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Artyku  promocyjny
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Teraz, eby stworzy  ceglan cian  potrzebu-
jesz tylko dwóch elementów: elastycznej p yt-
ki Izoflex i specjalnie przeznaczonego do niej 
kleju Izoflex-SK, który jest jednocze nie fug .

Co to jest Izoflex? 
Jest to najl ejszy system na wiecie! P ytki produ-
kowane s  w Polsce ju  od ponad dwudziestu lat. 

Ich gi tko  zawdzi czamy mieszance piasku 
z ywic  akrylow . Reszta to wysokiej jako ci 
dodatki tworz ce mi dzy innymi kolor. 

Doskonale imituj  zarówno star  ceg , jak 
i nowoczesn , g adk  p ytk  klinkierow .

Dlaczego Izoflex?
Poniewa  mo esz go montowa  do ka dego ro-
dzaju pod o a, a przede wszystkim bezpo red-
nio do systemu docieple  i nie potrzebujesz przy 
tym dodatkowych wzmocnie !

P ytki naro nikowe, które s  po prostu d u -
sze, z atwo ci  mo esz zagi .

A to co najwa niejsze – mo esz to zrobi  zu-
pe nie SAM!!! Oszcz dzaj c przy tym czas i pie-
ni dze, które wi  si  z zatrudnieniem „spe-
cjalisty”.

Jak to si  robi?
Monta  p ytek Izoflex w przeciwie stwie do kla-
sycznych metod, rozpoczynamy od góry ciany. 
Pozwala to unikn  czasoch onnego czyszcze-
nia zabrudzonych p ytek.

Waga systemu Izoflex sprawia, e p ytka po 
doci ni ciu do kleju nie osuwa si  i nie odgina. 

Fug  wykonuje si  na bie co przez rozpro-
wadzenie kleju mi dzy p ytkami.  

Dobra decyzja!
System Izoflex jest mrozo- i wodoodporny. P ytki 
nie odbarwiaj  si  na s o cu. Nie wymaga do-
datkowego impregnowania, ani adnej innej 
formy zabezpiecze  przed warunkami atmos-
ferycznymi.

Doskonale komponuje si  z innymi materia a-
mi jak drewno, szk o czy aluminium.

Du y wybór kolorów, szeroko ci i wzorów
czeka tylko na realizacj  Twojego pomys u. 

P ytkami Izoflex mo esz ob o y  dos ownie 
wszystko! Od ozdobnego coko u do ca ej, no-
woczesnej elewacji!

Inesta Wiktoria Kordus
wy czny dystrybutor p ytek IZOFLEX
ul. Zielonego D bu 6, 51-621 Wroc aw

tel./faks 71 348 70 19
e-mail: biuro@izoflex.pl

www.izoflex.pl

Wygl da jak ceg a? 
A ma tylko 3 mm grubo ci i jest elastyczna!!! 
Oto p ytka Izoflex!

Lekkie, cienkie, elastyczne
p ytki elewacyjne IZOFLEX
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