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IIZZOOTTEECCHHNNIIKKAAiillee  ttoo  kkoosszzttuujjee  ––  pprrooppoozzyyccjjaa  ffiirrmmyy

Izotechnika Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem powstałym

w 1991 r. Podstawą naszej działalności jest produkcja okładzi-

ny elewacyjnej IZOFLEX oraz kleju IZOFLEX-SK, materiałów

na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Wyroby

nasze po rozpoczęciu produkcjii w 1992 r. były zupełną nowo-

ścią na rynku krajowym.

Ich wysoka jakość osiągana dzięki stosowaniu w produkcji

wysokiej jakości surowców jak również coraz bogatsza oferta

sprawiły, że IZOFLEX zdobył zaufanie klientów. Obecnie okła-

dzina sprzedawana jest w kraju i za granicą.

Na okładzinę IZOFLEX składają się elastyczne płytki produko-

wane w dziewięciu kolorach o naturalnych odcieniach bieli,

beżu, czerwieni, brązu i czerni oraz fakturach: rustykalnej.

gładkiej, łupka. 

Rozmiary płytek to: długość 240 mm szerokość 52,65 lub

71 mm, płytki narożnikowe: długość 360 mm szerokość

52,65 mm lub 71 mm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniu klientów,

oprócz standardowych płytek, wprowadziliśmy do produkcji

dodatkowo dwa rodzaje: „starą cegłę”, która charakteryzuje

się grubszą strukturą, nierównymi krawędziami oraz fakturą

imitującą stary zmurszały mur oraz „mozaikę-kamień” zestaw

składający się z trzech rozmiarów płytek: 240 x 115 mm, 240

x 70 mm, 240 x 30 mm imitujący kamień piaskowiec.

Płytki IZOFLEX mocuje się na podłoża tradycyjne oraz docie-

plenia tylko klejem IZOFLEX-SK.

Klej ten produkowany jest w trzech kolorach: dwóch odcie-

niach szarości i białym,  w gotowej do użycia konsystencji.

Nanosi się go na podłoże za pomocą szpachli zębatej

o zębach 4 mm  Stanowi on  wypełnienie fugi, wygładza się go

w spoinie pędzlem. Zużycie kleju na 1m2 – ok. 2,3 – 2,5 kg.

Podłoże pod okładzinę należy

zagruntować preparatem gruntują-

cym IZOFLEX-Grunt.

Wysoka elastyczność płytek, ich

niewielka grubość ok. 3 mm

pozwala na oklejanie powierzchni

okrągłych i nierównych. W miarę potrzeb, na wymiar przy-

cina się je nożyczkami.

Waga kompletu materiałów (płytki + klej) na 1m2 to 

ok. 6 kg.

Okładzina elewacyjna IZOFLEX ma Aprobatę Techniczną ITB

oraz Atest Higieniczny PZH.

IZOTECHNIKA Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 54

tel. 077 407 81 80, faks 077 407 81 82

www.izoflex.pl, e-mail: izotechnika@izoflex.pl

Okładzina elewacyjna 

� płytki IZOFLEX  na powierzchnię 1m2 –  37,90 zł netto
� klej IZOFLEX-SK na powierzchnię 1m2

przy zużyciu 2,3 kg/m2 –  13,11 zł netto

* preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt
na powierzchnię 1m2 przy zużyciu 0,15l/m2 –    0,76 zł netto

Razem komplet materiałów na 1m2 51,77 zł netto
Powierzchnia ocieplenia  – 197,63 m2 x 51,77 zł = 10.231,31 zł./netto

Kosztorys okładziny elewacyjnej z płytek IZOFLEX
i kleju IZOFLEX-SK oraz preparatu gruntującego
IZOFLEX-Grunt – warstwy wykończeniowej docieplenia
wykonanego metodą lekką-mokrą dla domu NASTKA
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