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Izoflex – elastyczna imitacja cegïy
Juĝ od 25 lat produkowane sÈ wbPolsce pïytki do
zïudzenia przypominajÈce
cegïÚ, ale wïaĂciwoĂciami
znacznie siÚ od niej róĝniÈce.

W

bniewielkim zakïadzie na poïudniu Polski powstaje zadziwiajÈco lekki system na który skïada siÚ: Izoflex grunt; klej Izoflex-SK oraz
elastyczna pïytka Izoflex.
Trzy produkty wchodzÈce wbskïad systemu wyrabiane sÈ od od poczÈtku do koñca
wbjednej fabryce, dziÚki czemu podlegajÈ
drobiazgowej kontroli juĝ na etapie odbioru surowców uĝywanych przy ich produkcji. Podstawowy skïad pïytek Izoflex oraz
kleju Izoflex-SK to wysokiej jakoĂci piasek
kwarcowy wydobywany wbkraju oraz ĝywica syntetyczna nadajÈca pïytce charakterystycznej giÚtkoĂci.
PierwszorzÚdnej jakoĂci komponenty
oraz ÊwierÊ wieku doĂwiadczenia wbprodukcji gwarantujÈ naprawdÚ wysokÈ jakoĂÊ
produktów.

MODNE ¥CIANY WEWNkTRZ
Obecne trendy aranĝacji wnÚtrz to Ăciany
lub ich fragmenty zbcegïy.
Ceglana Ăciana to pomysï, który sprawdzi siÚ zarówno wbaranĝacjach inspirowanych wnÚtrzami pofabrycznymi jak ibwe
wnÚtrzach tradycyjnych, rustykalnych.
Waĝne aby decydujÈc siÚ na takÈ ĂcianÚ
pamiÚtaÊ, ĝe to „ciÚĝki” element wystroju – dosïownie ibwbprzenoĂni. Wbmaïych
wnÚtrzach moĝe sprawiÊ, ĝe zabraknie
nam wizualnego wraĝenia przestronnoĂci,
abwbinnych moĝe okazaÊ siÚ, ĝe konstrukcje Ăcian nie pozwalajÈ na zastosowanie
naturalnej, ciÚĝkiej cegïy.
Zarówno wbpierwszym, jak ibwbdrugim przypadku zbpomocÈ przyjdzie lekka cegieïka Izoflex, która dziÚki temu, iĝ
ma zaledwie 3 mm gruboĂci, abjej waga nie
przekracza 4 kg/m2 moĝe byÊ naklejona dosïownie na kaĝdej powierzchni.

TRENDY WbELEWACJACH
Wykoñczenie elewacji, kolorystykÚ ibsposób poïÈczenia materiaïów na niej zastosowanych planuje architekt. Wedïug najnowszych trendów, fasady budynków
pokrywa cegïa lub jej imitacja zestawiona
ze szkïem, drewnem czy jednokolorowym
tynkiem. Takie poïÈczenia dajÈ efekt elegancji ibĂwieĝoĂci.
Elastyczna pïytka Izoflex doskonale
komponuje siÚ zbkaĝdym zbtych materiaïów, abjej wyjÈtkowe wïaĂciwoĂci pozwalajÈ zastosowaÊ jÈ na skomplikowanych
bryïach budynków zarówno bardzo nowoczesnych, jak ibklasycznych czy teĝ rewitalizowanych.

DU¿Y WYBÓR!
Szeroka gama kolorystyczna pïytek Izoflex
oraz bogata oferta pod wzglÚdem szeroko-

Ăci ibpowierzchni daje nieskoñczenie wiele moĝliwoĂci aranĝacji. Ponadto banalnie
prosty sposób montaĝu sprawia, ĝe „zbudowanie” Ăciany robiÈcej wraĝenie solidnego muru pozostaje wbzasiÚgu kaĝdego, kto
ma to ochotÚ.

PROSTE ROZWIkZANIE!
WyjÈtkowo lekka, cienka ibelastyczna pïytka Izoflex wraz zbklejem Izoflex-SK moĝe
byÊ nakïadana na zaokrÈglone powierzchnie wyginana ibdostosowana do ksztaïtu
naroĝnika. Przycina siÚ jÈ na wymiar za
pomocÈ noĝyczek lub noĝa.
Jest odporna na promienie UV, mrozoodporna oraz odporna na uderzenia.
ZmywaÊ jÈ moĝna myjkÈ ciĂnieniowÈ do
30 bar. Nie wymaga dodatkowego fugowania oraz impregnacji. }
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