
7 tvarů 

Harmonické varianty barev

Kompletní program příslušenství

Asfaltové šindele Isola
S jistotou ty nejlepší

Kvalita pro Vaši střechu



Zkušenost a Know-how
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Koncepce a sloÏení asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola jsou 
zaloÏeny na spojení odolného a pfiesto velmi 
elastického asfaltu z Venezuely a speciální nosné 
vloÏky ze sklenûn˘ch vláken. Na spodní stranû 
‰indele je PE fólie, která zabraÀuje slepení ‰indele 
s konstrukcí stfiechy a jemn˘ silanov˘ písek odoln˘ 
proti vlhkosti a vodû. Pevné slepení ‰indelov˘ch 
plátÛ je zaji‰tûno jedineãn˘m systémem lepicích 
ploch. Asfaltové ‰indele Isola – velice kvalitní 
a technicky dokonalá stfie‰ní krytina, která Vás sv˘m 
vzhledem urãitû osloví. 

Nejlep‰í v testu
V testu odolnosti proti boufice, de‰ti a silnému vûtru 
proveden˘m nezávisl˘m norsk˘m institutem SINTEF, 
porazily asfaltové ‰indele Isola ostatní konkurenãní 
v˘robky. 

Uãíme se s pfiírodou.

Ostatní asfaltové ‰indele

Isola 
asfaltové ‰indele

Bûhem testu odolaly asfaltové ‰indele Isola vztlaku témûfi 
350 Pa. Na‰e konkurence to musela vzdát mnohem 
dfiíve.



Navzdory nepřízni počasí
Norsko je země 

s nádhernými teplými léty 

a mrazivými zimami. Tyto 

přírodní podmínky vytvářejí 

z Norska přirozenou 

klimatickou testovací 

komoru. 

Po celá staletí a po mnoho 

generací si zde lidé uměli 

s nepřízní počasí vždy 

poradit. Poučeni bojem 

s přírodními živly a z vůle 

vzdorovat každému počasí 

jsme vyvinuli výrobky, které 

nabízejí jistou ochranu pro 

Vaši střechu.

Asfaltové šindele Isola

Majitelé domu se bez jakýchkoliv pochybností rozhodli pro asfaltové 
šindele Isola, zde v provedení Tyri, šedá struktura.
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Jedinečná technika pokládky

Dokonalé a harmonické spojení přírodní břidlice a asfaltových šindelů Isola v provedení Karat

Überlegene Technik mit 
herausragender Optik
Die Kombination aus Glas-vlies 

und hochwertigen Bitumen-

schichten sorgt für die hohe Flexi-

bilität und Belastbarkeit der Isola 

Bitumenschindeln. 

Den optimalen Oberflächen-schutz 

gewährleistet die farbechte Be-

splittung aus

Naturschiefer.

Body určené pro přibití hřebů 
dokonale utěsnění otvor po přibití 
hřebu a zaručí okamžité slepení 
šindelových plátů. 

Souvislé lepicí plochy po celé délce šindelového plátu 
(jedinečný lepicí systém s okamžitou účinností).

Pero a drážka zaručují 
rychlou, snadnou 
a hlavně přesnou 
pokládku.

Norská kvalita
Po desetiletí určuje Isola 

měřítka pro vývoj vysoce 

kvalitních asfaltových šindelů. 

Výsledkem neustálého 

vývoje a výzkumu jsou velice 

kvalitní asfaltové šindele 

Isola. Dodržování platných 

norem a výrobních standardů 

je základem pro bezpečnou 

střechu s dlouhou životností.

Střecha jako celek 

vyžaduje kompletní systém 

příslušenství – Isola Vám je 

nabízí.

Díky intenzivnímu vývoji 

a výzkumu se výrobky Isola 

neustále zlepšují.

I nadále budeme vyvíjet nové 

tvary a barvy, vždy s ohledem 

na přání a požadavky našich 

zákazníků. 

Díky stálé kontrole kvality 

zajišťujeme dodržování našich 

vysokých standardů.
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Jedinečná technika pokládky
Stejn˘ pfiesah nezávisl˘  
na sklonu stfiechy 
Asfaltové ‰indele Isola, na rozdíl od 
jin˘ch asfaltov˘ch ‰indelÛ, se pokládají se 
stejn˘m pfiesahem nezávisl˘m na sklonu 
stfiechy od 15° do 85° sklonu stfiechy. 
To je moÏné pouze díky jedineãnému 
lepicímu systému vyvinutému firmou 
Isola. Velké lepicí plochy s mimofiádnû 
úãinn˘m a okamÏit˘m slepením.

V˘sledkem není pouze vût‰í bezpeãnost 
a vodotûsnost stfie‰ní krytiny, 
ale i jednodu‰‰í a rychlej‰í pokládka 
a snadn˘ v˘poãet spotfieby materiálu. 

Dokonalé a harmonické spojení přírodní břidlice a asfaltových šindelů Isola v provedení Karat
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Tvar Skraa cihlová červená kontura

Bezpeãnost a dlouhá Ïivotnost
Na ‰indele Isola tvar Skraa, Rett, Kuttet, Tyri, Karat, 
Skifer a Bobrovka poskytujeme 15 letou záruku. 

Pro asfaltové stfie‰ní ‰indele existuje pouze jedna 
platná harmonizovaná norma EN 544. Tato norma 
byla vytvofiena za spolupráce v‰ech evropsk˘ch 
v˘robcÛ ‰indelÛ. 

Asfaltové stfie‰ní ‰indele odpovídající této normû 
musí obsahovat více neÏ 1300 g/m2 kvalitního 
asfaltu. 

Minimální mnoÏství kvalitního asfaltu je jeden z 
nejdÛleÏitûj‰ích pfiedpokladÛ pro urãení délky 
Ïivotnosti stfiechy z asfaltov˘ch ‰indelÛ.

Na základû dlouholet˘ch zku‰eností s 
v˘robou ‰indelÛ mÛÏeme urãit, Ïe Ïivotnost 
‰indele je 30 let a více.

Odpuzují vlhkost
Spodní strana asfaltov˘ch ‰indelÛ je v místech, 
ve kter˘ch dochází ke slepení ‰indelov˘ch plátÛ 
opatfiena vrstvou jemného písku napu‰tûného 
silikonem, kter˘ odpuzuje vodu. Proto do spoje 
nemÛÏe proniknout voda, která by mohla zpÛsobit 
nekvalitní slepení jednotliv˘ch ‰indelÛ. Díky tomu je 
zaji‰tûno dokonalé spojení a absolutní vodotûsnost 
a odolnost proti vodû. 

Spodní strana 

asfaltových šindelů 

je opatřena jemným 

pískem napuštěným 

silikonem, který 

odpuzuje vodu. 

Pouze šindele Isola nabízejí 

toto jedinečné řešení.
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Tvary a barvy
Velký výběr tvarů a barev umožňuje přizpůsobit vzhled Vaší střechy místním požadavkům

Tvar Rett 
Borovicová zelená
Černá
Cihlová červená
Hnědá

Tvar Tyri

Rustikální červená
Antická hnědá
Šedá struktura

Tvar Skifer

Šedá

Tvar Skraa

Černá
Břidlicová šedá
Cihlová červená
Borovicová zelená
Rustikální červená
Břidlicová šedá struktura
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Velký výběr tvarů a barev umožňuje přizpůsobit vzhled Vaší střechy místním požadavkům

Tvar Skraa 

Borovicová zelená kontura
Břidlicová šedá kontura
Cihlová červená kontura

Tvar Bobrovka

Borovicová zelená
Černá
Cihlová červená
Šedá struktura

Tvar Karat

Černá
Cihlová červená
Břidlicová šedá

Tvar Kuttet

Černá
Rustikální červená

Barva podle Vašeho přání
24 různých kombinací tvarů a barev dělá 

z asfaltových šindelů Isola jeden 

z nejpružnějších systémů pro novou 

střechu.

Také všechny doplňky mají 

stejný povrch ve stejných 

barvách jako šindele Isola 

a lze je harmonicky včlenit do 

plochy střechy.

Kvalitní materiály a kvalitní zpracování 

vytváří nezaměnitelný vzhled 

asfaltových šindelů Isola. 

Funkčnost a vzhled jsou u šindele Isola 

v ideálním spojení.

Asfaltové šindele Isola Tyri antická hnědá
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Zahajovací okapní
a hřebenové prvky

Dank der überlegenen Isola Klebe-
technik kein Problem: neue Isola 
Bitumenschindeln direkt auf dem 
alten Dach.

Flexibilní systém
Odvětrávací systém Isola 

zajistí dokonalé odvětrání 

tepelně izolovaných i 

neizolovaných střech. Systém 

nabízí jak větráky pro odvod 

teplého vzduchu z kuchyní 

a koupelen, tak i větráky pro 

sanitární techniku. 

Snadné řešení pro velké 
plochy
Při rekonstrukci střechy nabí-

zí Isola jedinečnou možnost 

– šindele Isola můžete položit 

přímo na staré šindele, aniž 

byste je musely sundávat. To 

je velká úspora času a nákladů 

se stejným výsledkem jako u 

nové střechy. 

Odvětrávač par

Větrák pro zdravotní
techniku

Střešní větrák 44 cm2

Isoflex S

Kompletní odvětrávací
program

Elegantní fie‰ení
Isola nabízí bezpeãné fie‰ení i pro zahajovací fiadu u oka-
pu, hfiebeny a nároÏí.
Zahajovací okapové prvky se v první fiadû u okapu poklá-
dají vedle sebe. Pfii pokrytí hfiebene a nároÏí se pokládají 
pfies sebe s 50% pfiesahem. Dodávají se samozfiejmû pro 
v‰echny tvary a barvy.

Hřebenáč s odvětráním
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Střešní žebříky
Promy‰lená a velice pevná kon-
strukce, kvalitní zpracování, ele-
gantní vzhled, povrch schodnic 
upraven˘ proti uklouznutí.
To jsou hlavní v˘hody ÏebfiíkÛ, 
které jsou urãeny pro snadn˘  
a bezpeãn˘ pohyb po stfie‰e.  
Testováno podle EN 516 a EN 517.

Sněhové zábrany
Pevné snûhové zábrany, které zadrÏí i velké mnoÏství 
snûhu. Vhodné do v‰ech snûhov˘ch oblastí. Unikátní 
„KLIK“ systém pro upevnûní snûhov˘ch zábran do drÏákÛ 
zrychluje a usnadÀuje montáÏ. 

Podkladní pásy

Podkladní pás Isola D
V jedné roli je 30 m2 
podkladního pásu 
o hmotnosti pouze 28 kg. 
Ideální podkladní pás na 
bednûní vhodn˘ témûfi pod 
v‰echny krytiny: asfaltové 
‰indele, eternitové ‰ablony, 
plechové krytiny…

Na vrchní stranû pásu jsou 
jiÏ z v˘roby naznaãeny 
pfiesahy jednotliv˘ch pásÛ 
pro usnadnûní práce pfii 
pokládce. 

Tkanina z polypropylenu na spodní stranû 
zabraÀuje posouvání podkladního pásu po 
podkladu a zvy‰uje jeho stabilitu pfied pfiibitím. 
Stejnû i horní strana má povrch odoln˘ proti 
skluzu zejména za vlhka. Zvy‰uje tak bezpeãnost 
pfii práci. 

Isola Isokraft
Extra siln˘ podkladní pás z SBS asfaltu vydrÏí 
na stfie‰e dlouhou dobu i bez pokrytí stfie‰ní 
krytinou a odolá v‰em nepfiízním poãasí. 
Kombinovaná nosná vloÏka z polyesterov˘ch  
a sklenûn˘ch vláken zaruãuje vysokou pevnost, 
stabilitu a dlouhou Ïivotnost.

TopSec to znamená Top kvalitu. V˘robky systému 
TopSec slouÏí ke zv˘‰ení bezpeãnosti pfii práci a pohy-
bu na stfie‰e. Dodávají se ve dvou barvách ãervené 
a ãerné. Jsou vyrobeny z kvalitní a pevné oceli s povr-
chem upraven˘m proti uklouznutí. Rychlá a snadná 
montáÏ, kvalitní povrch nevyÏaduje Ïádnou dal‰í 
údrÏbu. Ideální doplnûk Va‰í ‰indelové stfiechy. 

Snadná manipulace a protiskluzová úprava díky 
polypropylenové tkanině na spodní straně. 

To jsou bezkonkurenční výhody podkladního pásu 
Isola D.

Komínové lávky
Velice pevná konstrukce  
s povrchem upraven˘m proti 
uklouznutí. Ideální pro ãistûní 
komínÛ a pohyb po stfie‰e. 
Testováno podle EN 516. 

Bezpečnostní háky 
SlouÏí pro pfiipevnûní bezpeãnostního lana pro pokr˘vaãe 
pfii práci na stfie‰e.  
Testovány podle EN 5117. 

Podpory solárních panelů
Kompletní sytém pro uchycení solárních a fotovoltaick˘ch 
panelÛ v‰ech tvarÛ a rozmûrÛ.   

Isola TopSec
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Ocelové střešní
okapy Isola

Nekompromisní vÛãi v‰em 
vlivÛm poãasí.
Dé‰È, sníh, mráz, vichfiice a dal‰í 
nepfiíznivé vlivy poãasí se stfiídají 
s dlouh˘m tepl˘m sluneãním obdo-
bím. To v‰e klade vysoké poÏadavky 
na kvalitu materiálu. Ocelové 
okapy Isola se vyrábí z pozinko-
vané oceli s puralovou barvou v 6 
barevn˘ odstínech. Byly vyvinuty pro 
extrémní poãasí ve Skandinávii, aby 
zabezpeãily rychl˘ odvod vody z plo-
chy stfiechy a zabránily jejímu proni-
kání do konstrukce domu. 

Norská kvalita, elegantní vzhled
Kvalitní ocel s vysokou stabilitou. 
Nûkolika vrstevn˘ povrch s koneãnou 
puralovou vrstvou zaruãuje dlouhou 
Ïivotnost. Elegantní tvar a harmonic-
ké barvy dûlají z okapÛ Isola vhodn˘ 
a nezbytn˘ doplnûk pro kaÏdou 
stfiechu.

SloÏení 1. Ocelov˘ plech
2. Zinková vrstva
3. Pasivaãní vrstva
4. Základní vrstva
5. Puralová barva

1

2

3

5

4
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Promy‰lenost v 
kaÏdém detailu
Originálním nápadem 
jsou vnitfiní a vnûj‰í rohy 
s integrovan˘mi spojkami 
s tûsnicí pryÏí. UsnadÀují 
montáÏ rohÛ a zaji‰Èují jejich 
lep‰í spojení s okapním Ïlabem.  Tyto a dal‰í prvky 
doplÀují program stfie‰ních okapÛ Isola. 

Rozmanitost
·est rÛzn˘ch barev, které ladí s barvami stfie‰ních 
‰indelÛ Isola. Ocelové okapy se dodávají v barvách: 
ãerná, bílá, ãervená, hnûdá a ‰edá. Na objednávku 
lze dodat i stfiíbrn˘ odstín a mûì. 



Kvalita pro Vaši střechu

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

Rychlý a správný výpočet spotřeby materiálu
S programem na výpočet střech od firmy Isola

S na‰ím nov˘m programem na 
v˘poãet stfiech si mÛÏete snadno, 
rychle a s jistotou spoãítat 
spotfiebu materiálu pro Va‰i 
stfiechu. Program Vám spoãítá 
nejen ‰indelovou krytinu, ale i 
ve‰keré doplÀky a pfiíslu‰enství. 
Vûtráky, ocelové okapy, Top 
sec…

V nûkolika krocích získáte 
pomocí jednoduchého zadání 
kompletní seznam materiálu, 
kter˘ budete potfiebovat na 
Va‰i stfiechu. Ve‰keré údaje 
mÛÏete samozfiejmû dodateãnû 
upravovat, mûnit barvu a druh 
krytiny i jednotliv˘ch doplÀkÛ.

V‰echny údaje se uloÏí a mÛÏete 
je kdykoliv znovu pouÏít. 
Bezplatn˘ program a dal‰í 
informace o na‰ich v˘robcích 
najdete ke staÏení na internetové 
adrese:

www.isola.cz

RÛzné tvary stfiech a snadné zadání 
rozmûrÛ.

Kompletní seznam materiálu a v‰ech 
doplÀkÛ vãetnû spotfieby usnadní 
v˘poãet.

V‰echny detaily jsou pfiehlednû 
zobrazeny na nákresu stfiechy.


