
Sounds Beautiful

Jakie są możliwości pozyskania środków na  
finansowanie modernizacji akustycznej w szkole? 
Przedstawiamy Wam 10 sposobów.

Fundusze dla szkół

Poradnik 
finansowy 
Szkoły



Nasze rozwiązania akustyczne skutecznie wspierają 
proces efektywnej edukacji. Zmniejszają poziom 
hałasu w salach lekcyjnych, korytarzach czy salach 

gimnastycznych, ułatwiając uczniom słuchanie, 
koncentrację i naukę, a także odpoczynek i zabawę. 

Wiemy z doświadczenia, że kwestie budżetowe  
nie stanowią przeszkody nie do pokonania.

Menedżer ds. Technicznych, 
Ambasador Akustyki Rockfon

Artur Pacyna
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Jesteś osobą odpowiedzialną za pozyskanie 
funduszy na rozwój szkoły? Jeżeli tak, to 
właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy tę 
broszurę. Mamy nadzieję, że zainspiruje Cię do 
działania i zdobycia środków na modernizację 
akustyczną Twojej szkoły. Naszym celem jest 
poprawa efektywności nauczania oraz dobre 
samopoczucie uczniów i kadry pedagogicznej 
w każdej szkole.  

Spokojna nauka
Dźwięk jest powszechnie wykorzystywanym 
nośnikiem informacji, bez którego nie 
wyobrażamy sobie edukacji szkolnej. Jednak ma 
on swoją niepożądaną formę – hałas. To właśnie 
hałas jest problemem szkół mieszczących się w 
starych, niezmodernizowanych budynkach. Bez 
odpowiedniego pochłaniania dźwięku hałas 
odbija się od twardych powierzchni, tworząc 
głośne i stresujące środowisko. 

Chcemy Ci 
pomóc 
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Zła akustyka w klasach, na korytarzach, salach 
gimnastycznych i stołówkach powoduje 
u kadry nauczycielskiej i uczniów szybsze 
zmęczenie, obniża efektywność pracy i 
nauki oraz regeneracji sił. Można to zmienić 
modernizując szkołę i dostosowując ją do 
wymagań obowiązującej od 2018 r. normy PN-
B-02151-04: 2015-06. Odpowiednie wyciszenie 
głośnej szkoły jest możliwe dzięki zastosowaniu 
akustycznych materiałów dźwiękochłonnych 
w postaci sufitów podwieszanych czy okładzin 
ściennych ze skalnej wełny mineralnej. 

Akustyka  
jest ważna

*) S - powierzchnia rzutu pomieszczenia

Wytyczne normy PN-B-02151-4: 2015-06: 

Rodzaj pomieszczenia Objętość lub wysokość 
pomieszczenia

Wymaganie

Czas pogłosu, T [s] Wskaźnik Transmisji 
Mowy, STI

Chłonność 
akustyczna, A [m2]

Sale lekcyjne, pracownie szkolne, 
sale audytoryjne

≤ 120 m3 ≤ 0,6

od 120 do 250 m3 ≤ 0,6 ≥ 0,6

od 250 do 500 m3 ≤ 0,8 ≥ 0,6

od 500 do 2000 m3 ≤ 1,0 ≥ 0,6

Sale gimnastyczne
≤ 5000 m3 ≤ 1,5

>5000 m3 ≤ 1,8

Baseny
≤ 5000 m3 ≤ 1,8

>5000 m3 ≤ 2,2

Świetlice szkolne ≤ 0,6

Stołówki szkolne ≤ 0,6

Czytelnie, wypożyczalnie, 
biblioteki

≤ 4 m ≤ 0,6

> 4 m ≤ 0,8

Pokoje nauczycielskie, socjalne, 
administracyjne

≤ 0,6

Pracownie do zajęć technicznych, 
warsztaty szkolne

≥ 0,6 x S *

Szatnie ≥ 0,6 x S *

Korytarze ≥ 1,0 x S *

Klatki schodowe ≥ 0,4 x S *

Kuchnie i zaplecza 
gastronomiczne

≥ 0,4 x S *
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Hałas na początku męczy, potem zaczyna irytować, 
a w końcu prowadzi do wybuchu złości. Są 
badania, z których wynika, że w głośnych szkołach 
jest więcej agresji. Dzieci w takich placówkach 
gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo, bo hałas 
zaburza komunikację. Hałas podnosi też ciśnienie 
krwi - Prof. Krystyna Pawlas, audiolog, specjalista 
higieny pracy i higieny środowiska.

W czym możemy pomóc?
Akustyczne rozwiązania sufitowe i ścienne spełniają 
najwyższe na rynku standardy w zakresie zrozumiałości 
mowy oraz aktywnego kierowania lub blokowania 
dźwięku, co sprzyja koncentracji, myśleniu i nauce.

Hałas a nauka

Prowadzę lekcje zarówno w 
starym, jak i nowym skrzydle 

szkoły. Zauważyłam, że uczniowie 
w nowych pracowniach 

wyposażonych w panele akustyczne 
Rockfon lepiej funkcjonują, lepiej, 

a przede wszystkim szybciej 
przyswajają materiał oraz lepiej 

pracują na lekcjach. Panele tworzą 
w sali miłą, spokojną atmosferę. 

Taka niekonwencjonalna dekoracja 
ścian i sufitów może też moim 

zdaniem inspirować uczniów do 
większej kreatywności.

Anna Nowicka
Nauczyciel SP 46 w Poznaniu
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Jak możemy 
Was wesprzeć?

Przygotowywana przez nas 
profesjonalna, oparta na 

pomiarach hałasu rekomendacja 
przedstawiająca zastosowanie 
rozwiązań akustycznych może 

stanowić istotny argument 
w pozyskaniu funduszy na 
modernizację akustyczną 

szkoły zgodną z wymogami 
obowiązującej normy. Można 
ją przedstawić w rozmowach z 
władzami administracyjnymi, 

użyć do przygotowania 
wniosku o przyznanie funduszy 

europejskich, pozyskanie 
sponsora lub darowizny.

Istnieje wiele możliwości pozyskania środków finansowych na 
unowocześnienie budynków szkolnych. W tym poradniku przedstawimy 

kilka z nich. Zatem przyjrzyjmy się bliżej dostępnym możliwościom.

Artur Pacyna
Menedżer ds. Technicznych, 
Ambasador Akustyki Rockfon
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I. Inwestycje 
w oświacie
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 
nowy program wspierający unowocześnianie 
infrastruktury edukacyjnych placówek 
niesamorządowych. Wnioski o przyznanie 
dotacji w ramach programu „Inwestycje w 
oświacie” można składać do 31 października 
2022 r. Przy rozpatrywaniu wniosków 
będą brane pod uwagę: cel inwestycji 
(zakup, remont, doposażenie), kosztorys, 
wpływ dofinansowania  na funkcjonowanie 
placówki oraz wysokość wkładu własnego.

Finanse
W ramach programu przewidziano 
100 mln zł na dostosowanie infrastruktury 
oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Na co można je przeznaczyć? 
Środki z programu mogą być przeznaczone 
na: zakup nieruchomości, remonty 
i doposażenie szkół czy przedszkoli 
niesamorządowych.

Gdzie szukać informacji? 
Strona programu:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
inwestycje-w-oswiacie
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II. Posiłek w szkole i w domu

Na co można je przeznaczyć?  
Z funduszy można np. zakupić panele 
akustyczne na sufit stołówki. 

Gdzie szukać informacji? 
Strona programu:  
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ 
posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Szczegółowych informacji udziela 
Departament Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego MEN, tel. 22 34-74-228.

Ministerstwo Edukacji i Nauki obsługuje moduł 
trzeci rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu”. Celem programu jest wsparcie organów 
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w 
organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków. 

Finanse
W ramach programu przewidziane  
jest wsparcie finansowe na: 

•  doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących 
stołówek lub doposażenie stołówek – maksymalna 
kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł; 

•  wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia 
pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 
posiłków – maksymalna kwota wsparcia 
finansowego wynosi 25 tys. zł.

Obowiązkowy wkład własny finansowy  
lub rzeczowy wynosi 20%. 
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III. Subwencja oświatowa
W maju 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące 
finansowania oświaty. Minister Edukacji i Nauki 
ma teraz możliwość udzielenia dotacji celowej 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji remontów i inwestycji związanych z:

•  realizacją programów inwestycyjnych 
podejmowanych w celu realizacji polityki 
oświatowej państwa, o których mowa w art. 
90x ustawy o systemie oświaty;

•  zakupem nieruchomości oraz budową lub 
dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla 
rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;

•  wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

Na co można je przeznaczyć?  
Gdy ukaże się rozporządzenie wydane 
na podstawie art. 75b ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych, 
poznamy więcej informacji, w tym:

•  szczegółowe kryteria i tryb 
przyznawania oraz rozliczania, a także 
tryb przekazywania dotacji celowej,

•  zakres informacji zawartych  
we wniosku o przyznanie dotacji 
celowej oraz w sprawozdaniu z 
wykonania zadania,

•  sposób rozliczenia udzielonej  
dotacji celowej.

Gdzie szukać informacji? 
Informacja o wydaniu rozporządzenia 
ukaże się w aktualnościach MEiN: 
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
wiadomosci
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W IV kwartale 2022 roku mają zostać ogłoszone 
pierwsze nabory wniosków w ramach nowej 
perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 
Środki finansowe z tej perspektywy zostaną 
przeznaczone między innymi na: badania, innowacje, 
przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę 
środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy 
społeczne.

Fundusze na edukację
W obszarze edukacji zwraca się szczególną uwagę na 
rozwój kompetencji kluczowych, czyli umiejętności 
matematyczno – przyrodniczych, informatycznych 
i językowych. Poza tym, pożądane są projekty 
wspierające rozbudzanie w młodzieży szkolnej 
innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności 
pracy zespołowej. Dlatego przygotowując projekt 
należy skupić się na tych elementach i dziedzinach 
wiedzy.  

Fundusze Europejskie umożliwiają także finansowanie 
indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, np. dziećmi i młodzieżą z 
niepełnosprawnościami.

Na co można je przeznaczyć?  
Dofinansowanie można przeznaczyć 
częściowo na zakup sprzętu czy pomocy 
dydaktycznych, np. zakup sufitów 
akustycznych do sal szkolnych, w których 
będą odbywały się zajęcia. Jednak podstawą 
projektu musi być sfera edukacyjna.

Gdzie szukać informacji? 
Fundusze na edukację w szkołach znajdują 
się w programie regionalnym danego 
województwa.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-
inne-podmioty/?&title=Szko%c5%82y%20
i%20inne%20plac%c3%b3wki%20
o%c5%9bwiatowe#/3756=Szko%c5%82y%20
i%20inne%20plac%c3%b3wki%20
o%c5%9bwiatowe

IV. Fundusze Unijne
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V.  Fundusze 
regionalne
Środki unijne mogą być wykorzystywane przez 
szkoły nie tylko na działalność dydaktyczną i 
wychowawczą, ale także na infrastrukturę. W 
wielu programach regionalnych można pozyskać 
fundusze na modernizację, dofinansowanie 
infrastruktury szkół lub rewitalizację obiektów. 
Niestety środki te nie są przewidziane we 
wszystkich województwach.

Na co można je przeznaczyć?  
Fundusze na infrastrukturę, 
modernizację i rewitalizację można 
wykorzystać na doposażenie placówki 
tak, aby zapewnić lepsze warunki do 
nauki. Może się to wiązać z pracami 
remontowymi, w tym np. wyposażeniem 
szkoły w sufity akustyczne. 

Gdzie szukać informacji? 
Fundusze dla regionów:  
 
www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/
fundusze-2021-2027/fundusze-dla-
regionow/
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Dyrektorzy są często wspierani przez rodziców 
działających w Radach Rodzicielskich  

w pozyskiwaniu dofinansowania na modernizacje 
mające polepszyć warunki, w jakich uczą się dzieci.

Artur Pacyna
Menedżer ds. Technicznych, 
Ambasador Akustyki Rockfon
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VI. Lokalny 
radny
Modernizacja szkół, w tym poprawa akustyki, 
może (i powinna być) finansowana ze 
środków budżetowych gmin. Uchwalanie 
budżetu gminy należy do zadań rady gminy, 
która kreuje lokalną politykę. Do jej zadań 
należy również m.in. rozpatrywanie wniosków 
składanych przez obywateli. 

Lokalny radny ma realny wpływ na to, jak 
działa gmina. Jego skuteczność rośnie 
gdy działa zespołowo oraz potrafi zdobyć 
poparcie innych radnych. Lokalny radny 
może wesprzeć wniosek szkoły w radzie 
gminy. Warto od razu skonsultować z nim 
pomysł na modernizację szkoły, aby radny 
mógł doradzić w jaki sposób najskuteczniej 
pozyskać środki. Jego wskazówki mogą 
pomóc w przygotowaniu projektu. Radny 
od początku zaangażowany w tę inicjatywę 
będzie efektywniej wspierał szkołę od 
samego początku procesu i szukał dla jej 
projektu poparcia wśród radnych. 

Jak zainicjować proces?

Wniosek o 
poprawę 

akustyki w 
szkole poparty 
uzasadnieniem 
i szacunkowym 
kosztorysem 

Lokalny 
radny

Klub radnych
(inicjatywa 

uchwałodawcza)

Komisja 
rady gminy 
(opiniuje)

Uchwała 
rady gminy

Gdzie szukać informacji?  
Informacje na temat lokalnego radnego znajdziemy na stronach internetowych dzielnic i gmin.
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Szkoła nr 340 w Warszawie przeprowadziła profesjonale pomiary 
natężenia hałasu. Wyniki były zatrważające i potwierdzały, że 

poziom komfortu akustycznego jest niewystarczający. Niezależne 
badania przeprowadził też Sanepid. Okazało się, że natężenie 
dźwięku podczas przerw było zbliżone do tego generowanego 

przez samolot z silnikiem odrzutowym. Specjaliści jednoznacznie 
stwierdzili konieczność wykonania modernizacji akustycznej. 

Wnioski z badań 
przedstawiliśmy w urzędzie 

dzielnicy oraz radnym, 
którzy widząc potrzeby 

naszej szkoły, przeznaczyli 
środki z budżetu miasta 
na adaptację akustyczną.

Małgorzata Antonowicz

dyrektor szkoły nr 340 w Warszawie
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VII. Fundacja
Fundacja jest organizacją pozarządową, którą 
można powołać, aby wspierała, podejmowała 
i prowadziła inicjatywy na rzecz szkoły. Może 
zostać założona np. przez absolwentów szkoły, 
rodziców uczniów lub inne osoby ze społeczności 
lokalnej. Musi wskazać cele statutowe na jakie 
będzie zbierała środki. O powołaniu i działalności 
Fundacji należy regularnie i na bieżąco 
informować środowisko szkolne i społeczność 
lokalną. Dzięki temu Fundacja będzie miała 
szansę na pozyskanie środków finansowych.

Finanse
Fundacja może pozyskiwać fundusze 
poprzez organizowanie zbiórek publicznych, 
występowanie z wnioskami o dotacje, 
przyjmowanie darowizn od firm i osób 
prywatnych, wpłat 1% podatku. 

Na co można je przeznaczyć?  
Pozyskiwane fundusze można przeznaczać  
na cele statutowe fundacji, w tym np. na 
modernizację budynków szkoły.

Gdzie szukać informacji? 
poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-krok-po-kroku
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VIII. Współpraca z 
przedsiębiorcami

Wielu przedsiębiorców działa na rzecz lokalnych 
społeczności w ramach sponsoringu lub działań CSR 
(corporate social responsibilty). Firmy kształtują w 
ten sposób swój wizerunek, aby być pozytywnie 
postrzeganym przez społeczności, w których znajdują 
się ich Klienci. Wśród realizowanych inicjatyw znajdują 
się działania wspierające edukację. 

Warto wyjść z inicjatywą i zaproponować lokalnym 
firmom projekt, przy którym firma mogłaby zostać 
partnerem szkoły (wieloletnim lub projektowym).  W 
tym celu należy opracować pomysł i określić działania, 
które szkoła może zaoferować przedsiębiorstwu w 

zamian za świadczenia np. finansowe lub rzeczowe. 
Projekt powinien zawierać konkretne korzyści 
wizerunkowe dla przedsiębiorcy. Do przygotowania 
projektu można zaprosić uczniów. Kreatywność 
młodych ludzi może być bardzo zaskakująca. 

Finanse
Przedsiębiorstwa mogą przekazać szkole pomoc 
finansową, rzeczową lub usługową. Wielkość 
pomocy zależy od atrakcyjności pomysłu i projektu 
przedstawionego przedsiębiorcy przez szkołę, 
umiejętności zaprezentowania go oraz negocjacji. 
Współpracę warto zatwierdzić np. Umową sponsorską.

Na co można je przeznaczyć?  
Konkretne cele pomocy są uzgadniane pomiędzy 
szkołą a przedsiębiorstwem. Zarówno przedsiębiorca 
jak i szkoła są zobowiązani do wykonania 
uzgodnionych wzajemnie świadczeń. Na przykład w 
zamian za fundusze na modernizację akustyczną sal 
lekcyjnych szkoła może umieścić baner z nazwą firmy 
na swojej stronie internetowej, opisać współpracę 
w swoich mediach społecznościowych i materiałach 
informacyjnych, umieścić logo firmy przed wejściem 
do odnowionych sal lekcyjnych lub wspierać 
przedsiębiorcę w inny sposób. 

Gdzie szukać informacji? 
Pozyskiwanie darowizn i sponsorów  
dla szkół publicznych:  

www.monitorszkoly.pl/artykul/pozyskiwanie- 
darowizn-i-sponsorow-dla-szkol-publicznych

https://publicystyka.ngo.pl/jak-zdobyc- 
sponsora-dla-organizacji-pozarzadowej
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IX. Darowizny
Przedsiębiorcy, jak również osoby prywatne mogą 
przekazać na rzecz szkoły darowiznę finansową 
lub rzeczową. Wiele firm szczyci się w środowisku 
biznesowym swoją działalnością filantropijną. 
Dlatego poszukiwania darczyńcy warto zacząć od 
lokalnego biznesu. Dokładne określenie potrzeb 
szkoły pozwoli stworzyć listę potencjalnych 
darczyńców i pomoże w rozmowach z nimi. 

Warto pamiętać, aby oficjalnie podziękować 
darczyńcy oraz poinformować społeczność lokalną 
o przekazanej przez niego darowiźnie. To może 
zachęcić także inne firmy i osoby prywatne do tego 
typu współpracy ze szkołą. 

Finanse
Każdemu darczyńcy warto przedstawić dokument 
prezentujący wyliczenia budżetu, jakiego potrzebuje 
szkoła na realizację swojego celu. W takim 
przypadku pomocna będzie kalkulacja renowacji 
akustycznej szkoły, którą może wykonać ekspert 
Rockfon.

Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna 
być ona udokumentowana dowodem wpłaty na 
rachunek bankowy obdarowanej szkoły.

Na co można je przeznaczyć?  
Darowiznę można przekazać na 
dowolnie wybrany cel szkoły, 
np. remont lub modernizację sal 
lekcyjnych czy sali gimnastycznej. 
Cel powinien być jasno określony w 
Umowie. 

Uwagi: 
Darowizna dla szkoły, podobnie 
jak inne darowizny, jest opisana w 
Kodeksie Cywilnym, i powinna być 
przekazana na podstawie umowy. 
W przypadku niektórych darowizn 
występują ulgi podatkowe dla 
darczyńców.  

Gdzie szukać informacji? 
Pozyskiwanie darowizn dla szkół 
publicznych:  
 
www.monitorszkoly.pl/artykul/
pozyskiwanie-darowizn-i-sponsorow-
dla-szkol-publicznych
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X. Szkolna zbiórka
Zbiórki funduszy na modernizację sal lekcyjnych 
można przeprowadzać w szkole podczas 
wywiadówek, dni szkoły, festynów i innych 
uroczystości szkolnych.

Cel zbiórki warto ogłosić wcześniej tak, aby wszyscy 
wiedzieli, na co zostaną przeznaczone ich pieniądze. 
Uczniowie mogą przygotować w tym celu ciekawą 

kampanię promocyjną obejmującą ulotki, plakaty, 
maile do rodziców, aukcje czy specjalne wydarzenia. 
Wszystko zależy od ich kreatywności. 

Realizacja zbiórki na terenie szkoły nie wymaga 
zgłoszenia. Jeżeli zbiórka będzie prowadzona poza 
szkołą, należy zgłosić ją na portalu: 
zbiorki.gov.pl

Gdzie szukać informacji? 
cdw.edu.pl/jak-pozyskiwac-fundusze-na- 
dzialania-edukacyjne-i-spoleczne-3-sposoby/
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Twój partner w zakresie 
zrównoważonego rozwoju
Nasze wysokiej jakości produkty są wytwarzane 
z naturalnych skał. Są skuteczne, piękne i trwałe  
- aż zostaną przetworzone i mogą zostać 
użyte ponownie. Zapewniamy dokumentację 
niezbędną do przygotowania projektu szkoły 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nasze materiały online
Na naszej stronie internetowej znajdziesz 
obliczenia dźwiękowe, filmy instruktażowe, 
dokumenty i obszerną bibliotekę BIM 
zawierającą obiekty kompatybilne 
z oprogramowaniem ArchiCAD i Revitt. 
Przyspiesz proces projektowy dzięki 
bezpłatnym materiałom dostępnym na stronie:
www.rockfon.pl

Zapewniamy ciszę  
Zacznij już dziś 
Rockfon należy do grupy ROCKWOOL i jest 
światowym liderem w zakresie rozwiązań 
akustycznych. Naszą misją jest zapewnienie ciszy. 

Pomagamy szkołom wygrać z hałasem
Pomogliśmy poprawić akustykę w wielu polskich i 
zagranicznych szkołach, tworząc komfortowe warunki 
do nauki i nauczania. Dysponujemy szeroką paletą 
produktów o najwyższych parametrach akustycznych, 
posiadających odpowiednie atesty dla szkół. Zmiana 
na lepsze w Twojej szkole jest możliwa.

Jesteśmy cenieni przez szkoły
O zastosowanych w szkole rozwiązaniach
akustycznych Rockfon tak opowiedział Ks. Jerzy 
Babiak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich DON 
BOSCO we Wrocławiu: Bez wątpienia jest to 
efektywny produkt, który służy niewymiernej 
rzeczywistości. Efekty odpowiedniej akustyki 
widać w zachowaniu nauczycieli i uczniów, w 
komunikowaniu się, w lepszym samopoczuciu. To są 
efekty, które sprzyjają rozwojowi dzieci i młodzieży. 
To widać i to się czuje.
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Masz problem z hałasem  
w swojej szkole?

Jeżeli tak, skontaktuj się z nami!

Trudne warunki akustyczne w szkołach można pokonać 
zapewniając uczniom i kadrze nauczycielskiej wysoki 
standard środowiska nauki oraz pracy. Dowiedz się, jak 
to zrobić rozmawiając z naszym ekspertem:  
 
 

 

• nie musisz się przygotowywać, po prostu zapytaj

• dowiesz się, jak poprawić akustykę w Twojej szkole

• oraz jakie rozwiązania możesz zastosować

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz ekspert 
oddzwoni tak szybko, jak to możliwe.

www.rockfon.pl/kontakt

21

http://www.rockfon.pl/kontakt


Sounds Beautiful

09.2022  |  W
szystkie podane kody kolorów

 oparte są na system
ie N

C
S – N

aturalnym
 System

ie B
arw

®
©, który jest w

łasnością i m
oże być w

ykorzystyw
any na licencji N

C
S C

olour A
B

, Stockholm
 2012 

lub na system
ie RA

L. Rockfon zastrzega sobie praw
o do zm

ian technicznych i produkcyjnych bez w
cześniejszego pow

iadam
iania. Rockfon nie odpow

iada za błędy w
 druku.

Part of ROCKWOOL Group   /   www.rockfon.pl


