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P!esv"d#iv$ vzhled 
Alpsk! styl ta"ky Isola Powertekk Tyri poskytuje 
spoustu mo#ností pro nov! vzhled st$echy. S jejím 
osobit!m tvarem a rustikálními barvami ur%uje nov! 
trend ve v!voji st$e"ních krytin. 
Ta"ka Isola Powertekk byla vyvinuta pro tvrdé norské 
klima a byla testována na základ& t&ch nejtvrd"ích 
podmínek. Proto zaru%uje Isola funk%nost a odolnost 
proti prorezav&ní po dobu 30 let. 

Kompletní program dopl%k&
Aby celá st$echa byla dokonale t&sná a bezpe%ná, na-
bízí Isola kompletní program dopl'k( i pro systém  Isola 
Powertekk Tyri. Ú#labí, krajové li"ty, v&tráky a v"ech-
ny dal"í dopl'ky do sebe tvarov& dokonale zapadají a 
umo#'ují bezpe%né spojení. V"echny dopl'ky jsou sa-
moz$ejm& dostupné v obou barvách, %erné i hn&dé. 

Oblast pou#ití Novostavby a rekonstrukce st$ech
Sklon st$echy 15° - 90°
Tlou")ka plechu 0,5 mm
*árov! pozink 275 g/m2

Povrchová úprava Barvená kamenná dr)
Vzdálenost latí 369 mm
Rozm&r ta"ky 1205 x 430 mm
Plocha pokrytí 1084 x 369 mm
Po%et ta"ek na m2 2,5 ks
Pracovní teplota pro pokládku min 0° C
Hmotnost 2,9 kg/ta"ku 

7,3 kg/m2

Zatí#ení sn&hem: 2,1 kN/m2 ɋ�2,1 t/m2

Technická data
Nov$ rozm"r pro st!echu
Stovky let dotvá$ejí vzhled alpské krajiny st$echy z d$e-
v&n!ch st$e"ních "indel(. R(zná délka a "í$ka t&chto "in-
del( dává ka#dé st$e"e individuální a charakteristick! 
vzhled. 
Isola úsp&"n& spojila tuto trojrozm&rnou, rustikální a 
vzhledov& zajímavou krytinu s moderní technologií. 
 V!sledkem je ta"ka Isola Powertekk Tyri, unikátní st$e"-
ní krytina.

Bezpe#nost za ka'dého po#así
Isola Powertekk Tyri je odolná proti v"em vliv(m po%así. Sníh, 
siln! dé") nebo vich$ice: díky velk!m p$esah(m jednotliv!ch 
ta"ek je krytina Isola Powertekk Tyri absolutn& t&sná. Velké 
mno#ství p$ipev'ovacích bod( chrání bezpe%n& celou st$echu 
dokonce i p$ed vich$icí a uragánem p$i sklonu st$echy od 15º 
do 90º stup'(. 
Hrub! povrch z drceného kamene nejen vytvá$í krásn! rusti-
kální vzhled ta"ky, ale zárove' tlumí hluk p$i silném de"ti. Na-
víc umo#'uje bezpe%nou ch(zi po st$e"e. 

Isola Powertekk Tyri

Spojení tradice a (pi#kové technologie
Ta"ka Isola Powertekk Tyri je vyrobena z vysoce kvalitní, #á-
rov& pozinkované oceli. 0,5 mm siln! plech a v!razn! pro-
fil ta"ky nabízí nejstabiln&j"í $e"ení pro st$echy se vzhledem 
klasick!ch d$ev&n!ch st$e"ních "indel(. Na rozdíl od tradi%-
ních d$ev&n!ch "indel( nevy#aduje ta"ka Isola Powertekk 
Tyri #ádnou zvlá"tní údr#bu. 
Ji# p$i samotné pokládce na st$e"e se uká#í v!hody této 
moderní krytiny: rychlá, snadná a bezpe%ná pokládka 
v"ech prvk( bez dodate%né ochrany proti vich$ici. Na roz-
díl od v&t"iny d$ev&n!ch "indel( má Isola Powertekk Tyri 
test ho$lavosti podle EN normy. 

Nov! rozm"r pro st#echu:
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