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Hmotnost u nás 
nehraje Ïádnou roli!

Zredukujte hmotnost Va‰í stfie‰ní
konstrukce a vytvofite si vût‰í
prostor pro realizaci sv˘ch plánÛ
a architektonick˘ch poÏadavkÛ.
Nabízíme Vám prostor pro nové
my‰lenky, které nabízejí nové
netu‰ené moÏnosti pfii stavbû
domu.

Na‰e kouzelné slovo je Isola
Powertekk.

Isola Powertekk znamená:

vysok˘ standard kvality
dlouhou Ïivotnost 
snadné zpracování

Jako pfiídavek získáte moÏnost
velkého v˘bûru barev a dvou
povrchov˘ch úprav.

Moderní fie‰ení ve 
vzhledu klasické ta‰ky

Isola Powertekk – nejpevnûj‰í
ocelová stfie‰ní krytina vzhledu
klasické stfie‰ní ta‰ky. Absolutnû
stabilní stfie‰ní krytina díky silné
oceli a speciálnímu tvaru. 
Vysoce kvalitní sloÏení a peãlivé
zpracování vám zaruãují dlouhou
Ïivotnost.

Tvarovû estetick˘ vzhled stfie‰ní
ta‰ky s 6 vlnami umoÏní
mimofiádné ztvárnûní stfiechy,
které splÀuje i ty nejvy‰‰í nároky.
Charakteristick˘ tvar pfiiná‰í vy‰‰í
pevnost a stabilitu i pfii vysokém
zatíÏení. Isola Powertekk –
absolutnû odolná krytina proti
v‰em vlivÛm poãasí a extrémním
vûtrÛm. 
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P O W E R T E K K

Rozhodující je, co máte nahofie

Powertekk Nordic, ãerná

Powertekk Nordic, rustikální ãervená
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e!

Rozhodli jste se pfii úvahách
o nové stfie‰e pro Vá‰ dÛm pro
ta‰kov˘ vzhled? Pak je z hlediska
ãasu Isola Powertekk ta správná
alternativa! Isola Powertekk
poskytne Va‰í stfie‰e zvlá‰tní
charakter, harmonii a estetiku
bez velkého „zbyteãného“
zatíÏení jiÏ od 10 ° sklonu
stfiechy. Dlouhou spokojenost
vám kromû toho zaruãuje

i 30 letá záruka pro Powertekk 
Nordic a 15 letá pro Powertekk
CC. 

Pfiem˘‰lejte s námi!

Stfie‰ní ta‰ky Powertekk jsou:

maloformátové
ideální pro pfiepravu
jednodu‰e a rychle poloÏené

Maloformátové stfie‰ní ta‰ky
Powertekk lze snadno
transportovat a pokládat i za
silného vûtru. Voda nemá ‰anci
proniknout do stfiechy, protoÏe
upevÀovací body se nenacházejí
v místû toku vody. 

Prostfiednictvím malého formátu
stfie‰ních ta‰ek Powertekk se
zabraÀuje negativním úãinkÛm
roztaÏnosti kovu. 

V pfiípadû bodového po‰kození
je moÏno jednotlivé stfie‰ní ta‰ky
Powertekk kdykoliv bez
problémÛ vymûnit.

V‰e hovofií pro stfiechu 
Isola:

Nízká hmotnost:
7,7 kg/m2

Dva rozdílné povrchy:
Posyp nebo tvrzen˘ lak

Velká ‰kála barev

Pro sklon stfiechy
od 10° do 90°

Ucelen˘ stfie‰ní systém
s jedineãn˘mi doplÀky

Snadná pfieprava

Snadná a rychlá 
pokládka

30 let záruka 
Powertekk Nordic

15 let záruka 
Powertekk CC

Dlouhá Ïivotnost



Barvy Powertekk Nordic Lehké a silné

Stfie‰ní ta‰ky Isola Powertekk
Nordic se vyrábûjí z oceli 0,5 mm
válcované za studena a váÏí
pouze 7,7 kg/m2. Tlou‰Èka oceli
a vlastní tvar ta‰ky vytváfií velice
stabilní a pevn˘ v˘robek. Stfie‰ní
ta‰ky Isola Powertekk jsou extra
lehké, pokud jde o váhu, a extra
silné, pokud jde o kvalitu.

Nové barvy pro va‰i
stfiechu

Chcete mít barevnou stfiechu?
Stfie‰ní ta‰ky Isola Powertekk
Nordic jsou k dispozici v ‰esti
rÛzn˘ch barvách. Podívejte se na
na‰i paletu barev a uskuteãnûte
svá osobní pfiání!

Isola Powertekk – silné 
argumenty

Isola Powertekk znamená:

nízkou hmotnost
jednoduchou dopravu
rychlou a bezpeãnou montáÏ
pfiídavnou ochranu proti hluku

To jsou opravdu silné argumenty. 
Hrub˘ povrch z kamenné drtí
navíc rozbíjí kapky de‰tû a tlumí
tak hluk, kter˘ bûÏnû vzniká pfii
de‰ti na plechové krytinû.

Extra tfiída pro Vás!

Va‰e stfiecha chrání vá‰ dÛm
pfied vûtrem a povûtrnostními
vlivy. Bûhem let se v‰ak pfiesto
ãasto objeví první závady.
Nejpozdûji, kdyÏ zaãne do domu
pr‰et, musí b˘t po ruce
optimální fie‰ení. Pro majitele
domu máme nyní to správné
fie‰ení.

P O W E R T E K K  N O R D I C
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Lehké a moderní, to jsme my!

ãerná

ãervená

zelená

rustikální ãervená

‰edá struktura

hnûdá
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88 mm

Powertekk Nordic, rustikální ãervená

Isola Powertekk Nordic

Povrch z pfiírodního kamenného
granulátu je velice elegantní a
umoÏÀuje dokonapé splynutí
nové stfiechy s okolím.

Isola Powertekk CC

Hladk˘ povrch z tvrzené PUR
barvy ve dvou provedeních leskl˘
a matov .̆

Boãní pfiekrytí 88 mm – vût‰í neÏ
u jin˘ch v˘robkÛ – nabízí
zv˘‰enou ochranu proti vnikání
vody za silného vûtru a de‰tû. 
To jsou argumenty, které jsou
prostû silné!

Powertekk Nordic
30 letá záruka proti prorezavûní.

SloÏení Powertekk 
Nordic

bezbarv˘ akrylov˘ lak

barven˘ kamenn˘ posyp

akrylová barva

základov˘ epoxidov˘ lak

Ïárov˘ pozink 275 g/m2

ocel 0,5 mm

Ïárov˘ pozink/polyester



P O W E R T E K K  C C
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Elegance s hedvábn˘m leskem

Barvy Powertekk CC NOVINKA

ãerná mat ãervená mat antracit

ãervená

zelená

antracit

modrá

hnûdá

Stfie‰ní ta‰ka
Isola Powertekk CC

Povrchová úprava ta‰ky
Powertekk CC-Classic Color pfied-
stavuje nejaktuálnûj‰í v˘sledek
dosaÏen˘ v technologii barev.  

Vynikající vlastnosti, jako je 

dlouhá Ïivotnost 
estetick˘ vzhled
extrémní odolnost proti teplu
a UV záfiení

ve spojení s vysokou barevnou
stabilitou, to je to, 
ãím se vyznaãuje ta‰ka
Powertekk CC – Classic Color. 
Ani velká horka nevedou
k vytváfiení boulí na povrchu
(odlupování barvy) nebo ke
zmûnû barvy

Powertekk CC, zelená
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Powertekk CC, modrá

SloÏení Powertekk CC 

Polyuretanov˘ lak

Základov˘ epoxidov˘ lak

Îárov˘ pozink

Válcovaná ocel

Îárov˘ pozink/polyester

Îádná ‰ance 
pro mech a fiasy

Stfie‰ní ta‰ka Isola Powertekk CC
– je odolná proti horku, ztrátû
lesku, zmûnû barvy
a ultrafialovému záfiení. Horní
povrchová struktura nedává
Ïádnou ‰anci mechu a fiasám. 

I pfii silném zatíÏení, jaké vzniká
intenzivním sluneãním záfiením
v pfiímofisk˘ch oblastech nebo
zneãi‰tûním vzduchu, zÛstává
barva a lesk stabilní.
Pozinkování (275 g/m2)
a tlou‰Èka základního nátûru (25
�m) zaruãují vynikající ochranu
proti korozi.

Také Powertekk CC vám nabízí
kompletní systém doplÀkÛ
a pfiíslu‰enství! Powertekk CC –
záruka dlouholeté spokojenosti
s Va‰í stfiechou. 

Odolává kaÏdému
klimatu

Myslete na to, Ïe stfie‰ní ta‰ky
Isola Powertekk CC odolávají
kaÏdému poãasí. Nepfiíznivé
okolní podmínky neovlivní ani
jejich lesk, ani barvu. Nadãasová
krása va‰í stfiechy z ta‰ek Isola
Powertekk CC je zaruãena.

m
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Správné odvûtrávání

O D V ù T R Á V Á N Í  S T ¤ E C H Y  A  P ¤ Í S L U · E N S T V Í

Stfie‰ní vûtrák 75
s odvûtrávacím
otvorem 75 cm2

âerstv˘ vzduch 
pro Va‰i stfiechu 

Systém odvûtrání stfiechy z ta‰ek
Isola Powertekk zajistí pfiimûfiené
odvûtrání izolovan˘ch
i neizolovan˘ch stfiech
s dvouplá‰Èovou stfie‰ní
konstrukcí. Navíc zaji‰Èuje také
optimální odvûtrání páry
z koupelen, kuchyní
a odvûtrávání potrubí
kanalizace.

Proã je optimální
pfiivûtrávání
a odvûtrávání pro vás
tak dÛleÏité?

RÛzné teploty mohou ve
spojitosti s vlhkostí vést ke
kondenzaci vody ve stfie‰ní
konstrukci. 

V oblastech bohat˘ch na sníh 
se pfii chybûjícím, nebo
nedostateãném vûtrání mÛÏe
stfie‰ní konstrukce zahfiívat tak
silnû, Ïe táním snûhu dochází
k tvorbû ledu v oblasti okapu.
Proto vyÏadují v‰echny stfiechy
dostateãné pfiivûtrání u okapu
a odvûtrávání u hfiebene.

Jen tak vznikne úãinná ochrana
proti kondenzované vodû anebo
tvorbû ledu. Dokonalá ochrana
proti ‰kodám vznikl˘ch
pÛsobením vlhkosti.

Máme to promy‰lené!

Sortiment hfiebenov˘ch,
sanitárních a plo‰n˘ch vûtrákÛ
Isola Powertekk, které jsou
opatfieny originálním posypem
ve stejné barvû jako ta‰ky
Powertekk, je moÏno pfiizpÛsobit
kaÏdému tvaru a sklonu stfiechy.
Máme to dobfie promy‰lené! 

Jeden za v‰echny!

Pro Powertekk CC:
Kombinovan˘ vûtrák, kter˘ lze
pouÏít jako vûtrák pro sanitární
techniku, odvûtrávaã par 
a stfie‰ní vûtrák s vûtracím
otvorem 200 cm2.

Odvûtrání v hfiebeni 
s odvûtrávacím pásem



Isola Powertekk –
perfektní sortiment
pfiíslu‰enství

Ná‰ rozsáhl˘ sortiment
pfiíslu‰enství nemá konkurenci.
Právû tyto malé vûci na stfie‰e
jsou dÛleÏité detaily, které
vtisknou stfie‰e její celkov˘
vzhled.

Isola Powertekk nabízí fie‰ení
pro:

hfieben
okap
úÏlabí
kraj stfiechy

Kromû toho je na‰e pfiíslu‰enství
dokonale sladûno s v˘robním
programem Powertekk. V‰echny
doplÀky obdrÏíte v originálních
barvách Powertekk Nordic a
Powertekk CC.

Bezvadná a spolehlivá funkce
stfiechy je s pouÏitím originálního
pfiíslu‰enství firmy Isola
zaruãena. MontáÏ je snadná,
jednoduchá a rychlá 
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Pfiíslu‰enství od firmy Isola 

Powertekk Nordic
krajová ta‰ka



Spolehlivé fie‰ení pro 
Va‰i starou stfiechu

Stfie‰ní ta‰ky Isola Powertekk
dávají v‰em stfiechám nov˘
vzhled. Rekonstrukce stfiechy
pomocí ta‰ek Isola Powertekk je
díky jejich malé vlastní
hmotnosti ãasto moÏná
s men‰ími náklady. 

V mnoha pfiípadech je moÏno
starou krytinu ponechat na
stfie‰e. Pokud je její nosná
konstrukce stabilní a fiádnû
dimenzovaná, unese novou
lehkou stfiechu z ta‰ek Isola
Powertekk bez problémÛ.

Spolu s rychlou a jednoduchou
montáÏí nabízí firma Isola jednu
neocenitelnou v˘hodu proti
jin˘m stfie‰ním krytinám –
odpadá likvidace staré stfie‰ní
krytiny.

Rychlá a snadná 
pokládka

Stfie‰ní ta‰ky Isola Powertekk
jsou vhodné pro v‰echny stfie‰ní
konstrukce se sklonem od 10�
do 90�, a zejména pro stfiechy,
které nejsou vhodné pro
pokládku tûÏk˘ch stfie‰ních
krytin.

A to ‰etfií ãas i peníze!

Stfiecha jako Ïádná jiná!
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A P L I K A C E

Pfiíklad rekonstrukce staré stfiechy:
stará krytina z betonov˘ch ta‰ek



Bezpeãnost na dlouhou
dobu

Ta‰ky Powertekk Nordic
a Powertekk CC jsou pfiipevnûny
ke stfie‰ním latím 10 hfieby, nebo
‰rouby na 1 m2 bezpeãnû odolají
i tûm sebevût‰ím vûtrÛm. Boãní
pfiesah 88 mm ta‰ek Powertekk
Nordic, zabraÀuje pronikání
stékající vody do konstrukce
stfiechy.

Ocelové ta‰ky Powertekk snesou
dlouhodobé zatíÏení snûhem 
aÏ 2 t /m2. Krytina Powertekk 
je absolutnû bezpeãná a odolná
proti v‰em vlivÛm poãasí, siln˘m
vûtrÛm, de‰ti, boufikám a snûhu.

Ta‰ky Powertekk Nordic
a Powertekk CC vãetnû doplÀkÛ
na stfiechu o rozmûru 
cca 150 m2, se vejdou pouze 
na jednu paletu!!!
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Pokládka pfiímo na starou krytinu

V˘sledek: nová stfiecha s krytinou Isola Powertekk



Isola – vÏdy 
o krok vepfiedu

Úspûch není Ïádná náhoda.
Neustál˘ dal‰í v˘voj systému
Powertekk zÛstává na‰í snahou
a na‰ím cílem.

Rozhodout se pro plechovou
krytinu Isola Powertekk Nordic,
nebo Isola Powertekk CC, je
Va‰e dobré rozhodnutí pro
budoucnost. Je to investice
nejen do zachování, ale i do
zv˘‰ení hodnoty va‰eho domu.

Mnohotvárnost 
je na‰e síla

Abyste mohli pohodlnû bydlet
a klidnû pracovat, potfiebujete
teplé a suché místnosti. Firma
Isola je v Evropû první adresou
pro fie‰ení problémÛ s vlhkostí 
ve stfie‰e, stûnách a základech.

Asfaltové ‰indele
Jeden z nejrozsáhlej‰ích systémÛ
asfaltov˘ch ‰indelÛ v Evropû.

Powertekk
Lehká a zároveÀ nejpevnûj‰í
profilovaná plechová krytina na
trhu.

Systémové pfiíslu‰enství
Rozsáhl˘ sortiment vûtrákÛ
a doplÀkÛ, zaji‰Èuje úãinnou
ochranu proti ‰kodám
zpÛsoben˘m na stfie‰e vlhkostí.

Zelené stfiechy
Platon DE 25 jako zásobárna pro
vodu a zároveÀ drenáÏní systém
pro odvod pfiebyteãné vody.

Siln˘ partner 
pro Va‰i stfiechu

I S O L A

V˘roba a technické poradenství:
Isola Powertekk s.r.o.
Ra‰kov 90
CZ-789 64 Bohdíkov
Tel: +420 583 286 311
Fax: +420 583 246 182
E-mail: info@isola.cz
www.isola.cz

Dal‰í informace u Va‰eho
prodejce stfie‰ních krytin,  
nebo na Internetu: 
www.isola.cz

Suché a zdravé domy


