
Isola Powertekk
Silná ocelová krytina

Isola Powertekk
– Nordic a CC

Kvalita pro Va!i st"echu



Isola Powertekk – testováno skandinávsk!m po"asím

Silná ocel pro bezpe"nou 
st#echu

Isola Powertekk je syno-

nymem pro silnou st#echu 

s dlouhou $ivotností. Opti-

mální tvar ta%ky s nízkou 

hmotností zaru"uje plnou  

funk"nost a bezpe"nost 

s#echy po celou dobu její 

$ivotnosti. Tvar ta%ky 

a povrch z drceného kame-

ne jí dávají vzhled klasické 

st#e%ní ta%ky a to v%e ji$ od 

10° sklonu st#echy.

Siln! kus Norska vytvo#en! 

lidmi, kte#í jsou zvyklí p#e-

konávat extrémní klimatic-

ké podmínky. 

Lidé v Norsku ví, jak ochránit své domy p"ed v#trem a extrémními vlivy po$así. Isola Powertekk v $erné barv#. 
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Více ne! vodot"sn#
Bou!ky, dé"#, extrémn$ nízké teploty, vysoké 
zatí%ení sn$hem v zim$ – Isola Powertekk se bez-
pe&n$ vypo!ádá se v"emi nep!ízniv'mi vlivy po&así, 
stejn$ jako s vysok'mi teplotami v lét$.

Krytina Isola Powertekk prokázala svoje kvality 
v rozli&n'ch oblastech s extrémním po&asím  
v tvrdém norském klimatu. St!echa jako %ádná jiná, 
která lehce odolá v"em nástrahám po&así. 



Isola Powertekk – testováno skandinávsk!m po"asím

D(vodem, pro& je Isola jedním z p!edních v'robc( 
profilovan'ch ocelov'ch ta"ek na norském trhu, 
jsou jasné d(kazy extrémní odolnosti krytiny Isola 
Powertekk proti jakémukoliv po&así a d(v$ra maji-
tel( dom( a pokr'va&( v prov$!en' st!e"ní systém.

Zaru$ená bezpe$nost
Isola Powertekk nejen spl)uje v"echny testy odol-
nosti proti vliv(m po&así: roz"í!ená záruka proti 
prorezav$ní a CE certifikace jsou doklady prokazu-
jící vysokou úrove) v'voje, v'zkumu a v'robních 
standard(.

Lidé v Norsku ví, jak ochránit své domy p"ed v#trem a extrémními vlivy po$así. Isola Powertekk v $erné barv#. 
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Isola – kvalita ve v%ech vrstvách

Speciální silná ocel zaru&uje ta"kám Powertekk 
vysokou pevnost. N$kolik vrstev chrání ocel a zaru-
&uje její vysokou odolnost proti vliv(m po&así jako 
je sníh, dé"#, vysoká teplota, UV zá!ení a dal"ím vli-
v(m okolního prost!edí. Silná ocel a optimální vrst-
va %árového pozinku zaru&ují dlouhou %ivotnost. 

Na prvním míst" bezpe$nost 
Extrémní odolnost proti vysokému zatí%ení ta"ek 
Isola Powertekk je dosa%ena spojením vysoce kvalit-
ní oceli a speciálního tvaru ta"ky. Extra velk' p!esah 
sousedních ta"ek a n$kolikanásobné p!ipevn$ní 
ka%dé ta"ky speciálními h!eby nebo "rouby zaru&uje 
vysokou bezpe&nost st!echy a odolnost proti v"em 
vliv(m po&así.

P%sobiv& povrch st"echy v souladu s architekturou budovy díky ta!kám Isola Powertekk Nordic $erná
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Akrylov& lak 

Barvená kamenná dr'

Epoxidov& lak

(árov& pozink

Ocel 

(árov& pozink

Polyester

Slo)ení ta!ky Isola
Powertekk Nordic
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Detail st"echy – 
Powertekk Nordic  

hn#d&

Powertekk Nordic rustikální $ervená dává st"e!e jasnou barvu a strukturu

Isola Powertekk
Není nic jednodu%%ího!

Tém"% jako klasická st%e&ní ta&ka
Povrch z drceného kamene na ta"ce Isola Power-
tekk Nordic nevypadá jenom báje&n$. S ta"kami 
Isola Powertekk m(%ete realizovat ka%d' tvar st!e-
chy. Povrch s jemn'm kamenn'm posypem, pevn$ 
spojen'm s ocelov'm plechem ta"ky Isola Power-
tekk, ú&inn$ sni%uje hluk od de"#ov'ch kapek.

30 let záruka na ta"ky Isola Powertekk Nordic proti 
prorezav$ní, znamená to opravdu dlouhou %ivot-
nost. 

Lesk kter# vydr!í
Isola Powertekk CC – dává Va"í st!e"e leskl' vzhled. 
Lakovan' povrch je nejen elegantní a atraktivní, ale 
je i vysoce odoln' proti extrémním teplotám a v"em 
vliv(m po&así. 

15 let záruka na ta"ky Isola Powertekk CC proti 
prorezav$ní. Díky hladkému povrchu se na ta"kách  
Powertekk CC neuchytí mechy ani li"ejníky. 

Jeden tvar, dva povrchy 
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Krytina Isola Powertekk p#iná%í nové barvy pro Va%i st#echu!
Barvy ta%ek 

Powertekk Nordic

Vá% v!b&r barev

Atraktivní barvy nabízejí mnoho mo$nos-

tí pro realizaci vlastní st#echy. M'$ete si 

navrhnout st#echu podle Va%eho vkusu 

s lakovan!m povrchem nebo s posypem. 

Kompletní systém dopl(k' ve stejn!ch 

barvách jako ta%ky Powertekk ideáln& 

dopl(uje optick! vzhled Va%í st#echy.  

Harmonické spojení funk"nosti a vzhledu.

POVRCH S POSYPEM

P"irozená barva ta!ky Isola Powertekk CC $ervená

  !erná

  !ervená

  zelená

  rustikální !ervená

 "edá struktura

  hn#dá
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Krytina Isola Powertekk p#iná%í nové barvy pro Va%i st#echu!
Barvy ta%ek 
Powertekk CC

LAKOVAN)  POVRCH

 P"irozená barva ta!ky Isola 
Powertekk !edá struktura

!erná

!ervená

antracitová

hn#dá

mat antracitová

mat !ervená
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V%e co pot#ebujete

Bezpe"nost se systémem 
TopSec

Isola nabízí kompletní  

program dopl(k' pro st#echu 

z ta%ek Powertekk. V%e spolu  

perfektn& ladí. 

Kompletní systém dopl'k(
Správné pou%ití dopl)k( zaru&uje 
funk&ní odv$trání a vodot$snost 
st!echy. *irok' program dopl)k( 
usnad)uje plánování a realizaci 
Va"í st!echy. 

*et#í Vá% "as a peníze: rekonstrukce st#echy

Isola Powertekk je ideální pro rekon-
strukce st!ech. Nízká hmotnost a 
snadná pokládka zaru&ují pevnou 
a bezpe&nou st!echu s p!ita%liv'm 
vzhledem dokonce p!i pokládce na 
starou krytinu.

„Nová na staré“ 
Dal"í v'hoda siln'ch ta"ek Isola 
Powertekk: mo%nost pokládky p!ímo 
na starou krytinu. Na p!íklad rekon-
strukce Vestfálského hasi&ského 
muzea v Hattingenu. Kontra lat$ 
se p!ipevnily p!ímo na star' "indel. 
Cenov$ úsporné !e"ení, které odstra-
ní náklady na sundání, transport a 
likvidaci staré krytiny.

Nízká hmotnost ta!ek 
Isola Powertekk to 
umo)*uje: nová 
krytina na staré, 
zde Isola Powertekk 
Nordic $erná
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TopSec – Top kvalita
V!robky Isola TopSec reprezentují bezpe"nost 
na st#e%e. Vyrábí se ve dvou barvách – ideální 

dopln&k pro krytinu Isola Powertekk.

St%e&ní !eb%íky
Promy"lená a velice pevná konstrukce, kvalitní zpra-
cování, elegantní vzhled, povrch schodnic upraven' 
proti uklouznutí. To jsou hlavní v'hody %eb!ík(, 
které jsou vyráb$ny pro snadn' a bezpe&n' pohyb 
po st!e"e. Testováno podle EN 516 a EN 517.

Sn"hové zábrany
Pevné sn$hové zábrany, které zadr%í i velké 
mno%ství sn$hu. Vhodné do v"ech sn$hov'ch oblas-
tí. Unikátní „KLIK“ systém pro upevn$ní sn$hov'ch 
zábran do dr%ák( zrychluje a usnad)uje montá%.

Komínové lávky
Velice pevná konstrukce s povrchem upraven'm 
proti uklouznutí. Ideální pro &ist$ní
komín( a pohyb po st!e"e. Testováno podle EN 516.

Bezpe$nostní háky
Slou%í pro pevn$ní bezpe&nostního lana pro pokr'-
va&e p!i práci na st!e"e. Testovány podle EN 5117.

Podpory solárních panel(
Kompletní sytém pro uchycení solárních a foto-
voltaick'ch panel( v"ech tvar( a rozm$r(.

*et#í Vá% "as a peníze: rekonstrukce st#echy

Dr)áky solárních panel%

St"e!ní )eb"ík

Sn#hové zábrany a dr)áky

Komínové lávky
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Neporaziteln! v pevnosti a vzhledu

Isola ocelové okapy 
Dé%+, sníh, mráz, vich#ice 

a dal%í nep#íznivé vlivy po"así 

se st#ídají s dlouh!m tepl!m 

a slune"ním obdobím. To v%e 

klade vysoké po$adavky na 

kvalitu materiálu. Ocelové 

okapy Isola se vyrábí z vysoce 

kvalitní pozinkované oceli.  
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Neporaziteln! v pevnosti a vzhledu

Norská kvalita 
Ocelové okapy Isola byly vyvinuty, aby 
odolaly extrémnímu po&así ve Skandinávii. 
Nep!etr%it' v'voj a v'zkum a pe&liv' v'b$r 
kvalitních materiál( p!iná"ejí vynikající 
v'sledky. 

Originálním nápadem jsou vnit!ní a vn$j"í 
rohy s integrovan'mi spojkami s t$snicí 
pry%í. Usnad)ují montá% roh( a zaji"#ují 
jejich lep"í spojení s okapním %labem. Tyto 
a dal"í prvky dopl)ují program st!e"ních 
okap( Isola.

Isola okapy se vyrábí v barvách &erná, bílá, 
&ervená, hn$dá a "edá. St!íbrná barva 
a m$+ lze dodat na objednávku.



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
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