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P³yty p³askie elewacyjne
Cembonit

Deski w³ókno-cementowe
Cembonit

P³ytki w³ókno-cementowe
Newland i Zeeland

P³yty w³ókno-cementowe
faliste Eurofala

Buduj¹c z p³yt w³ókno-
cementowych Eurofala
otrzymujesz 15-letni¹
gwarancjê Izopolu

Trwa³oœæ na lata

Odpornoœæ na czynniki biologiczne

i chemiczne

Optymalny kszta³t, profil i kolor

dla rolnictwa

Prosty i szybki monta¿

Naturalne i ekologiczne surowce

W³ókno-cement to:

Wyroby nie wymagaj¹ce konserwacji

Szeroka oferta wyrobów w³ókno-cementowych
produkowanych przez IZOPOL daje mo¿liwoœæ
wyboru kszta³tów i kolorów, zapewniaj¹c
jednoczeœnie wytrzyma³oœæ oraz trwa³oœæ.

P³yty faliste Eurofala, p³ytki Newland, Zeeland, p³yty
p³askie i deski Cembonit s¹ idealnymi materia³ami,
o parametrach spe³niaj¹cych wymagania techniczne
budynków inwentarskich i produkcyjnych.
Przy budowie od podstaw, pracach remontowych lub
modernizacyjnych wyroby w³ókno-cementowe zawsze
znajd¹ zastosowanie.

Budynki w gospodarstwach rolnych powinny

byæ trwa³e, funkcjonalne i estetyczne. Przy ich

budowie i remontach najbardziej istotn¹ kwesti¹

jest zastosowanie sprawdzonych rozwi¹zañ

oraz w³aœciwych materia³ów. W³aœnie z tego

powodu p³yty w³ókno-cementowe s¹ od wielu lat

doskona³ym materia³em budowlanym powszechnie

stosowanym w rolnictwie.

W³ókno-cement - materia³ budowlany
dla rolnictwa



-

- sprawdzone rozwi¹zania

Wyroby w³ókno-cementowe maj¹
zastosowanie na du¿ych i ma³ych
po³aciach dachowych, gdzie roz-
wi¹zanie musi byæ szczelne i wy-
trzyma³e:

na szczytach, podwy¿szeniach i
okapach elementy s¹ estetycz-
ne, trwa³e i nie wymagaj¹ konser-
wacji.

- na elewacjach, miêdzy oknami,
oraz na zewn¹trz budynków s¹
stosowane jako praktyczne i este-
tyczne ok³adziny œcian.

G¹siory k¹towe - elementy
w³ókno-cementowe

zabezpieczaj¹ce kalenice

Ok³adzina szczytu
z p³yt falistych

w³ókno-cementowanych
Eurofala

Miêdzy oknami, deski
p³yty faliste lub p³askie

w³ókno-cementowe
Pokrycia dachowe na budynkach

inwentarskich produkcyjnych,
p³yty faliste w³ókno-cementowe Eurofala

PrzeŸroczyste pokrycie
dachowe na budynkach

inwentarskich
lub produkcyjnych Eurolux

Wiatrownice
w³ókno-cementowe

zabezpieczaj¹ce krawêdzie
dachów

Wiata, p³yty faliste
w³ókno-cementowe Eurofala

Pokrycie dachowe na budynku
mieszkalnym, p³yty faliste w³ókno-cementowe

Eurofala

G¹siory proste - elementy
w³ókno-cementowe zabezpieczaj¹ce

kalenice i grady

Ok³adzina szczytu
z p³yt p³askich

w³ókno cementowych
Cembonit



Szczyt nie wymaga
konserwacji, gdy zastosuje
siê p³yty faliste, wiatrownice,
p³yty p³askie lub deski w³ókno-
cementowe.

Podwy¿szenie i szczyt ok³ada
siê w sposób prosty i efekty-
wny w³ókno-cementowymi
p³ytami falistymi lub p³askimi.

Wystaj¹ca czêœæ dachu
mo¿e wytrzymaæ ca³e
lata bez malowania, je¿eli
zostanie ob³o¿ona w³ókno-
cementowymi deskami lub
p³ytami p³askimi.

Sufit mog¹ stanowiæ same
p³yty faliste, które uniemo¿li-
wiaj¹ skraplanie siê pary
wodnej.

Jedna z najwiêkszych chlewni Pó³nocnej Europy z dachem wykonanym z w³ókno-cementowych p³yt falistych.

Funkcjonalne i efektywne rozwi¹zania
dla gospodarstw rolnych

W³ókno-cement

to rozwi¹zanie

problemów

konstrukcyjnych



W³ókno-cementowa p³yta falista mo¿e byæ równie¿
u¿ywana jako elewacja œciany lub samodzielnie j¹
stanowiæ.

W³ókno-cementowe p³yty faliste zapewniaj¹ trwa³oœæ
przez wiele lat, a ich estetyka nadaje oryginalny
wygl¹d budynkom.

Podwy¿szenie i szczyt – p³yty faliste w³ókno-cementowe i niewymagaj¹ca
konserwacji wystaj¹ca czêœæ dachu z p³ytami elewacyjnymi.

Dach wykonany z w³ókno-cementowych p³yt falistych w kolorze ceglastym.

Zastosowanie w³ókno-cementowych p³yt falistych
pozwala spe³niæ jednoczeœnie wiele warunków
technicznych stawianych obiektom gospodarczym.
P³yta falista jest estetycznym, szczelnym i trwa³ym
materia³em na pokrycie dachowe.

Magazyn zbo¿owy z dachem z w³ókno-cementu i œwietlikami.

Rolnicza Stacja Badawcza z p³ytami w³ókno-cementowymi na dachu i elewacji.

Szczyt ok³adany szarymi w³ókno-cementowymi p³ytami falistymi.

Du¿e powierzchnie dachowe na budynkach
gospodarczych wymagaj¹ zastosowania sprawdzonych
materia³ów najwy¿szej jakoœci.
Takimi w³aœnie materia³ami s¹ p³yty faliste w³ókno-
cementowe Eurofala.



Nowoczesny budynek inwentarski z dachem wykonanym z w³ókno-cementowych p³yt falistych oraz p³yt œwietlikowych.

Œciany i dach wykoñczone
p³ytami p³askimi i falistymi
nadajê estetyczny wygl¹d
i funkcjonalnoœæ ca³emu
budynkowi.

Kalenica wykoñczona g¹siora-
mi k¹towymi jest w odpowiedni
sposób zabezpieczona przed
wilgoci¹.

Estetyczne naro¿e mo¿na
podkreœliæ dziêki ³adnym,
prostym g¹siorom podczas
wymiany starego dachu na
dach kryty p³ytami falistymi
w³ókno-cementowymi.

Œwietlik mo¿na w sposób
harmonijny i funkcjonalny
wkomponowaæ w system
nowego dachu krytego p³ytami
falistymi w³ókno-cementowymi.

Przestrzenie miêdzy oknami
mo¿na wype³niæ ok³adzin¹
z p³yt falistych, p³yt p³askich lub
desek w³ókno-cementowych,
które nie wymagaj¹
konserwacji.

Buduj¹c nowe
lub remontuj¹c stare



Na budynkach inwentarskich i gospodarczych
wyroby w³ókno-cementowe ju¿ dawno zda³y egzamin
przydatnoœci - sprawdzaj¹ siê nawet w najciê¿szych
warunkach.
W³ókno-cement to gwarancja jakoœci – od wyrobu po
gotowe rozwi¹zanie.

Wszystkie wyroby w³ókno-cementowe

Izopolu wytwarzane s¹ z surowców

spe³niaj¹cych wymogi przepisów ochro-

ny zdrowia i œrodowiska. Zarówno

surowce jak i sama produkcja poddane

s¹ kontroli jakoœci zapewniaj¹cej

wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ wyrobów.

IZOPOL udziela 15-letniej gwarancji na

wszystkie produkowane wyroby.

Wyroby w³ókno-cementowe s¹ bezpieczne w u¿ytko-
waniu i nieszkodliwe zarówno dla zdrowia cz³owieka
jak i œrodowiska naturalnego.

Wyroby z w³ókno-cementu

– nowa generacja

P³yty w³ókno-cementowe
faliste Eurofala
P³yty faliste oferowane s¹ w
ró¿nych d³ugoœciach.
Dostêpne w siedmiu kolorach:
szarym, czerwonym, ceglastym,
br¹zowym, grafitowym, zielonym
i niebieskim.

P³ytki w³ókno-cementowe
Newland i Zeeland
Dostêpne w kilku wielkoœciach
i dwóch rodzajach powierzchni:
g³adkiej oraz imituj¹cej ³upek.
Dwa podstawowe kolory to
grafitowy i br¹zowy.

P³yty p³askie elewacyjne
Cembonit
Oferowane w dwóch formatach
i gruboœciach 6 i 8 mm.
P³yty elewacyjne maj¹ szlifowan¹
powierzchniê i s¹ dostêpne
w dziewiêciu kolorach.

Deski Cembonit
Cztery szerokoœci dostêpne
w dziewiêciu kolorach.



Izopol od wielu lat wspó³pracuje z firmami dekarskimi
na terenie ca³ej Polski organizuj¹c kursy i szkolenia.
Wszystko po to, aby nasi Klienci mieli zapewnione
fachowe doradztwo i pewnoœæ dobrze zrealizowanej
inwestycji.
Od kilku lat Izopol jest cz³onkiem Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy.

Izopol wydaje na bie¿¹co materia³y informacyjne
o wszystkich rozwi¹zaniach z w³ókno-cementu
– od inspiruj¹cych broszur po karty informacyjne
produktów, a tak¿e szczegó³owe instrukcje monta¿u.
Materia³y te mo¿na otrzymaæ zwracaj¹c siê do
sprzedawców w ca³ym kraju albo bezpoœrednio
do Izopolu.

Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ równie¿ na
stronie internetowej: www.izopol.pl

Wiata z dachem wykonanym z w³ókno-cementowych p³yt falistych i œwietlików.

Hala z dachem wykonanym z w³ókno-cementowych p³yt falistych i elewacj¹

wykoñczon¹ per³owymi p³ytami p³askimi Cembonit.

62-240 Trzemeszno ul. GnieŸnieñska 4 Tel. 0-52 315 43 30 Fax 0-52 315 60 17 www.izopol.pl info@izopol.pl

Izopol - Preferowany
Partner

Wspó³praca z dekarzami

Jesteœmy w ca³ej Polsce

Materia³y informacyjne

Fragment po³aci

dachowej domu,

wykonanej z w³ókno-

cementowych p³ytek

p³askich w kolorze

grafitowym.

Izopol jest najwiêkszym dostawc¹ wyrobów
w³ókno-cementowych w Polsce. Ponad 30-letnie
doœwiadczenie na rynku budowlanym sprawia, i¿
dziœ przedsiêbiorstwo cieszy siê miêdzynarodowym
uznaniem.

Naszym celem jest zapewnienie trwa³ych i estetycz-
nych rozwi¹zañ w polskim budownictwie poprzez
korzystanie z dotychczasowych doœwiadczeñ.
Jako solidny i wiarygodny partner Izopol œwiadczy
us³ugi doradcze i serwis w szerokim zakresie,
podczas projektowania i realizacji inwestycji.

Wyroby Izopolu sprzedawane s¹ w ca³ym kraju przez
hurtownie materia³ów budowlanych. Posiadaj¹ one
pe³ne informacje o wyrobach w³ókno-cementowych
i s³u¿¹ fachowym doradztwem.


