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Přesvědčivý vzhled
Alpský styl tašky Isola Powertekk Tyri poskytuje
spoustu možností pro nový vzhled střechy. S jejím
osobitým tvarem a rustikálními barvami určuje nový
trend ve vývoji střešních krytin.
Taška Isola Powertekk byla vyvinuta pro tvrdé norské
klima a byla testována na základě těch nejtvrdších
podmínek. Proto zaručuje Isola funkčnost a odolnost
proti prorezavění po dobu 30 let.

Nový rozměr pro střechu
Stovky let dotvářejí vzhled alpské krajiny střechy z dřevěných střešních šindelů. Různá délka a šířka těchto šindelů dává každé střeše individuální a charakteristický
vzhled.
Isola úspěšně spojila tuto trojrozměrnou, rustikální a
vzhledově zajímavou krytinu s moderní technologií.
Výsledkem je taška Isola Powertekk Tyri, unikátní střešní krytina.

Kompletní program doplňků
Aby celá střecha byla dokonale těsná a bezpečná, nabízí Isola kompletní program doplňků i pro systém Isola
Powertekk Tyri. Úžlabí, krajové lišty, větráky a všechny další doplňky do sebe tvarově dokonale zapadají a
umožňují bezpečné spojení. Všechny doplňky jsou samozřejmě dostupné v obou barvách, černé i hnědé.

Spojení tradice a špičkové technologie
Bezpečnost za každého počasí
Isola Powertekk Tyri je odolná proti všem vlivům počasí. Sníh,
silný déšť nebo vichřice: díky velkým přesahům jednotlivých
tašek je krytina Isola Powertekk Tyri absolutně těsná. Velké
množství připevňovacích bodů chrání bezpečně celou střechu
dokonce i před vichřicí a uragánem při sklonu střechy od 15º
do 90º stupňů.
Hrubý povrch z drceného kamene nejen vytváří krásný rustikální vzhled tašky, ale zároveň tlumí hluk při silném dešti. Navíc umožňuje bezpečnou chůzi po střeše.

Taška Isola Powertekk Tyri je vyrobena z vysoce kvalitní, žárově pozinkované oceli. 0,5 mm silný plech a výrazný profil tašky nabízí nejstabilnější řešení pro střechy se vzhledem
klasických dřevěných střešních šindelů. Na rozdíl od tradičních dřevěných šindelů nevyžaduje taška Isola Powertekk
Tyri žádnou zvláštní údržbu.
Již při samotné pokládce na střeše se ukáží výhody této
moderní krytiny: rychlá, snadná a bezpečná pokládka
všech prvků bez dodatečné ochrany proti vichřici. Na rozdíl od většiny dřevěných šindelů má Isola Powertekk Tyri
test hořlavosti podle EN normy.

Technická data
Oblast použití
Sklon střechy
Tloušťka plechu
Žárový pozink

Novostavby a rekonstrukce střech
15° - 90°
0,5 mm
275 g/m2

Povrchová úprava
Vzdálenost latí
Rozměr tašky
Plocha pokrytí
Počet tašek na m2
Pracovní teplota pro pokládku
Hmotnost

Barvená kamenná drť
369 mm
1205 x 430 mm
1084 x 369 mm
2,5 ks
min 0° C
2,9 kg/tašku
7,3 kg/m2
2,1 kN/m2 2,1 t/m2
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