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Artyku  promocyjny

Co to jest IZOFLEX?
S  to elastyczne p ytki mocowane na specjal-
nym kleju Izoflex-SK stosowane jako warstwa 
wyko czeniowa cian zewn trznych, wewn trz-
nych i przy renowacji starych elewacji.

Same zalety!
• Materia  jest lekki – waga kompletu na 

1 m2 powierzchni to ok. 6,5 kg.
• Elastyczny i cienki – grubo  p ytki – ok. 

3 mm oraz jej elastyczno  to cechy, dzi ki 
którym mo emy okleja  powierzchnie okr -
g e, nierówne i krzywe.

• atwy w monta u – p ytka po przy o eniu 
i doci ni ciu do kleju nie osuwa si , nie od-
gina. Narz dzia potrzebne do monta u to 
szpachla 4 mm, no yczki do przycinania 
p ytek, poziomica, miara i p dzel.

• Dodatkowe fugowanie jest zb dne, wystar-
czy wyg adzi  fugi przy pomocy lekko wil-
gotnego p dzla. Gotowe!

Trafiony zakup!
• Trwa a i elegancka elewacja przez wiele lat.
• Nie wymaga odnawiania i remontów.

Lekkie, cienkie, elastyczne 
p ytki elewacyjne IZOFLEX

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

P ytki mog  by  stosowane zarówno na tradycyjne domy, jak i nowo-
czesne budynki. Wszystko zale y od wyobra ni i pomys owo ci inwesto-
ra czyli Ciebie!

Izoflex to doskona e rozwi zanie wsz dzie tam, gdzie nie ma mo liwo ci 
zastosowania ceg y klinkierowej, p ytek ceramicznych czy kamienia ele-
wacyjnego. Zastosowane we wn trzach jako forma oryginalnej dekoracji 
sprawi , e tynki, p yty kartonowo-gipsowe, wiórowe OSB czy p yty pil-
niowe b d  robi y wra enie solidnych, stabilnych murów.
Szybka, czysta i atwa praca z p ytkami Izoflex sprawi, e poczujesz si

prawdziwym profesjonalist , a osi gni ty efekt ko cowy b dzie niema-
ym powodem do dumy!

• Pe na mrozoodporno , odporno  na ko-
rozj  chemiczn  i biologiczn  oraz glony 
i grzyby mog ce wywo a  alergie.

• atwo czenia z innymi materia ami jak 
drewno, szk o czy aluminium.

• Du y wybór szeroko ci, wzorów i kolorów.

Mnóstwo mo liwo ci!
• Obramowania okien – urozmaic  elewacj .
• Cokó  czyli dolny pas elewacji – detal uatrak-

cyjniaj cy budynek.
• Komin – z uwagi na du  wytrzyma o  na 

temperatur  i nisk  wag  Izoflex nadaje si
na wyko czenie ka dego komina.

• Ca a elewacja – trwa a, estetyczna, prost-
sza do wykonania i ta sza ni  murowa-
na z cegie .
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