
Argumenty

Bezpečné 

Hospodárné 

Pouze od firmy Isola: 
15 let záruka

Isola asfaltové šindele



Samolepicí plochy  
lepicí body po celé ‰ífice ‰indelového plátu

Silanový písek 
na zadní stranû ‰indelÛ, zaruãuje pevné spojení 
a vodotûsnost, odpuzuje vodu a vlhkost

Bezpečné body pro přibití hřebů 
pfiímo v lepicí plo‰e jsou urãeny body pro pfiibití 
hfiebÛ, zaji‰Èují optimální pfiipevnûní a utûsnûní 
otvoru kolem hfiebu.

Min. 1300 g asfaltu na 1 m2  
splÀuje poÏadavky evropské  
normy EN 544 a zaruãuje  
dlouhou Ïivotnost ‰indele

Nosná vložka 
speciální nosná vloÏka ze  
sklenûn˘ch vláken, 120 g / m2,  
impregnovaná 0,5 kg asfaltu / m2

Silné argumenty: 
absolutní odolnost proti dešti

maximální bezpečnost proti větru, odolá 
i síle hurikánu 

vysoká odolnost proti poškození od velkých 
a těžkých krup při bouřce

dlouhá životnost

Bezpečné
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Bezpečné a rychlé 
spojení šindelů

Vodotěsný díky jemnému 
písku napuštěnému silikonem 



Ostatní šindele

Isola 
asfaltové šindele

V testu odolnosti proti boufice, de‰ti a silnému 
vûtru proveden˘m nezávisl˘m norsk˘m institutem 
SINTEF, dosáhly asfaltové ‰indele Isola nejlep‰ích 
v˘sledkÛ. Test prokázal, Ïe Isola ‰indele jsou 
vodotûsné aÏ do síly vûtru 42 m / s (rychlost 
Hurikánu je  32 – 36 m / s!) a vztlaku na povrchu 
stfiechy aÏ  350 Pa. Na‰i konkurenti museli od  
testu odstoupit podstatnû dfiíve.

Bezpečné



Stejný přesah  
stejn˘ pfiesah ‰indelÛ od 15° do 85° sklonu 
stfiechy

Stejná spotřeba šindelových plátů  
 na 1 m2 pro v‰echny sklony stfiechy

Stejný čas pro pokládku  
pro v‰echny sklony stfiechy

Speciální PE fólie  
na zadní stranû ‰indele, zabraÀuje spojení 
s podkladem

Ostatní šindele

Isola 
asfaltové šindele 

(Tvar Rett, Kuttet a Bobrovka)

Stejn˘ pfiesah ‰indelÛ pfii pokládce  
pro v‰echny sklony stfiech 

Hospodárné
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Sklon střechy



Hospodárné
Pero a drážka  

po stranách ‰indelÛ, zaji‰Èují rychlou,snadnou 
a bezpeãnou pokládku

Okapní, hřebenové a nárožní prvky  
pro bezpeãnou pokládku

Použití i v zimě 
pokládka ‰indelÛ je moÏná i pfii nízk˘ch teplotách

Žádné dodatečné lepení šindelů 
tmelem  
ani pfii sklonech stfiechy pfies 60° 

Snadný výpočet spotřeby materiálu  
pomocí programu pro v˘poãet stfiech. 
zdarma ke staÏení na www.isola.cz

Silné argumenty: 
Snadný výpočet spotřeby 
Snadná a rychlá pokládka 
Efektivní práce



15 let záruka na materiál

Kvalita podle Evropské normy 
Isola ‰indele se vyrábí podle jediné 
platné normy EN 544 pro asfaltové 
‰indel CE oznaãení podle jediné plat-
né normy na asfaltové ‰indele EN 544

SINTEF Test 
technické osvûdãení od norského stavebního 
institutu  
testováno tvrd˘m norsk˘m  
klimatem

Pouze od firmy Isola:
15 let záruka
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Pouze od firmy Isola:
15 let záruka

Kompletní 
systém
Okapní, hřebenové a nárožní prvky 

pro v‰echny tvary ‰indelÛ  
a ve v‰ech barvách

Odvětrávací program 
v‰echny vûtráky se stejn˘m  
povrchem jako ‰indele

Podkladní pásy 
Isola podkladní pás D 
Isola Isokraft

Úžlabí 
pás pro úÏlabí Isola Mestertekk  
z SBS bitumenu s  polyesterovou  
nosnou vloÏkou

Isola TopSec 
doplÀky pro bezpeãn˘ pohyb  

a práci na stfie‰e,

Ocelové okapy Isola 
v 6 barvách, 125 a 150 mm



Tvar Rett 
borovicová zelená, černá, 
cihlová červená, salašová 
hnědá

Tvar Tyri
rustikální červená, antická 
hnědá, šedá struktura

Tvar Skifer
břidlicová šedá

Tvar Skraa
borovicová zelená kontura, 
břidlicová šedá kontura, 
cihlová červená kontura

Tvar Borovka
borovicová zelená, černá, 
cihlová červená, šedá 
struktura

Tvar Karat 
černá, cihlová červená, 
břidlicová šedá

Tvar Kuttet
černá, rustikální červená B
ar

vy
 &

 t
va

ry

Isola Powertekk sro
Raškov 90
789 64 Bohdíkov
Tel.: 583 286 311
e-mail: info@isola.cz
www.isola.cz

Tvar Skraa
černá, břidlicová šedá, cihlová 
červená, rustikální červená, šedá 
struktura, borovicová zelená


