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Know-how a zkušenosti
Již více než 60 let vyrábí Isola střešní krytiny 
vhodné pro tvrdé norské klimatické podmínky. 
Isola Powertekk se vyrábí z vysoce kvalitní oce-
li. Výsledkem je střešní krytina, která spojuje 
vysokou odolnost proti vlivům počasí s mini-
mální váhou.

Vždy bezpečná bez ohledu na počasí
Isola Powertekk odolá i těm nejtvrdším klima-
tickým podmínkám. Je jedno, zda se jedná 
o sníh, déšť nebo silný vítr. Díky velkému 
bočnímu přesahu jednotlivých tašek je krytina 
Powertekk vždy vodotěsná. Velký počet při-

pevňovacích bodů zabezpečuje střechu proti 
poškození dokonce i při nejsilnější bouřce. 
To platí pro sklon střechy od 8° do 90°.

Snadná cesta k nové střeše
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30 let záruka –  
bez jakýchkoliv omezení

Povrch z kamenné drtě, stejně jako velice odolný 
povrch z práškové barvy, zaručuje krásnou střechu 
po celá desetiletí a výrazně zvyšuje ochranu proti 
korozi. I proto jsme stanovili záruku na prorezavění 
na plných 30 let.

2 tvary, 2 povrchy

Nabízíme krytinu s profilem tašky nebo v novém, 
plochém tvaru, s povrchem z práškové barvy nebo 
z kamenné drtě – Isola Powertekk nabízí velký výběr 
tvarů, barev a povrchů.

Skvělý výsledek – nízká hmotnost

I přes svoji vysokou pevnost je Isola Powertekk 
lehká střešní krytina. S váhou 5 kg/m2 (Isola 
Powertekk Exclusive), 5,9kg/m2 (Isola Power-
tekk Plano) a 7 kg/m2 (Isola Powertekk Nordic 
a Tyri) se jedná o extrémně lehkou krytinu ide-
ální pro rekonstrukce starých střech. Krytina 
Isola Powertekk se může pokládat přímo přes 
starou střešní krytinu – bez jakýchkoliv vícená-
kladů – čas a náklady na práci se sníží.

30
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Powertekk Exclusive lesklá

Powertekk Exclusive matná

Powertekk Plano

Powertekk Nordic

 NOVINKA!
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S krytinou Powertekk Exclusive 
nastavíte laťku v designu střechy 
vysoko. Lesklý povrch v barvě 
černé, vínově červené, antracitové 
a zelené kombinuje nadčasovou 
eleganci se vzhledem klasické 
tašky. Matné odstíny černé, 
terracotty, antracitu a hnědé 
dodávají střeše nádech exkluzivity. 
Vysoce kvalitní povrch z práškové 
barvy zaručuje krásný vzhled 
a dlouholetou ochranu proti 
prorezavění.

Powertekk Exclusive – střecha s tradičním vzhle  dem

Isola Powertekk Exclusive antracitová matná Isola Powertekk Exclusive terracotta matná

Prášková barva
Základová epoxidová vrstva
Žárový pozink 275 g/m2

Ocel válcovaná za studena
Žárový pozink/Polyester

•
•
•
•
•
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Powertekk Exclusive – střecha s tradičním vzhle  dem

Isola Powertekk Exclusive antracitová matná Isola Powertekk Exclusive vínově červená
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Bezpečnost  
se systémem TopSec

Bezpečnostní doplňky Isola 
TopSec byly vyvinuty speciálně 
pro krytinu Isola Powertekk. 
Jednotlivé prvky umožňují 
přesnou montáž.

•	Bezpečnostní hák pro 
pokrývače

•	Komínová lávka

•	Sněhová zábrana

•	Sněhová zábrana pro 
kulatinu

•	Nášlap

•	Držáky pro solární panely

Střecha na přání

Isola poskytuje exkluzivní servis: 
na objednávku dostanete všechny 
doplňky systému TopSec, jako 
jsou komínové lávky nebo sně-
hové zábrany, v barvě střechy 
s povrchem z práškové barvy. 
Výsledkem je střecha sladěná 
do jedné barvy.

Isola Powertekk sněhová zábrana  
s dřevěnou kulatinou Isola Powertekk střešní nášlapy Isola sněhová zábrana v barvě střechy

Powertekk Exclusive – silná a funkční 
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Powertekk Exclusive Silence a  
Powertekk Plano Silence:  
Snížení hlučnosti! 
U střech, které nemají dostatečnou izolaci nebo mají 
vyšší nároky na protihlukovou ochranu, se výrazně 
sníží hluk vznikající při dešti nebo krupobití díky inte-
grovaným izolačním pásům. Tyto pásy jsou z výroby 
nalepeny na spodní straně tašky.

Powertekk Exclusive – silná a funkční 
černá

vínově červená

antracitová

zelená

černá matná

terraccota matná

antracitová matná

hnědá matná
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Výrazný tvar a rustikální povrch, 
tak vypadá Isola Powertekk 
Nordic na střeše. Vyvinutá pro 
tvrdé klimatické podmínky 
ve Skandinávii se tato krytina 
osvědčila na střechách bezpočtu 
budov. Vzhled klasické tašky 
spolu s barevně sladěnou 
kamennou drtí na povrchu tašek 
vytváří esteticky velice kvalitní 
střešní krytinu.

Isola Powertekk Nordic černá Isola Powertekk Nordic rustikální červená Isola Powertekk Nordic šedá struktura

Powertekk Nordic – kvalita od samého začátku

Bezbarvý akrylový lak
Barvená kamenná drť
Akrylová barva
Základová epoxidová vrstva
Žárový pozink 275 g/m2

Ocel válcovaná za studena
Žárový pozink/polyester

•
•
•
•
•
•
•
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Isola Powertekk Nordic hnědá

černá

červená

hnědá

šedá struktura

rustikální červená

Isola Powertekk šedá struktura
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Powertekk Plano – lehké střechy v moderním plochém designu

Střešní krytina Powertekk Plano 
je přesvědčivá díky čistým liniím 
a spojuje všechny výhody lehké 
ocelové střešní tašky s moderním, 
rovným vzhledem. Současná 
architektura požaduje čisté 
linie v kombinaci s atraktivním 
designem.

Dokonce ani při rekonstrukci 
se nemusíte vzdát plochého 
a moderního tvaru. Powertekk 
Plano boduje díky své nízké 
hmotnosti a vzhledu ploché tašky.

Pokládka je možná na vazbu 
nebo na střih.

Pokládka na vazbuPokládka na střih
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Powertekk Plano – lehké střechy v moderním plochém designu

Vodící drážka umístěná  

uprostřed usnadňuje  

pokládku na vazbu.

Vodní zámek o šíři 60 mm 

poskytuje zvýšenou bezpečnost 

proti pronikání vody při silném 

větru a dešti.

černá matná

kamenná šeď matná

antracitová matná
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Připevnění pomocí nastřelovací pistole Pohyb po taškách Isola Powertekk Střešní větrák Isola Powertekk v barvě krytiny

Isola Powertekk umožňuje snad-
nou a bezproblémovou pokládku. 
Nízká hmotnost nejen snižuje 
náklady na dopravu, ale také 
usnadňuje práci na staveništi.

Na rozdíl od pálených nebo beto-
nových tašek je čas na pokládku 
s krytinou Isola Powertekk kratší 
až o 40 %.

Také pokládka při nízkých 
teplotách umožňuje efektivní 
práci. To jsou dvě hlavní výhody, 
které při rekonstrukci střechy 
výrazně zkracují dobu, po kterou 
je střecha otevřená.

Díky tvaru vlny krytiny Powerte-
kk Exclusive a Nordic a enormní 
tloušťce oceli 0,7 mm u krytiny 
Powertekk Plano je možné do-
konce po taškách bez problémů 
chodit.

Díky připevnění pomocí šrou-
bových hřebů Isola lze snadno 
dodatečně namontovat střešní 
příslušenství (např. solární panely).

Snadná, rychlá a za výhodnou cenu
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Krytina Isola Powertekk může být položena na stávající krytinu Pokládka Isola Powertekk – snadná, rychlá a bezpečná

Technické údaje Powertekk Powertekk Powertekk  
 Exclusive Nordic Plano

Oblast použití:   Novostavby a rekonstrukce

Pracovní teplota od: 5 ºC 0 ºC 5 ºC

Sklon střechy:  8º – 90º 8º – 90º 15º – 90º

Vzdálenost latí:  371 mm 369 mm 369 mm

Rozměr tašky: 1198 × 418 mm 1198 × 418 mm 1180 × 407 mm

Plocha pokrytí:  1110 × 371 mm 1110 × 369 mm 1120 × 369 mm

Počet tašek na m2: 2,44 ks 2,44 ks 2,40 ks

Přesah: 88 mm 88 mm 60 mm

Pozink: 275 g/m2 275 g/m2 275 g/m2

Hmotnost:  2,05 kg/tašku 3,1 kg/tašku 2,45 kg/tašku 
 5,0 kg/m2 7,7 kg/m2 5,9 kg/m2

Zatížení sněhem: 21 kN/m2 21 kN/m2  7,5 kN/m2

Povrch: prášková barvená prášková 
 barva kamenná drť barva

Jednoduchá pokládka bez nutnosti použití středové latě *

* Platí pro Powertekk Plano pro zatížení sněhem až do 7,5 kN/m²
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Střešní větrák 250

Střešní větrák s odvětrá-
vacím otvorem 250 cm2 
se používá všude tam, 
kde není možné odvě-
trávat střechu přímo 
v hřebeni.

Větrák pro zdravotní 
techniku

Podle normy DIN – EN 
1986-100 (Odvodňova-
cí systémy pro budovy 
a pozemky) musí být 
koncové potrubí odvět-
rávacích vedení nad stře-
chou otevřené směrem 
nahoru.

Kombinovaný větrák

Kombinovaný větrák je 
navíc vybaven tepelnou 
izolací, aby působil proti 
vznikající kondenzaci.

Vhodné připojovací 
adaptéry jsou obsahem 
dodávky.

Čerstvý vzduch: odvětrání střechy
Kompletní systém větráků Power-
tekk Exclusive a Powertekk Plano 
se skládá z ocelových větráků 
vlastní výroby. Mají dlouhou 
životnost a ladí přesně s barvou 
základních tašek.

Střešní větrák 250

Větrák pro zdrav. techniku

Kombinovaný větrák
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TopSec: systém bezpečnostních doplňků

TopSec držáky solárních panelů
Univerzální k uchycení všech běžných systémů.

TopSec sněhové zábrany
Isola nabízí pro střechy Powertekk všechny běžné sněhové zábrany, jako jsou protisněhové háky, sněhové 
zábrany s kulatinou nebo mříží.

TopSec pochůzné systémy
Isola nabízí jako příslušenství všechny dostupné druhy pochůzných systémů jako např. střešní nášlapy, pochůz-
né a komínové lávky.



Sledujte nás na
www.facebook.com/isolapowertekk/

Isola Powertekk s.r.o.
K Mrazírnám 1303/16, Olomouc 779 00
www.isola.cz


