
Isola Powertekk Exclusive se vyrábí ve 4 lesklých a 4 matných 
barvách s povrchem.

Lesklý povrch:

Černá 
Antracitová 
Vínová červená 
Zelená

Matný povrch:

Černá 
Antracitová 
Terracotta 
Hnědá

Silná. Lehká. Bezpečná. Snadná. Krásná. Isola.

Krytina Isola Powertekk Exlusive je 
vyrobena z válcovaného plechu.  
Vrstva žárového pozinku o síle  
275 g/m2 zajišťuje dlouhodobou 
ochranu tašek Isola Powertekk Exc-
lusive proti korozi. Speciální profil ta-
šky zaručuje vysokou pevnost a sta-
bilitu celé st řechy.

Navzdory své pevnosti je Isola Powertekk Exclusive lehká 
střešní krytina. S váhou 5 kg/m2 je ideální k použití na všech 
střechách s lehkou konstrukcí.
Díky nízké hmotnosti mohou být sníženy náklady na kon-
strukci střechy. Isola Powertekk Exclusive je vhodná krytina i 
pro rekonstrukce starých střech.
V mnoha případech může stávající krytina z asfaltových šin-
delů, asfaltových pásů, eternitu nebo rovných 
plechů zůstat na střeše. Ušetříte tak 
peníze za odstranění staré 
krytiny, její odvoz 
a skládku.

Bezpečnost střechy je u nás na prvním místě.  Díky vel-
kým přesahům a několikanásobnému přibití je střecha 
z krytiny Isola Powertekk Exclusive absolutně odolná 
proti dešti a vichřici. 

Díky hladkému povrchu z práškové barvy 
zůstává povrch tašek Isola Powertekk Exclusive 
po dlouhou dobu bez  prachu a nečistot.

Přinášíme střechám barvy Střecha na přání z jedné rukyRychlá pokládka = rychlá návratnost
Manipulace s krytinou Isola Powertekk Exclusive  je snadná a 
bez jakýchkoliv potíží. Nízká váha nejenom sníží náklady na 
dopravu, ale podstatně zjednoduší i manipulaci na stavbě.

Testovaná za nepříznivých podmínek

Oblast použití: Nové střechy a rekonstrukce
Sklon střechy: 8° - 90°
Vzdálenost latí: 371 mm
Rozměr tašky: 1198 x 418
Plocha pokrytí  
jednou taškou: 1110 x  371
Spotřeba: 2,44 ks/m2

Žárový pozink: 275 g/m2

Hmotnost 5,0 kg/m2

Povrchová úprava: Prášková barva
Minimální pracovní  
teplota:    -5°C

Technická data

Od firmy Isola obdržíte exklusi-
vní služby: všechny doplňky, jako 
jsou komínové lávky, sněhové 
zábrany a žebříky, můžete mít na 
objednávku ve stejné barvě jako 
jsou tašky Isola Powertekk Exlu-
sive. Celá střecha ladí do jedno-
ho tónu.

Povrch z práškové barvy zaručuje krásnou střechu po desít-
ky let a zvyšuje její odolnost proti korozi. I proto poskytuje-
me záruku 30 let.

Oproti klasickým krytinám, jako je pálená nebo betonová 
 taška, můžete při pokládce tašek Isola Powertekk Exclusi ve 
ušetřit více než 40 % času. Pokládka je možná až do -5 ºC.  
To jsou důležité výhody při rekonstrukci střechy, které pod-
statně zkrátí čas, po který je střecha odkrytá a vystavená vli-
vům počasí.

Záruka 30 let

Nejsilnější ocelová střecha Šetříme pouze na váze



Isola Powertekk sro
Raškov 90
789 64 Bohdíkov
Telefon: + 420 583 286 311
Mobil:    + 420 603 857 887
E-mail: info@isola.cz
www.isola.cz Přinášíme střechám barvy 
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