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Isola Powertekk
Silná ocelová krytina

Isola Powertekk
– Nordic a CC

Kvalita pro Vaši střechu

Silná ocel pro bezpečnou
střechu
Isola Powertekk je synonymem pro silnou střechu
s dlouhou životností. Optimální tvar tašky s nízkou
hmotností zaručuje plnou
funkčnost a bezpečnost
sřechy po celou dobu její
životnosti. Tvar tašky
a povrch z drceného kamene jí dávají vzhled klasické
střešní tašky a to vše již od
10° sklonu střechy.
Silný kus Norska vytvořený
lidmi, kteří jsou zvyklí překonávat extrémní klimatické podmínky.

Lidé v Norsku ví, jak ochránit své domy před větrem a extrémními vlivy počasí. Iso

Isola Powertekk – testováno skandináv
Více než vodotěsný
Bouřky, déšť, extrémně nízké teploty, vysoké
zatížení sněhem v zimě – Isola Powertekk se bezpečně vypořádá se všemi nepříznivými vlivy počasí,
stejně jako s vysokými teplotami v létě.
Krytina Isola Powertekk prokázala svoje kvality
v rozličných oblastech s extrémním počasím
v tvrdém norském klimatu. Střecha jako žádná jiná,
která lehce odolá všem nástrahám počasí.
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ola Powertekk v černé barvě.

vským počasím
Důvodem, proč je Isola jedním z předních výrobců
profilovaných ocelových tašek na norském trhu,
jsou jasné důkazy extrémní odolnosti krytiny Isola
Powertekk proti jakémukoliv počasí a důvěra majitelů domů a pokrývačů v prověřený střešní systém.

Zaručená bezpečnost
Isola Powertekk nejen splňuje všechny testy odolnosti proti vlivům počasí: rozšířená záruka proti
prorezavění a CE certifikace jsou doklady prokazující vysokou úroveň vývoje, výzkumu a výrobních
standardů.
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Působivý povrch střechy v souladu s architekturou budovy díky taškám Isola Powertekk Nordic černá

Isola – kvalita ve všech vrstvách
Složení tašky Isola
Powertekk Nordic

Akrylový lak
Barvená kamenná drť

Speciální silná ocel zaručuje taškám Powertekk
vysokou pevnost. Několik vrstev chrání ocel a zaručuje její vysokou odolnost proti vlivům počasí jako
je sníh, déšť, vysoká teplota, UV záření a dalším vlivům okolního prostředí. Silná ocel a optimální vrstva žárového pozinku zaručují dlouhou životnost.

Epoxidový lak
Žárový pozink
Ocel
Žárový pozink
Polyester
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Na prvním místě bezpečnost
Extrémní odolnost proti vysokému zatížení tašek
Isola Powertekk je dosažena spojením vysoce kvalitní oceli a speciálního tvaru tašky. Extra velký přesah
sousedních tašek a několikanásobné připevnění
každé tašky speciálními hřeby nebo šrouby zaručuje
vysokou bezpečnost střechy a odolnost proti všem
vlivům počasí.

Detail střechy –
Powertekk Nordic
hnědý

Isola Powertekk
Není nic jednoduššího!

Powertekk Nordic rustikální červená dává střeše jasnou barvu a strukturu

Jeden tvar, dva povrchy
Téměř jako klasická střešní taška

Lesk který vydrží

Povrch z drceného kamene na tašce Isola Powertekk Nordic nevypadá jenom báječně. S taškami
Isola Powertekk můžete realizovat každý tvar střechy. Povrch s jemným kamenným posypem, pevně
spojeným s ocelovým plechem tašky Isola Powertekk, účinně snižuje hluk od dešťových kapek.

Isola Powertekk CC – dává Vaší střeše lesklý vzhled.
Lakovaný povrch je nejen elegantní a atraktivní, ale
je i vysoce odolný proti extrémním teplotám a všem
vlivům počasí.

30 let záruka na tašky Isola Powertekk Nordic proti
prorezavění, znamená to opravdu dlouhou životnost.

15 let záruka na tašky Isola Powertekk CC proti
prorezavění. Díky hladkému povrchu se na taškách
Powertekk CC neuchytí mechy ani lišejníky.

5

P O VR C H S P O S Y P E M

Krytina Isola Powertekk přináš

Barvy tašek
Powertekk Nordic
Váš výběr barev
Atraktivní barvy nabízejí mnoho možností pro realizaci vlastní střechy. Můžete si
navrhnout střechu podle Vašeho vkusu
černá

s lakovaným povrchem nebo s posypem.
Kompletní systém doplňků ve stejných
barvách jako tašky Powertekk ideálně
doplňuje optický vzhled Vaší střechy.

červená

Harmonické spojení funkčnosti a vzhledu.

Přirozená barva tašky Isola Powertekk CC červená

zelená

rustikální červená

šedá struktura

hnědá
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ší nové barvy pro Vaši střechu!

L AKOVANÝ P OV RC H
Barvy tašek
Powertekk CC

černá

červená

Přirozená barva tašky Isola
Powertekk šedá struktura

antracitová

hnědá

mat antracitová

mat červená
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Vše co potřebujete
Bezpečnost se systémem
TopSec
Isola nabízí kompletní
program doplňků pro střechu
z tašek Powertekk. Vše spolu
perfektně ladí.

Kompletní systém doplňků
Správné použití doplňků zaručuje
funkční odvětrání a vodotěsnost
střechy. Široký program doplňků
usnadňuje plánování a realizaci
Vaší střechy.

Šetří Váš čas a peníze: rekonstrukce
Isola Powertekk je ideální pro rekonstrukce střech. Nízká hmotnost a
snadná pokládka zaručují pevnou
a bezpečnou střechu s přitažlivým
vzhledem dokonce při pokládce na
starou krytinu.

„Nová na staré“
Další výhoda silných tašek Isola
Powertekk: možnost pokládky přímo
na starou krytinu. Na příklad rekonstrukce Vestfálského hasičského
muzea v Hattingenu. Kontra latě
se připevnily přímo na starý šindel.
Cenově úsporné řešení, které odstraní náklady na sundání, transport a
likvidaci staré krytiny.
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Nízká hmotnost tašek
Isola Powertekk to
umožňuje: nová
krytina na staré,
zde Isola Powertekk
Nordic černá

TopSec – Top kvalita
Výrobky Isola TopSec reprezentují bezpečnost
na střeše. Vyrábí se ve dvou barvách – ideální
doplněk pro krytinu Isola Powertekk.

Střešní žebříky
Promyšlená a velice pevná konstrukce, kvalitní zpracování, elegantní vzhled, povrch schodnic upravený
proti uklouznutí. To jsou hlavní výhody žebříků,
které jsou vyráběny pro snadný a bezpečný pohyb
po střeše. Testováno podle EN 516 a EN 517.

Sněhové zábrany
Pevné sněhové zábrany, které zadrží i velké
množství sněhu. Vhodné do všech sněhových oblastí. Unikátní „KLIK“ systém pro upevnění sněhových
zábran do držáků zrychluje a usnadňuje montáž.

Komínové lávky
Velice pevná konstrukce s povrchem upraveným
proti uklouznutí. Ideální pro čistění
komínů a pohyb po střeše. Testováno podle EN 516.

Bezpečnostní háky
Slouží pro pevnění bezpečnostního lana pro pokrývače při práci na střeše. Testovány podle EN 5117.

Držáky solárních panelů

Podpory solárních panelů
Kompletní sytém pro uchycení solárních a fotovoltaických panelů všech tvarů a rozměrů.

e střechy
Střešní žebřík

Sněhové zábrany a držáky

Komínové lávky
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Neporazitelný v pevnosti a vzhledu

Isola ocelové okapy
Déšť, sníh, mráz, vichřice
a další nepříznivé vlivy počasí
se střídají s dlouhým teplým
a slunečním obdobím. To vše
klade vysoké požadavky na
kvalitu materiálu. Ocelové
okapy Isola se vyrábí z vysoce
kvalitní pozinkované oceli.
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Norská kvalita
Ocelové okapy Isola byly vyvinuty, aby
odolaly extrémnímu počasí ve Skandinávii.
Nepřetržitý vývoj a výzkum a pečlivý výběr
kvalitních materiálů přinášejí vynikající
výsledky.
Originálním nápadem jsou vnitřní a vnější
rohy s integrovanými spojkami s těsnicí
pryží. Usnadňují montáž rohů a zajišťují
jejich lepší spojení s okapním žlabem. Tyto
a další prvky doplňují program střešních
okapů Isola.
Isola okapy se vyrábí v barvách černá, bílá,
červená, hnědá a šedá. Stříbrná barva
a měď lze dodat na objednávku.
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Import, predaj a informácie:
SLOVECO, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Tel./Fax: 055/6405 301 - 3
Internet: www.sloveco.sk
e-mail: sloveco@sloveco.sk

