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Charakteristika ISOTEC Parete

Tepelně izolační systém, jehož základním prvkem je 
velkoplošný panel s integrovanou nosnou ocelovou 
latí pro montáž fasádních obkladů, desek a tvarovek.
Výplň panelů tvoří tvrzená PUR pěna s uzavřenou 
strukturou pórů (tedy nenasákavá), povrch panelů 
je opatřen silnou reflexní hliníkovou fólií.
Panely systému se kotví přes integrované ocelové 
latě k nosnému podkladu (zdivo, dřevěné konstruk-
ce, ocelové konstrukce apod.) kotevními prvky odpo-
vídajícími materiálu, do kterého montáž probíhá.
Panely jsou obousměrně opatřeny zámky, které 
umožňují jejich snadné sestavení do kompaktního 
tepelně izolačního pláště. Jejich zpracování nevyža-
duje žádné speciální nářadí a vlastní montáž panelů 
je velmi snadná.
Montáž panelů systému ISOTEC Parete® lze prová-
dět v horizontálním i vertikálním směru (podle typu 
a způsobu kotvení finálního fasádního obkladu).
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* Šířka panelů (rozteč integrovaných latí) 

   je variabilní podle typu fasádního obkladu.

Fasádní systém ISOTEC Parete®

Veškeré technické údaje, tepelně izolační 
hodnoty apod. jsou shodné se všemi ostatními 
produkty tepelně izolačního systému ISOTEC®.

Zcela nový a jediný výrobek na trhu v ČR.
Tepelně izolační systém ISOTEC Parete® je určen 
pro realizaci zateplených fasád s odvětranou 
vrstvou pod finálním povrchovým obkladem.
Mnoho variant pro kombinaci s finálním fasádním 
obkladem (keramické obklady a desky, cemento-
třískové fasádní desky, skleněné fasádní desky, 
dřevěné obklady, plechové fasádní šablony atp.)
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REALIZACE

Itálie – Řím – Fontána di Trevi (ISOTEC®)

ČR – Praha – Anenský klášter (ISOTEC®)

ČR – Plzeňsko – soukromý objekt (Elypan®)

ČR – Praha – Vyšehrad (ISOTEC® + Elypan®)

ČR – Praha – areál Národního divadla (ISOTEC® + Elypan®)

Belgie – komerční objekt (ISOTEC Linea®)

Francie – soukromý objekt (ISOTEC Parete®)

ČR – Podkrkonoší – soukromý objekt (ISOTEC®)
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Výrobce:

Via Rivera, 50 – 20048 
Carate Brianza (MB) – Italy

Brianza Plastica

Výhradní dodavatel pro ČR:

Conti Praha, s.r.o.

, 160 00  Praha 6
Tel.: +420 220 516 201
Email: info@studioconti.cz

Pod hradbami 660/13

Web: www.studioconti.cz


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

