ambientes sejam 
também saudáveis.
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01: Cantina de Worle Community School, Reino Unido

02: Universite-de-Rouen, França

03: Escola Primária Dalry, Reino Unido

Existem muitos edifícios educacionais 
que foram construídos há décadas 
ou até mesmo séculos utilizando lã 
de rocha. Material que possui uma 
estrutura que não colapsa, sendo 
assim, os produtos ROCKWOOL 
continuam proporcionando proteção 
à medida que novas gerações  
chegam e outras partem.
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Escola comunitária The Tree House, Países Baixos

Os revestimentos ROCKWOOL são 
soluções flexíveis e economicas 
capazes de atribuir uma fachada 
impressionante a qualquer projeto.
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››HOSPITAIS
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Para proporcionar um melhor  
ambiente para tratamentos médicos 
e recuperação, os projetos de design 
de hospitais devem comunicar 
segurança e tranquilidade. 

Hospital psiquiátrico, Dinamarca
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Em caso de incêndio, a melhor 
coisa é ter tempo
Os hospitais são muito vulneráveis a incêndios. Tendem a ser 
edifícios grandes, com muitos quartos e salas onde existem  
instalações elétricas complexas, gases e químicos, assim como 
todo o tipo de acessórios e equipamentos – a maior parte deles, 
combustível. Outra característica é que muitos pacientes  
hospitalizados têm mobilidade limitada ou nula, o que torna uma 
evacuação, tarefa difícil e morosa.

Além de proteção ativa com, por exemplo, detectores de fumaça, 
sistemas de aspersão automática e extintores, uma proteção  
passiva com isolamento não combustível, pode diminuir a velocidade 
de propagação do fogo e aumentar o tempo disponível para tirar 
pacientes do edifício e deixar os bombeiros fazerem seu trabalho. 
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Soluções para hospitais

Proteção contra fogo feita de rocha
O isolamento não combustível ROCKWOOL torna qualquer parede 
normal em uma parede corta-fogo que contribui para diminuir  
a velocidade ou até mesmo deter a propagação do fogo de um  
cômodo para outro. Feito de lã de rocha, o isolamento ROCKWOOL 
não incendeia e nem derrete até que a temperatura ultrapasse os 
1000º C. Além de cumprir, vai além de todos os requisitos legais, 
garantindo que a fumaça tóxica – maior ameaça dos incêndios– 
permaneça em níveis mínimos.

O isolamento de protecção contra fogo ROCKWOOL pode ser  
indicado não só para paredes exteriores e interiores, mas  
também para pavimentos, forros e escadas. Isto permite  
que os arquitetos atribuam proteção contra fogo em áreas 
especialmente vulneráveis de um hospital.
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Pacientes saudáveis, um meio ambiente saudável
Tal como a maior parte dos edifícios, os hospitais estão sob 
pressão para melhorar o seu desempenho ambiental. Feitos de  
um recurso natural abundante e concebidos para maximizar a  
economia de energia, os isolantes, forros acústicos, HVAC e soluções  
de proteção contra fogo ROCKWOOL podem ajudar os hospitais  
a contribuir para um meio ambiente mais saudável reduzindo  
o consumo de energia e as emissões de substâncias nocivas.

Maior liberdade de design
Enquanto edifícios públicos, os hospitais têm uma função 
prática na sociedade, mas também são objetos estéticos. 
De fato, hospitais com um design esteticamente cuidado 
atribuem um ambiente positivo às pessoas que neles se 
recuperam. As fachadas, os forros acústicos, o HVAC e 
as soluções proteção contra fogo ROCKWOOL oferecem a 
flexibilidade de design necessária para criar hospitais mais 
satisfatórios do ponto de vista arquitetonico.
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01: Voetgangerstunnel bij Glorieux ziekenhuis, Bélgica

02: OLV Ziekenhuis Aalst, Bélgica

03: Hospital Waterloo, Países Baixos

04: Hospital OLGV, Países Baixos

05: Chu Charleroi, Bélgica

Os hospitais são projetos de design 
de grande envergadura, para os 
quais materiais de construção 
versáteis, como o isolamento, os 
revestimentos e as soluções de 
acústica ROCKWOOL, oferecem 
maior liberdade.
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Hospital psiquiátrico, Dinamarca

O isolamento ROCKWOOL utilizado 
em paredes, forros e pavimento de 
hospitais melhoram significativa-
mente a segurança contra fogo.



82
F

Á
B

R
IC

A
S



83

››FÁBRICAS
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História positiva
Emprego
Manufatura
Competitividade
Inovação?

História negativa
Fumaça
Poluição
Resíduos
“Velha ordem”

Projeto de Estufa
Energia solar
Fertilizante natural
Sistemas de aspersão 
que também regam as plantas. Ah!

Inverno Verão
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Projeto de Estufa
Energia solar
Fertilizante natural
Sistemas de aspersão 
que também regam as plantas. Ah!

Destacar o que é bom, resolver o que é mau

Mesmo as plantas de produção 

(hoje em dia talvez mais do que 
contam uma história 

os edifícios de escritórios) Luz solar

Fertilizantes
orgânicosCalor
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As fábricas são símbolos 
ambientais

Para muitas pessoas, os edifícios fabrís tornaram-se um símbolo 
do que “está feio” para a sociedade do ponto de vista ambiental.  
A grande quantidade de fumaça, o barulho, os caminhões de 
entregas, os resíduos e o evidente consumo de energia que 
caracterizam as fábricas chamam à atenção, o que faz com  
que o seu design seja importante em termos de comunicação,  
e também praticidade. 

As fábricas de hoje em dia precisam encontrar maneiras criativas  
para mostrar o que os seus proprietários estão fazendo para  
proteger o meio ambiente, e podem fazer isso, em parte, através 
dos materiais de construção escolhidos para a sua edificação.
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Aberdeen, Escócia

Edifícios de fábricas limpos 
ajudam a mostrar ao mundo que 
as companhias fazem o que dizem 
em relação a sustentabilidade e 
proteção do meio ambiente.
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Soluções para fábricas

A natureza que protege a natureza
A função principal dos isolamentos ROCKWOOL é diminuir o 
consumo de energia. Reduzindo isso, também se protege o meio 
ambiente, diminuindo por consequência a emissão de gases de 
carbono. Como a maior parte dos nossos produtos são produzidos  
a partir da lã de rocha, podemos afirmar que o isolamento  
ROCKWOOL utiliza a natureza para proteger a própria natureza.

Indicar o uso de isolamento ROCKWOOL para os seus projetos  
fabrís é dar aos seus clientes uma poderosa ferramenta para  
melhorar o desempenho ambiental que suas fábricas tanto  
precisam.

O nosso sistema de revestimento de metal de chapa geminada 
é um bom exemplo de como satisfazemos a necessidade de um 
processo de construção rápido e economico. Formado por duas 
folhas de revestimento com isolamento ROCKWOOL embutido entre 
ambas, este sistema monta-se no próprio local da construção 
para um ótimo desempenho e flexibilidade.
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Energia e o custo de fazer negócio
O uso de energia para o aquecimento e refrigeração de 
uma fábrica é uma das maiores despesas que ela pode 
ter, e as companhias de hoje em dia não podem crescer 
arcando com custos desnecessários. Os isolamentos 
ROCKWOOL ajudam a reduzir os custos de energia,  
protegendo todos ambientes do calor e do frio. 

Proteger pessoas e maquinário contra o fogo
Quando há um incêndio numa fábrica os prejuízos 
podem ser enormes. Há o risco de vida para os todos 
trabalhadores que estão no edifício e a produção 
pode ser parada durante semanas ou mesmo meses.  
Os isolamentos ROCKWOOL resistem a tempera-
turas altíssimas, superiores a 1000ºC, constituindo 
uma barreira vital entre o fogo, as pessoas e o  
patrimonio físico.
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Os edifícios fabrís estão expostos 
ao risco de incêndio por diversas 
fontes, e um incêndio numa fábrica 
pode matar pessoas, parar a  
produção e resultar em perdas  
irreparáveis ao negócio. Os  
isolamentos ROCKWOOL protegem 
as linhas de produção, o maquinário 
e os trabalhadores de uma fábrica.

01: Saint Eloy Les Mines, França

02: Op-maat, Países Baixos

03: Planta de Loseley Icecream, Reino Unido

04: Centro de Reciclagem, Irlanda do Norte
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Países Baixos

Quanto menor for o custo de 
energia numa planta de produção, 
maior é o lucro obtido nos produtos.  
Este um forte argumento para 
utilizar utulizar o isolamento 
ROCKWOOL em qualquer projeto 
design de uma fábrica.
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››ARMAZÉNS
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Diminuir o custo de armazenamento

O custo de armazenamento de produtos impacta diretamente no 
preço que as companhias cobrarão e no lucro que ganharão com 
a produção deles. Isto faz com que o design eficiente dos armazéns 
seja um fator importante da cadeia de valor de um produto.

Apoiamos os arquitetos na elaboração de projetos de design de 
armazéns que contemplem um processo fácil e economico de 
construção, operacionalizando os baixos custos e protegendo os 
produtos dos impactos que um projeto desastrado poderia causar.  
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Bâtiment logistique Gazeley, França

As soluções de revestimento 
ROCKWOOL são instaladas de 
maneira fácil e rápida. Além de 
fornecerem uma flexibilidade 
de design incomparável.
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Soluções para armazéns

Baixo custo de instalação
Existem muitos armazéns que são construídos para durar muitas 
décadas, mas existem outros que são estruturas temporárias, 
edificadas somente para suprir necessidades emergenciais ou 
inesperadas.Isto, combinado com a funcionalidade limitada dos 
armazéns, faz com que uma construção rápida e fácil seja vital 
para o sucesso de qualquer projeto. 

Nós suprimos a necessidade de isolamento para os edifícios de 
armazéns com rapidez e  segurança graças a um vasto portfólio 
de produtos. 
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Temperaturas ótimas, custos ótimos
Muitos dos produtos que precisam de um armazenamento 
especial são sensíveis a derminadas temperaturas, e o custo 
para mantê-la nas condições ideais compõe grande parte 
do custo total de manutenção de um armazém. O isolamento 
para paredes, forros e pavimentos ROCKWOOL protegem 
contra o calor e o frio, mantendo tanto as contas de energia 
quanto a de emissões de CO2, em valores mínimos. 

Foco em protecção
Feitos de lã de rocha, duradouros e resistentes ao fogo, os 
isolamentos, revestimentos e painéis “sanduíche” ROCKWOOL 
têm um papel de destaque na capacidade que um armazém 
tem de proteger os seus produtos. Graças à sua estrutura 
única, os isolamentos ROCKWOOL não se deformam, e  
continuam oferecendo proteção durante muitas gerações.
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As soluções para cobertura 
ROCKWOOL ajudam a controlar 
a temperatura e os custos dos 
edifícios de armazéns, especial-
mente aqueles utilizados para 
armazenar alimentos e outros 
produtos sensíveis à temperatura.

01: Chantier panneaux, França

02: GUG, Dinamarca

03: Neubau REWE-Logistikzentrum, Alemanha
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Bühler GmbH, Alemanha

“A liberdade de design é importante 
para nós. Feito de um material 
flexível e adaptável, o isolamento 
ROCKWOOL não nos limita. De 
fato, abre novas possibilidades e 
são competitivos em termos de 
negócio.” 

ASSMANN BERATEN + PLANEN
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››CENTROS COMERCIAIS
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Mobalpa, França

Os centros comerciais dos dias de 
hoje são como os animados mercados  
de rua de outrora. A ROCKWOOL 
acredita que eles devem oferecer 
um ambiente divertido, agradável  
e seguro para quem faz as suas  
compras e para quem trabalha neles. 
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É uma questão de segurança pública

Nos centros comerciais existem muitas fontes potenciais para se 
originar um incêndio. São edifícios grandes e repletos de instalações 
elétricas, produtos e estruturas inflamáveis, com restaurantes, 
cozinhas, entre outros. Estão igualmente repletos de empregados 
e de pessoas que fazem compras, cuja segurança pode estar em 
risco em caso de um incêndio.

A longa história de produção de soluções de lã de rocha não com-
bustíveis da ROCKWOOL e a nossa especialização em selecionar e 
instalar corretamente o isolamento contra fogo nos tornaram um 
parceiro chave em questões segurança para arquitetos em todo o 
mundo.
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Soluções para centros comerciais

Os benefícios de um isolamento não combustível
Quando ocorre um incêndio num centro comercial, o maior desafio 
é tirar as pessoas do edifício. Isto demora tempo, especialmente 
em estruturas complexas, de grandes dimensões e com muitas 
pessoas no seu interior, algumas delas possivelmente com mobilidade 
reduzida. Além preservar a vida das pessoas, há um patrimonio 
físico que precisa de ser protegido, incluindo a própria estrutura 
do edifício.

Uma vez que são feitos de lã de rocha não combustível, os produtos 
ROCKWOOL atuam como barreiras contra o fogo. Diminuem a 
velocidade de propagação e garantem um tempo precioso para 
assegurar uma evacuação segura e ajudar diminuir os danos 
causados ao patrimonio físico.
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Conforto no ambiente interno  durante todo o dia
O conforto físico é um aspecto chave de uma experiência 
de compras bem sucedida, assim como é um ambiente 
de trabalho saudável para os empregados de um centro 
comercial. Os painéis acústicos ROCKWOOL ajudam a 
melhorar o conforto acústico em centros comerciais 
absorvendo o barulho de fundo e facilitando conversas 
agradáveis.

Soluções atraentes
Uma arquitetura atraente e arrojada ajuda a atrair 
clientes e produtos diferenciados para os centros  
comerciais. As soluções flexíveis e criativas de  
coberturas e fachadas ROCKWOOL dão aos arquitetos 
maior liberdade de conceber projetos que agradem ao 
senso estético das pessoas.
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A chave para o conforto num centro  
comercial é o controle da temperatura  
e do ruído. O isolamento ROCKWOOL 
pode ajudar em ambos os casos, 
melhorando o ambiente interno e,  
ao mesmo tempo, reduzindo os 
custos de consumo de energia.

01: Mobalpa, França

02: Porsche, Bélgica

03: Aeroporto Madrid-Barajas, Espanha
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Loja Robert Gordon, Universidade de Aberdeen, Escócia

Os centros comerciais de hoje em 
dia precisam de ser edificados 
rápida e eficientemente. Isto exige 
materiais de construção que sejam 
fáceis de instalar e que maximizem 
a flexibilidade do design.
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Nós temos as soluções para qualquer   design de edifício a ser construído.
   Para todos os tipos de edifícios que se possa imaginar, o ROCKWOOL Group       oferece uma vasta gama de soluções de isolamento para paredes, divisões, 

pavimentos, tetos e coberturas e instalações de HVAC, assim como       forros acústicos Rockfon e revestimentos de fachada Rockpanel. 

Sistemas de parede

Plataformas de cimento

Paredes de cavidade 
de madeira

Construções de  
caixilharia de metal

Telhados de metal de 
chapa geminada

Soluções de cobertura

Construções de caixilharia  
de madeira

Coberturas planas ventiladas

Cassetes de metal

Sistemas de composto de  
isolamento térmico exterior

Soluções para aquecimento, 
ventilação e ar condicionado

Protecção contra fogo

Tecto monolítico 
 Rockfon

Tampões  
e ilhas Rockfon

Forros modulares 
Rockfon

Painéis Sandwich

Revestimentos de fachada Rockpanel
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Nós temos as soluções para qualquer   design de edifício a ser construído.
   Para todos os tipos de edifícios que se possa imaginar, o ROCKWOOL Group       oferece uma vasta gama de soluções de isolamento para paredes, divisões, 

pavimentos, tetos e coberturas e instalações de HVAC, assim como       forros acústicos Rockfon e revestimentos de fachada Rockpanel. 

Forros secos  
de interior

Isolamento de sótãos 
(por baixo das vigas)

Paredes de caves

Isolamento de sótãos 
(entre as vigas)

Fundações de pavimentos

Plataformas de aço

Soluções de pavimentos fixos

Isolamento de sótãos  
(sobre as vigas)

Isolamento de lofts  
horizontais

Sistemas de composto de  
isolamento térmico exterior

Linhas de cobertura Rockpanel

RockShell

Soluções de perímetros

Soluções de paredes divisórias de caixilharia leve

Soluções de paredes divisórias  
em madeira

Soluções de pavimentos  
de cimento

Soluções de pavimento de 
caixilharia leve

Soluções de  
pavimentos flutuantes Conlit
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CONCEITO DESIGN

Partilhar conhecimento especializado em   todas as fases de um projeto de design
Através dos nossos seminários, centros de competência, ferramentas online e bibliotecas, podemos apoiá-lo com      nosso conhecimento único e aconselhamento especializado em cada uma das fases do seu projeto de design.  

“Dependo da 
ROCKWOOL para 
ter a certeza de 
que indico sempre  
o que é mais  
seguro.”

“Preocupo-me 
muito com o meio 
ambiente, mas não 
sou um especialista. 
Então é aí que a 
ROCKWOOL entra.”

Seminários ROCKWOOL

Escola de Engenharia Civil ROCKWOOL

O Centro de Design de Energia ROCKWOOL

Serviços de termografia ROCKWOOL 

Podcasts 
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ESPECIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO

Partilhar conhecimento especializado em   todas as fases de um projeto de design
Através dos nossos seminários, centros de competência, ferramentas online e bibliotecas, podemos apoiá-lo com      nosso conhecimento único e aconselhamento especializado em cada uma das fases do seu projeto de design.  

“Oferecendo 
soluções práticas 
para problemas 
difíceis,  
a ROCKWOOL 
possibilita que nos 
concentremos em 
questões estéticas.”

“A ROCKWOOL é  
o meu parceiro 
em questões de 
meio ambiente,  
segurança contra  
fogo, desempenho 
acústico, proteção 
térmica e conforto.”

Calculadoras e ferramentas de planejamento online

Livros Brancos

Bibliotecas de códigos de edifícios

Estudos de caso

Programas de eLearning
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“A arquitetura é a arte e a ciência de 
remodelar continuamente a superfície do nosso 

planeta para que se adeqúe melhor à 
forma como queremos viver. 

Acreditamos numa arquitetura utópica  
pragmática que assume a criação de lugares 

sociais, economicos e ambientalmente perfeitos 
como um objetivo prático.”

Bjarke Ingels – Bjarke Ingels Group
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“A arquitetura é a arte e a ciência de 
remodelar continuamente a superfície do nosso 

planeta para que se adeqúe melhor à 
forma como queremos viver. 

Acreditamos numa arquitetura utópica  
pragmática que assume a criação de lugares 

sociais, economicos e ambientalmente perfeitos 
como um objetivo prático.”

Bjarke Ingels – Bjarke Ingels Group

Escritórios de vendas, de administração, etc.
Fábrica
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F I R E S A F E  I N S U L A T I O N

www.rockwool.pt
www.rockwool.com.br
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