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PrÛkopník v oblasti
asfaltov˘ch ‰indelÛ
JiÏ od roku 1954 vyvíjí a vyrábí
firma Isola v Norsku asfaltové
stfie‰ní ‰indele. Na zaãátku byla
my‰lenka vyvinout materiál pro
bezpeãnou stfiechu s dlouhou
Ïivotností, vhodn˘ i do extrém-
ních klimatick˘ch podmínek.
V˘sledkem je stfie‰ní ‰indel Isola.

Více neÏ 50 let 
zku‰eností 
Po desetiletí se rÛzné tvary tûch-
to ‰indelÛ osvûdãují po celém
svûtû v nejrÛznûj‰ích a nejnároã-
nûj‰ích klimatick˘ch podmín-
kách. Dne‰ní vysok˘ standard
v˘voje a v˘roby vychází z praktic-
k˘ch zku‰eností, které s asfalto-
v˘mi ‰indeli v praxi nashromáÏdi-
la firma Isola za více neÏ 50 let.

Asfaltové ‰indele Isola je flexibil-
ní pokr˘vaãsk˘ systém, kter˘
odpovídá v‰em poÏadavkÛm na
snadnou pokládku, odolnost
proti povûtrnostním vlivÛm
a estetické ztvárnûní.

S nov˘mi nápady 
do budoucnosti
Spojením dlouholet˘ch
zku‰eností, nejmodernûj‰ích
v˘robních technologií a neustá-
l˘m úsilím b˘t je‰tû lep‰í, se dafií
firmû Isola vyvíjet v˘robky, které
se prosazují po celém svûtû.

Aby byla Va‰e
stfiecha bezpeãná i zítra
Nároky a oãekávání stavebníkÛ
podléhají neustál˘m  zmûnám.
Spojení tradiãních metod s nov˘-
mi my‰lenkami otevírá projek-
tantÛm a fiemeslníkÛm nové
moÏnosti. V˘znamná úspora
hmotnosti na stfie‰ní konstrukci,
díky nízké hmotnosti stfie‰ních
‰indelÛ, poskytuje vût‰í prostor
pro realizaci Va‰ich pfiání 
a architektonick˘ch poÏadavkÛ. 
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A S F A LT O V É  · I N D E L E

V‰echno hovofií pro stfiechu od

Tvar Tyri, antická hnûdá
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50 let zku‰eností
v oblasti v˘voje 
a v˘roby asfaltov˘ch
‰indelÛ

Nízká hmotnost

Na v˘bûr je 7 tvarÛ
a 13 barev

DÛmyslná a bezpeãná
metoda spojení

Rychlá  a snadná
pokládka

Promy‰len˘ systém
s rozsáhl˘m
pfiíslu‰enstvím

Vysoká ochrana proti
pfielétavému ohni 

Rozsáhlá záruka

Dlouhá Ïivotnost

Nové tvary
Isola opût udává nov˘ smûr
v oblasti inovace stfie‰ních krytin.
Tvar Skifer je jedineãn˘ v˘robek
mezi asfaltov˘mi ‰indeli. Také
tvar Tyri, poslední novinka z dílny
Isola, vznikl perfektním
spojením neobvyklého tvaru
a jedineãného know-how. 

Lehká, bezpeãná, se snadnou
pokládkou – to je stfie‰ní krytina
budoucnosti od firmy Isola!

d firmy Isola

Tvar Skifer, ‰edá
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T V A R Y  A  B A R V Y

Tvar Skifer
Jedineãn˘ tvar se vzhledem
pfiírodní lámané bfiidlice mÛÏete
dostat jen u firmy Isola!

Barvy
‰edá

Máte moÏnost volby!
Individuální ztvárnûní stfiechy,
harmonicky ladící s celkov˘m
vzhledem domu, to je pfiání kaÏdého
stavebníka.

Regionálnû typické tvary staveb
a rozdílné poÏadavky na stfie‰ní
krytinu vyÏadují rÛzné tvary, barvy
a vzhled. 

S ‰esti tvary a jedenácti barvami
nabízí Isola ideální fie‰ení pro kaÏd˘
tvar a typ stfiechy. V˘sledkem je
jedineãn˘ vzhled Va‰í stfiechy.

Asfaltové ‰indele firmy Isola – 

Tvar Skifer, ‰edá

Pod na‰í Isola-stfiechou se
cítíme opravdu dobfie.
Vhodn˘ tvar a barvu asfal-
tov˘ch ‰indelÛ jsme na‰li jen
u firmy Isola. Pro ná‰ dÛm je
to opravdové vítûzství!
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Tvar Tyri
Nepravidelné tvary ‰indele
dodají kaÏdé stfie‰e individuální
vzhled.                                           

Barvy
antická
hnûdá
rustikální
ãervená
‰edá 
struktura

nejlep‰í tvary

Tvar Tyri, rustikální

Tvar Tyri, antická hnûdá

Tvar Tyri, ‰edá

Tvar Tyri, antická

Isola Tyri – 
Tradice v nové formû
To uÏ je témûfi umûlecké dílo:
nov˘ tvar ‰indele Isola Tyri
pfiesvûdãí sv˘m inovovan˘m
estetick˘m vzhledem.
Takzvaná „divoká pokládka“
má svÛj pÛvod v historické
krytinû – dfievûném ‰indeli. 
Tyri je moderní verze této 
krytiny a spojuje neobvykl˘
vzhled s moderní technikou
kladení.
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T V A R Y  A  B A R V Y

Isola asfaltové ‰indele pfiiná‰í 

Tvar Karat
Trojúhelníkové ‰indele
– dávno známé v osvûdãené
kvalitû od firmy Isola.

Barvy
cihlová
ãervená
‰edá
ãerná

Tvar Skraa
Diagonální tvar – extravagantní
tvar ze severního Norska.

Barvy
cihlová ãervená
borovicová
zelená kontura
borovicová zelená
‰edá kontura
rustikální ãervená

cihlová ãervená
kontura
ãerná

Tvar Karat, ‰edá

Tvar Skraa, borovicová zelená kontura Tvar Skraa, cihlová ãervená kontura

Tvar Skraa, ‰edá kontura Tvar Skraa, ãerná
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nové barvy pro Va‰i stfiechu

Tvar Bobrovka
v mnoha oblastech hojnû roz‰ífien ,̆
oblíben˘ tvar stfie‰ní krytiny
– u firmy Isola i jako asfaltov˘ ‰indel   

Barvy
cihlová
ãervená
ãerná
borovicová
zelená
‰edá
struktura

Tvar Kuttet
SraÏené rohy – po dlouhou dobu
jedineãn ,̆ ale v kaÏdém pfiípadû
typick˘ skandinávsk˘ tvar.

Barvy
rustikální
ãervená
ãerná

Tvar Rett
Obdélníky – oblíben˘
a uznávan˘ standardní tvar.

Barvy
cihlová 
ãervená
ãerná
borovicová
zelená
sala‰ová
hnûdá

Tvar Bobrovka, ‰edá struktura

Tvar Bobrovka, cihlová ãervená

Tvar Rett, sala‰ová hnûdá

Tvar Kuttet, rustikální ãervená

Tvar Kuttet, ãerná
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T E C H N I K A

Kvalita odshora aÏ dolÛ
Asfaltové ‰indele firmy Isola jsou
odolné a nevyÏadují Ïádnou
údrÏbu. Kombinace nosné
sklenûné vloÏky a vrstev vysoce
kvalitního bitumenu zaji‰Èuje
vysokou pruÏnost a extrémní
zatíÏitelnost ‰indelÛ Isola.
Plastová PE fólie na zadní stranû
brání slepení ‰indelÛ
s podkladem. Bfiidlicov˘ posyp
na horní stranû poskytuje
ochranu pfied vnûj‰ími
nepfiízniv˘mi vlivy a UV záfiením. 

Rafinované pomÛcky 
pro pokládku
pero a dráÏka  pro zjednodu‰e-
ní pfiesné pokládky a jako
zábrana proti pronikání vody
vyznaãení polohy hfiebíkÛ pro
pfiesnou a bezpeãnou poklád-
ku 
vodicí stopa u horního okraje
‰indelového pásu pro zjedno-
du‰ení pokládky jednotliv˘ch
fiad 

Tvar
Skifer   > 37 %
Rett > 35 %
Kuttet   > 35 %
Skraa > 25 %
Karat  > 25 %
Bobrovka > 24 %

Pomûr plochy 
lepicích bodÛ k plo‰e
‰indelového plátu

Klimatické zmûny.
âasté a silné boufiky, extrémní zmûny a kolísání poãasí, velké
teplotní rozdíly. To jsou hlavní pfiíznaky dramatick˘ch klimatick˘ch
zmûn v severní a stfiední Evropû. Isola vãas zareagovala na tyto
zmûny a pfiichází nyní s je‰tû vût‰ím zabezpeãením díky zvût‰en˘m
lepicím plochám – a proto Va‰e stfiecha bude mnohem bezpeãnûj‰í
proti v‰em nepfiíjemn˘m zmûnám poãasí.

Nyní je‰tû vût‰í bezpeãnost, díky je‰tû 
vût‰ím speciálním lepicím bodÛm

Unikátní lepicí systém 
firmy Isola  
tûsnicí pásky pro zabezpeãení
u kritick˘ch v˘‰kov˘ch pfiekrytí

tlakovû citlivá lepicí pole pro
okamÏité slepení jednotliv˘ch
‰indelov˘ch chlopní

tepelnû citlivé lepící body pro
úplné pfiilepení ‰indelov˘ch
chlopní 

pfiitluãení hfiebíky se provádí
v˘hradnû v urãen˘ch lepících
bodech,  tímto se dosáhne
i dokonalého utûsnûní otvoru
okolo hfiebíku

DÛmyslná technika – pro pfiesn



3díln˘ lepící 
a tûsnící systém
barevn˘ bfiidlicov˘
posyp jako povrchová 
ochrana*
speciální bitumen
nosná vloÏka ze sklenûn˘ch 
vláken (120g/m2) vlastní v˘roby,
impregnovaná bitumenem
kluzná PE fólie
kfiemit˘ písek
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*U bfiidlicového posypu a minerálního granulátu
jsou moÏné odchylky v barvû a zrnitosti 
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Vysoká flexibilita
díky nosné vloÏce ze sklenû-
n˘ch vláken (120 g/m2) vlastní
v˘roby, impregnované bitume-
nem 
díky vynikajícímu spojení mezi
horní vrstvou ze speciálního
bitumenu, nosnou vloÏkou
a spodní vrstvou ze speciálního
bitumenu

Barevn˘ 
bfiidlicov˘ posyp
V‰ech 13 barev zaji‰Èuje
optimální povrchovou úpravu.*

Fólie
PE fólie na zadní stranû ‰indele
zaji‰Èuje následující funkce:
ZabraÀuje slepení ‰indele
s konstrukcí stfiechy.
ZabraÀuje pfienosu pohybÛ
z konstrukce stfiechy na ‰indel
a jeho poniãení.
ZabraÀuje slepení ‰indelÛ
v balíku pfii pfiepravû.

nou pokládku

Struktura asfaltov˘ch
‰indelÛ Isola 

Tvar Kuttet, rustikální ãervená



Sortiment vûtrákÛ firmy
Isola
Systém vûtrákÛ firmy Isola se
postará o potfiebné vûtrání
tepelnû izolovan˘ch
i neizolovan˘ch stfiech a také
o úãinné odvûtrání páry 
z kuchyní, koupelen a odvûtrání
potrubí kanalizace. 

Pokyny pro pfiivûtrávání
a odvûtrávání
Rozdílné teploty mohou ve
spojitosti s vlhkostí vést ke
kondenzaci vody ve stfie‰ní
konstrukci.
Aby se zabránilo hnilobû
a vzniku plísní, v‰echny stfiechy
bezpodmíneãnû vyÏadují
dostateãné odvûtrávání stfie‰ní
konstrukce. Pfii dostateãném
pfiivûtrávání u okapu
a odvûtrávání u hfiebene, se
vlhkost rychle odvádí mimo
konstrukci stfiechy.
Jen tak vzniká úãinná ochrana
proti ‰kodám zpÛsoben˘m
vlhkostí vzniklou kondenzací
vody nebo tvorbou ledu.

DoplÀky vhodné ke
v‰em barvám ‰indelÛ
Sortiment hfiebenov˘ch,
sanitárních a plo‰n˘ch vûtrákÛ
firmy Isola s originálním
bfiidlicov˘m posypem je moÏno
pfiizpÛsobit ke kaÏdému tvaru
a sklonu stfiechy. 
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V ù T R Á N Í  S T ¤ E C H Y

Hfiebenáã
s odvûtráním

Vûtrák pro
zdravotní technikuOdvûtrávaã par

Stfie‰ní
vûtrák 44 cm2

Stfie‰ní vûtrák
200 cm2

Vûtráky – flexibilní systém

Odvûtrání stfiechy –
pomocí kompletního vûtracího



Vysoce 
funkãní 
a vzhledovû 
pûkné vûtráky 
se stejn˘m 
povrchem jako 
stfie‰ní ‰indele
jsou vhodné ke v‰em
tvarÛm a barvám ‰indelÛ:
vypadají dobfie - a nabízí
je pouze firma Isola!
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Kondenzovaná voda
a tvorba ledu
Kondenzovaná voda zpÛsobuje
‰kody spojené s hnilobou
a vznikem plísní. V oblastech
bohat˘ch na sníh se mÛÏe
stfie‰ní konstrukce pfii chybûjícím
nebo nedostateãném vûtrání
zahfiívat tak silnû, Ïe táním
snûhu dochází k tvorbû ledu
v oblasti okapu. Pfiirozen˘
kolobûh vody je tak naru‰en.
Voda tlaãící se vzhÛru mÛÏe
v urãit˘ch pfiípadech zpÛsobit
velké ‰kody.

Isoflex S

Ideální pro vytváfiení detailÛ
u stfie‰ních 
prostupÛ 
30 x 40 cm

o systému Isola

Tvar Skifer, ‰edá



Podkladní pás Isola pro
bezpeãnou konstrukci
stfiechy
Podkladní pás firmy Isola je
vyroben ze speciálního
oxidovaného bitumenu
a z nosné vloÏky ze sklenûn˘ch
vláken, vlastní v˘roby Isola. Na
spodní stranû je chránûn
tkaninou, která brání spojení
pásu s podkladem a zároveÀ
zabraÀuje posuvu pásu po
bednûní a umoÏÀuje tak snadné
rozvinutí pásu na stfie‰e. Na
horní stranû je posyp z jemnû
drcené bfiidlice, kter˘ chrání pás
proti poãasí a UV záfiení a za
vlhka zabraÀuje uklouznutí pfii
chÛzi po stfie‰e. 

Isola Isokraft - ideální
podkladní vrstva pro
‰indele Isola Skifer
Asfaltové ‰indele tvaru Skifer se
pokládají se stoupáním skladby.
Odolnost proti de‰ti je u tohoto
druhu krytiny závislá na sklonu
stfiechy a rovnosti podkladu.
Proto se bezpodmíneãnû
doporuãuje podkladová vrstva
z pásÛ Isola Isokraft pfii:
– sklonu stfiechy 15° aÏ 25°

v pfiípadû novostavby
– sklonu stfiechy 15° aÏ 85°

v pfiípadû rekonstrukce.

Isola Isokraft pro
nejnároãnûj‰í poÏadavky
Tento podkladní pás je vyroben
z SBS bitumenu a kombinované
nosné vloÏky z polyesteru
a sklenûn˘ch vláken , coÏ
poskytuje stfie‰e zv˘‰enou
odolnost proti v‰em druhÛm
poãasí. Pás Isola Isokraft se
mÛÏe bez problémÛ nechat leÏet
nezakryt ,̆ tj. bez stfie‰ní krytiny
i po del‰í dobu. 
Vynikající vlastnosti pásu Isola
Isokraft zaji‰Èují bezpeãnou
a racionální pokládku i pfii
nízk˘ch teplotách i pod 0 °C.

Spolehlivá stfiecha existuje jen pfii
optimální podkladní vrstvû. To je

rozhodující v˘hoda pro firmu Isola.

Pfiivedeme vás na správnou 
cestu
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P O D K L A D N Í  P Á S Y

Isola Isokraft
- SBS bitumen
- kombinovaná nosná 

vloÏka
- samolepicí okraj

Podkladní pás Isola
- oxidovan˘ bitumen
- nosná vloÏka ze 

sklenûn˘ch vláken
- polyesterová tkanina 

na spodní stranû

Isokraft



Snadná doprava - snad-
né poloÏení
Se sv˘mi 8 kg/m2 se asfaltové
‰indele firmy Isola vyznaãují jen
zlomkem hmotnosti pevné stfie‰-
ní krytiny (40–50 kg/m2).
Znamená to jednoduchou
dopravu a vyhnutí se namáhavé
práci pfii pokládce na stfie‰e. 

Pfii pokládce asfaltov˘ch ‰indelÛ
Isola není potfieba Ïádného spe-
ciálního náfiadí, coÏ práci s nimi
podstatnû zjednodu‰uje.
Potfiebné je pouze kladivo, nÛÏ
a ‰ÀÛrkovaã. Návod k pokládce
naleznete v kaÏdém balíku na
zadní stranû etikety.

Jednodu‰e a bezpeãnû
Asfaltové ‰indele firmy Isola se
jednodu‰e pfiibíjejí na dfievûné
bednûní, vhodné pro pouÏití
hfiebíkÛ. Pfii sklonu stfiechy   
15°– 20°, je vÏdy nutné pouÏít
podkladní pás Isola. Je-li bednûní
rovné bez v˘‰kov˘ch rozdílÛ ve
spoji, mÛÏou se ‰indele Isola
pokládat pfiímo na bednûní bez
pouÏití podkladního pásu pfii
sklonu stfiechy 20°– 85°.

Díky své vysoké pruÏnosti,
mohou b˘t ‰indele Isola poklá-
dány i za teplot hluboko pod
nulou.Pfii teplotách pod  5 °C, je
nutné aktivovat spodní lepící
body hork˘m vzduchem, aby
do‰lo k okamÏitému spojení ‰in-
delov˘ch chlopní. Ostatní lepící
body se automaticky spojí pfii
teplotách nad   5 °C . Lepící
pásky u horního okraje ‰indelÛ
zaji‰Èují absolutní utûsnûní proti
proniknutí vody v místû  pfiekrytí.

Podle v‰ech pravidel 
fiemeslného umûní
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P O K L Á D K A

Okapní prvek /hfiebenáã 
pro zahájení u okapu a krytí
hfiebene nebo nároÏí

Zahajovací prvek tvaru Skifer
pro kraj stfiechy  a krytí 
hfiebene nebo nároÏí

Pracujeme pfiesnû podle 
odborn˘ch pfiedpisÛ pro pokr˘vaãe.
Pro nás pfiipadají v úvahu jen
asfaltové ‰indele firmy Isola, díky
jejich velk˘m lepicím bodÛm.

Tvar Skraa, rustikální ãervená



Více moÏností s firmou
Isola
Firma Isola vytváfií flexibilitu
a volnost, která je dnes pfii
plánování a realizaci potfiebná.
Nízká hmotnost, rychlá
a jednoduchá pokládka a také
dobrá pfiizpÛsobitelnost jsou
rozhodující v˘hody asfaltov˘ch
‰indelÛ Isola.

Isola – stfiecha na stfie‰e
Firma Isola vás u‰etfií nákladného
sundávání a drahé likvidace staré
stfiechy. Nové asfaltové ‰indele
Isola mÛÏete poloÏit pfiímo na
starou stfiechu.
Pfied pokládkou nové stfiechy
musíte peãlivû prozkoumat
starou, pod ní leÏící stfie‰ní
krytinu. Zvlnûní, záhyby a velké
nerovnosti je tfieba odstranit
a vyrovnat. Odchlíplé bednûní
musí b˘t pfiitluãeno hfiebíky, viz
také návod k pokládce.

Nová „stfiecha na stfie‰e“ je
technicky perfektní a pokud jde
o tûsnost, trvanlivost a vzhled, je
kvalitativnû stejnû hodnotná
jako kompletnû nová
konstrukce.
To v‰e umoÏÀují pouze ‰indele
Isola, díky kluzné PE fólii na
zadní stranû.

Tak flexibilní jako Vy 
– stfiecha od firmy Isola
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N O V Á  N A  S T A R O U

Starou stfiechu jsme mohli ponechat a asfaltové
‰indele Isola poloÏit na ni. Îádné náklady na likvidaci
a k tomu je‰tû laciná nová stfiecha.

Tvar Kuttet, rustikální ãervená



Bezpeãnost spojená
s kvalitou
V‰echny v˘robky firmy Isola
nesou uznávanou známku kvali-
ty podle normy ISO 9001. To
vám dává jistotu vysoce kvalit-
ních v˘robkÛ. Pfiesto vám firma
Isola nabízí je‰tû nûco navíc: za
své, vÛãi Ïivotnímu prostfiedí
‰etrné v˘robní metody a ekolo-
gicky nezávadné v˘robky, obdr-
Ïela evropskou peãeÈ ochrany
Ïivotního prostfiedí EMAS.

Ekologicky ‰etrná
v˘stavba s certifikátem
Pro v‰echny, ktefií myslí na zítfiek
a mají na mysli také zdravé
Ïivotní prostfiedí, nabízí firma
Isola s dobr˘m svûdomím systém
asfaltov˘ch ‰indelÛ jako fie‰ení
pro ekologicky ‰etrné v˘stavby.

Isola poskytuje bezpeãnost!
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Z Á R U K A

T¤ÍDA

SP L ≈ UJ E

EVROP. NORM
A

JiÏ pfii pfiípravû projektu bereme v úvahu
asfaltové ‰indele firmy Isola. Její záruka

poskytuje jistotu na mnoho let.

Tvar Skraa, cihlová ãervená kontura



Bezpeãná stfiecha
Pomocí asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola
podnikáte v‰echny kroky na
cestû k bezpeãné a krásné
stfie‰e. Asfaltové ‰indele Isola
odpovídají Va‰im oãekáváním,
pokud jde o bezpeãnost,
estetiku, zpracování a dlouhou
Ïivotnost. Va‰e pfiání mít hezk˘
domov a uklidÀující pocit solidní
stfiechy nad hlavou se tím
naplÀuje.

VÏdy o krok vepfiedu
Úspûch není Ïádná náhoda.
Láska k detailu spojená
s pohledem na celek, to je
filosofie firmy Isola. Na‰í snahou
pfiitom zÛstává dal‰í rozvoj
systému stfie‰ních prvkÛ
vzájemnû harmonicky
sklouben˘ch tak, abyste i Vy
v budoucnu bezpeãnû dospûli 
ke svému cíli.

V˘robky pro stfiechu, 
stûny a základy
Abyste mohli pohodlnû bydlet
a klidnû pracovat, potfiebujete
teplé a suché místnosti. Firma
Isola si v Evropû udrÏuje vedoucí
postavení, pokud jde o fie‰ení
problémÛ vlhkosti 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.

Jste u cíle!

I S O L A

Technické poradenství:
SLOVECO s.r.o.
Popradsk§ 66
040 11 Koġice
Tel: +421 55 6405 301-3
Fax: +421 55 6405 301-3
E-mail:sloveco@sloveco.sk
www.sloveco.sk 

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

Se ‰indeli Isola pfiekonáte
v‰echny pfiekáÏky na cestû
k Va‰í bezpeãné stfie‰e.

Suché a zdravé domy


