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Wniedu ej fabryce na po udniu 
Polski powstaje zadziwiaj co 
lekki system na który sk ada si :

Izoflex grunt; klej Izoflex-SK oraz elastycz-
na p ytka Izoflex. 

Trzy produkty wchodz ce w sk ad sys-
temu wyrabiane s  od pocz tku do ko ca 
w jednym zak adzie, dzi ki czemu podlegaj
drobiazgowej kontroli ju  na etapie odbioru 
surowców u ywanych przy ich produkcji. 

Podstawowy sk ad p ytek Izoflex oraz 
kleju Izoflex-SK to wysokiej jako ci piasek 
kwarcowy wydobywany w kraju oraz y-
wica syntetyczna nadaj ca p ytce charak-
terystycznej gi tko ci. 

Pierwszorz dnej jako ci komponenty 
oraz wier  wieku do wiadczenia w pro-
dukcji gwarantuj  naprawd  wysok  jako
produktów.

Obecne trendy aran acji wn trz to cia-
ny lub ich fragmenty z ceg y.

Ceglana ciana to pomys , który spraw-
dzi si  zarówno w aran acjach inspirowa-
nych wn trzami pofabrycznymi, jak i we
wn trzach tradycyjnych, rustykalnych. 
Wa ne aby decyduj c si  na tak cian
pami ta , e to „ci ki” element wystro-
ju – dos ownie i w przeno ni. W ma ych 
wn trzach mo e sprawi , e zabraknie 
nam wizualnego wra enia przestronno ci, 
a w innych mo e okaza  si , e konstruk-
cje cian nie pozwalaj  na zastosowanie 
naturalnej, ci kiej ceg y. 

Zarówno w pierwszym, jak i w dru-
gim przypadku z pomoc  przyjdzie lek-
ka cegie ka Izoflex, która dzi ki temu, i
ma zaledwie 3 mm grubo ci, a jej waga nie 
przekracza 4 kg/m2 mo e by  naklejona do-
s ownie na ka dej powierzchni.

TRENDY W ELEWACJACH 
Wyko czenie elewacji, kolorystyk  i spo-
sób po czenia materia ów na niej zasto-
sowanych planuje architekt. Wed ug naj-
nowszych trendów, fasady budynków 
pokrywa ceg a lub jej imitacja zestawiona 
ze szk em, drewnem czy jednokolorowym 
tynkiem. Takie po czenia daj  efekt ele-
gancji i wie o ci. 

Elastyczna p ytka Izoflex doskonale 
komponuje si  z ka dym z tych materia-
ów, a jej wyj tkowe w a ciwo ci pozwa-

laj  zastosowa  j  na skomplikowanych 
bry ach budynków zarówno bardzo nowo-

czesnych, jak i klasycznych czy te  rewita-
lizowanych.

Szeroka gama kolorystyczna p ytek 
Izoflex oraz du y wybór pod wzgl dem
szeroko ci i powierzchni daje niesko cze-
nie wiele mo liwo ci aran acji. Ponadto 
banalnie prosty sposób monta u sprawia, 
e „zbudowanie” ciany robi cej wra enie 

solidnego muru pozostaje w zasi gu ka de-
go, kto ma to ochot .

Wyj tkowo lekka, cienka i elastyczna 
p ytka Izoflex wraz z klejem Izoflex-SK 
mo e by  nak adana na zaokr glone po-
wierzchnie, wyginana i dostosowana do 
kszta tu naro nika. Przycina si  j  na wy-
miar za pomoc  no yczek lub no a.

Jest odporna na promienie UV, mrozood-
porna oraz odporna na uderzenia. Zmywa
j  mo na myjk  ci nieniow  do 30 bar. Nie 
wymaga dodatkowego fugowania oraz im-
pregnacji. 

Izoflex – elastyczna imitacja ceg y
Ju  od 25 lat produkowane s
w Polsce p ytki do z udzenia 
przypominaj ce ceg , ale 
w a ciwo ciami znacznie si  od 
niej ró ni ce.

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
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