
Produktu
katalogs





mūsu produkti

14.lpp.

IzoRoof 

PIR/PIR+ pildījumu

VIENKĀRŠS SAVIENOJUMS

12.lpp.

IzoCold  

sendvičpanelis aukstumkamerām ar
PIR/PIR+ pildījumu

IZCILA SILTUMIZOLĀCIJA 

9.-14.lpp.

PIR/PIR+

 

ENERGOEFEKTIVITĀTE

15.-17.lpp.

MWF

sienas un jumtu sendvičpanelis 
ar MWF pildījumu

UGUNSIZTURĪBA

18.-20.lpp.

EPS

jumtu un sienu sendvičpanelis 
ar EPS pildījumu

EKONOMISKUMS

11.lpp.

IzoGold

sienas sendvičpanelis 

PIR/PIR+ pildījumu

ESTĒTISKUMS

∗ Detalizēta informācija paneļu garantijā.
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jumta sendvičpaneļi ar

PIR/PIR+ pildījumu

jumta sendvičpaneļi ar

ar neredzamu savienojuma vietu ar 
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uzņēmums

Izopanel nodrošina:

Savlaicīgu piegādi
Paneļus ar 5 gadu garantiju

Ekspertu tehnisko atbalstu
Uzticamu un profesionālu servisu
Pēcpārdošanas atbalstu

Augstākās klases ražošanas līniju
Augstas kvalitātes ražošanu
Inovatīvus risinājumus

Izopanel ir sendvičpaneļu ražotājs un 
darbojas tirgū jau vairāk kā 25 gadus. 
Pa šo laiku ir izveidotas tehnoloģijas, 
lai ražotu ekonomiskus, izturīgus 
sendvičpaneļus, kuri atbilst siltuma, 
akustiskajiem un ugunsdrošības 
parametriem.



priekšrocības

Izturība

Siltumizolācija  

Mitrumizturība 

Ugunsizturība

Vienkārša un ātra montāža, zemas izmaksas

Skaņas absorbcija

Slodzes izturība 

Videi nekaitīgi
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Sendvičpaneļi ar tērauda loksnes apdari tiek izmantoti būvniecībā jau vairāk kā 40 gadus. 

Izturība pret laika apstākļu iedarbību, saglabājot savas īpašības daudzus gadus.
Ja paneļu pārklājums ir izvēlēts atbilstoši vietējiem laikapstākļiem, paneļi kalpos 
ilgus gadus bez problēmām.

Lietus, sniegs un mitrums tiem neizkļūst cauri. Ideāli veidoti savienojumi un pareizi 
veikta montāža nodrošina mitruma necaurlaidību daudzus gadus.

Izvēloties attiecīgo paneļa pildījuma materiālu, var iegūt pilnīgi ideālus akustiskās 
aizsardzības parametrus. Tie ir īpaši svarīgi gadījumā, ja ir nepieciešama aizsardzība 
pret ārējo troksni, ražošanas procesa trokšņa neizplatīšana ārpus ēkas vai tā 
mazināšana ēkas iekšpusē.

Piemērojot atbilstoša tipa paneļa pildījumu, var iegūt ugunsizturības klasi EI 120 
(minerālvate/MWF). 

Ekspluatācijas izmaksas ilgākā laika posmā ir zemākas nekā citiem objektiem. 
50 mm biezam PIR panelim ir tāds pats siltuma caurlaidības koeficients U kā 
gāzbetona sienai 75 cm biezumā no keramiskiem 60 cm bieziem blokiem, vai ķieģeļu 
sienai 190 cm biezumā.

Jumta paneļi var izturēt sniega un vēja slodzi atkarībā no to biezuma un klimatiskās 
zonas, nostiprināti ar balstiem ik pēc 3 m. Sienu paneļiem vairumā gadījumu tiek 
izmantoti līdz 6 m gari balsti. Tādejādi šis apstāklis ļauj nozīmīgi ietaupīt uz atbalsta 
konstrukcijām, kā arī izmaksām kopumā visai ēkai.

Izdevumi izolācijas izveidei, kas tiek piemērota objekta siltināšanas sistēmai, vidēji 
atmaksājas pēc diviem vai trīs ekspluatācijas gadiem. Izejvielas, kuras tiek izmantotas 
ražošanas procesā, tiek pārstrādātas. Gan tērauds, gan pildvielas atkritumi tiek pakļauti 
atkārtotai pārstrādei, tāpēc paneļu ražošana noteikti nav videi kaitīga.

Poliizocianurāta sendvičpaneļu siltumizolācijas koeficients ir 0,022 W/mK.



M - viļņots L - līnijās

R - rievots BP - gluds∗

īpašības
APDARE

Tērauda loksne Prasības Apraksts

Tērauda veids  
saskaņā ar PN-EN 10346

S250 GD;  S280 GD;  S320 GD

Loksnes izmēri [mm]  
saskaņā ar PN-EN 10143

0,40;  0,50;  0,60

Pārklājums  
saskaņā ar PN-EN 10346

Z225 - 275
2
.

AZ150

Speciāls lakas pārklājums

Standard Poliester 25 µm

HDS

HDX

Prisma

FarmCoat

FoodSafe

EN 10088 AISI/ASTM

Ķīmiskais sastāvs (%)

C Si Mn P max S N Cr Mo Ni

1.4301 304  ≥ ≤ 0,07 ≥  ≤ 1,00 ≥ ≤ 2,00 0,045 ≥ ≤ 0015 ≥ ≤ 0,11 17,50 - 19,50 - 8,00 - 10,50

PIR/PIR+ sendvičpaneļi tiek ražoti ar nerūsējošā tērauda apdari.

PROFILĒJUMA VEIDI

∗BP profilā (bez profilēšanas) ir iespējama neliela virsmas gofrēšana; pieļaujamā novirze no gluduma ir norādīta standartā PN-EN 14509: 2013.
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Tērauda pakāpes ar augstākiem stiprības parametriem sendvičpaneļu
 ražošanai.

Iekšējai un ārējai sendvičpaneļu apdarei.

Abpusēja cinka apdare, galvanizēta, ar masu 225 - 275 g/m

Abpusēja alumīnija - cinka apdare, galvanizēta, ar masu 150 g/m.
2

Standarta lakas slānis ir 25 μm biezs, izturīgs pret laika apstākļiem, tam ir gluda virsma un to var izmantot
jumta un sienu segumu paneļiem. Izturības klase pret koroziju – Rc3.

Lakas slāņa biezums ir 35 μm. Tai ir gluda vai graudaina virsma un laba izturība pret UV stariem. 
To var izmantot, lai noklātu jumtu un sienas. Izturības klase pret koroziju – Rc4.

Lakas slānis 55 μm. Izturīgs pārklājums, noturīgs pret UV starojumu un koroziju, ar leilisku krāsas noturību. 
Ieteicams lietot ēkām, kuras ir pakļautas nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Augstas kvalitātes lakas slānis ar 50 μm biezumu. Estētisks izskats. Ideāla izvēle, ja vēlas, lai ēkai 
pievērstu uzmanību. Produktam ir Confidex® garantija laika periodam līdz 30 gadiem. Īpaši ieteicams 
piemērot tur, kur ir pastiprināts rūpnieciskais piesārņojums. Izturības klase pret koroziju - Rc5.

Speciāls lakas pārklājums ar slāņa biezumu 35 μm, paredzēts izmantošanai lauksaimniecībā, izturīgs 
agresīvā vidē, piemēram, lauksaimniecības ēku iekštelpās. Izturības klase pret koroziju - Rc3.

Speciāls lakas pārklājums ar slāņa biezumu 120 μm pārtikas pārstrādes rūpnīcās. 
Izturīgs pret mazgāšanas līdzekļu iedarbību.

Apzīmējums
saskaņā ar

Apzīmējums
saskaņā ar



I grupa – ļoti gaišas krāsas

krāsas

IZOPANEL patur tiesības uz atšķirībām starp piedāvājumā norādītajiem krāsu paraugiem un produktu faktiskajām krāsām.

II grupa – gaišas krāsas

III grupa – tumšas krāsas

PIEĻAUJAMAIS GARUMS

PILDĪJUMS PANEĻA VEIDS
KRĀSU GRUPAS

I [m] II [m] III [m]

PIR/PIR+
IzoWall / IzoGold / IzoCold 16 12 9

IzoRoof / IzoRoof+ 16 15 12

MWF
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 13 11 9

EPS
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 15 11 9

RAL 9010RAL 9002RAL 7035RAL 1015

RAL 8004 RAL 9007RAL 3011RAL 3000 RAL 5010 RAL 6029

RAL 7024 RAL 8017RAL 6020 RAL 7016 INOX 1.4301

RAL 6011RAL 1002 RAL 5012 RAL 7040 RAL 7047 RAL 9006
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Garums:

•   standarts 2500 mm

Materiāls:

•   terauda loksne ar pārklājumu

    standard polyester 25 µm

Papildus aizsardzība:

•   aizsargplēve

Sendvičpaneļu stiprinājumi:

•  skrūves  

– karsti velmētām konstrukcijām (sienu biezums no 3 līdz 14 mm) 

– auksti saliektām konstrukcijām (sienas biezums ir no 1,5 līdz 5 mm) 

– koka konstrukcijām

•  apdares skrūves  

– tāda pati krāsa kā iekšejai/ārējai loksnei

• citi  

    – kniedes

    – speciāli stiprinājumi saldēšanas telpām

Blīvējumi un citi aksesuāri:

• blīves jumtiem

• blīvējumi kabeļiem

• touch-up krāsas

• silikons un putas

• organiski pārklātas cinkotas tērauda notekas sistēmas

•  auksti  veidoti  profili

vispusība

APDARES ELEMENTI MONTĀŽAS AKSESUĀRI

IZOPANEL pieejamās krāsas
ļauj arhitektiem brīvi izvēlēties paneļu kombinācijas. 
Standarta beigu apdares piedāvājums ir iekļauts 
tehniskajā katalogā.

Mēs piedāvājam visus sensdvičpaneļu uzstādīšanas palīgkomponentus, 
piemēram: paneļu un apšuvumu skrūves, krāsas, blīvējuma lentes
un apdares loksnes.
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RAKSTURLIELUMI

PILDĪJUMS

PIR+ 
preču zīmi – PIR+.

IESPĒJAS

Šīs putas ir labs trokšņu izolācijas materiāls, ko raksturo īpašs akustiskās pretestības koeficients:

un skaņas absorbcijas koeficients:

Mūsu PIR/PIR+ sendvičpaneļi ir neuzliesmojoši PIR putu īpašību dēļ.

Paneļi ar putu pildījumu uzrāda ļoti labus rezultātus degšanas izturības testos. Atkarībā no putu veida un biezuma to ugunsizturības 

Pareiza savienojuma profils garantē perfektu hermētiskumu, novēršot gaisa iesūkšanos un nodrošinot izturību pret tvaiku un lietu.

PIR/PIR+ paneļu ražošanas programmā ietilpst trīs veidu sienas paneļi un viena veida jumta paneļi.

Piedāvajam trīs veidu sienas paneļus:
•  IzoWall 
Standarta sienas paneļi. Biezums: 40 līdz 200 mm. Piemēroti sienām, uzstādīšanai vertikāli vai horizontāli. Stiprināšana pie konstrukcijas
ar skrūvēm caur paneļiem.
• IzoGold

• IzoCold

Jumta paneļi ir pieejami divu veidu:
• IzoRoof / IzoRoof+

λ = 0,022 W/m2K  (PIR/PIR+)

EI 15 (PIR)
EI30-60 (PIR+)

R
w
= 25-27 dB

α
w
 = 0,15

B
Izturība pret aizdegšanos

PIR/PIR+ sendvičpaneļi

Poliizocianurāts (PIR/PIR+) - tie ir ekotermiskā reakcijā radīti sintētiskie materiāli - poliols ar izocianātu reaģē ar aktivizētājiem un stabilizatoriem. 
Putu radīšanai mēs izmantojam tradicionālo ogļūdeņradi - pentānu, kurš ir pilnīgi drošs ozona slānim. Pateicoties speciālu poliestera poliolu lietošanai 
poliizocianurāta putās (PIR/PIR+), mēs iegūstam daudz aromātisku savienojumu. Bet, pateicoties indeksa pieaugumam, mēs radām ķīmiski izturīgus 
poliizocianurāta gredzenus. Būtībā PIR putās mēs iegūstam telpiskas struktūras atšķirībā no plakaniem gredzeniem poliuretāna putās (PUR). Rezultātā
- daudz labākas ugunsdrošības īpašības un labākas mehāniskās izturības un izolācijas īpašības. Putām PIR/PIR+ ir ļoti labi fizikālie un ķīmiskie parametri:
ievērojama izturība pret mitrumu, augsta ķīmiskā izturība un izturība pret sēnītēm un pelējumu. Spiedes izturība pie 10% deformācijas ir 150 kPa, 
un blīvums 40 kg/m ± 3.

- Lai izceltu mūsu PIR putu unikālās īpašības, mēs to apzīmējām ar īpašu

IZOPANEL PIR un PIR+ sendvičpaneļiem ir poliuretāna pildījums. PIR / PIR+ putas ir materiāls ar izcilām izolācijas un siltumizolācijas 
īpašībām, ko atspoguļo siltumvadītspējas rādītājs.

klase ir

Sienas panelis ar neredzamu savienojumu. Biezuma diapazons: no 60 līdz 120 mm. Piemērots sienām, uzstādīšanai vertikāli vai 
horizontāli. Stiprināšana pie konstrukcijas ar skrūvēm paneļa savienojuma iekšpusē. Šie paneļi veido gludu fasādi bez redzamiem
savienojumiem.

Aukstumkameru panelis ar apgrieztu siltuma plūsmas virzienu. Atšķirībā no standarta paneļiem, to savienojumiem nav mīksto un 
alumīnija blīvējumu, kas varētu veidot termisko tiltu. Lai novērstu siltuma ieplūšanu, panelim ir mēles un rievas savienojums. 
Biezuma diapazons: no 120 līdz 220 mm. Piemērots saldētavām un aukstuma noliktavām, kā arī griestiem un piekaramajiem griestiem.

Piemērots slīpajam jumtam ar mazu un vidēju slīpuma leņķi. Šiem paneļiem ir trapecveida ārējā virsma. Biezuma diapazons: no 60 
līdz 160 mm. Pēc pieprasījuma jumta paneļus var izgatavot ar klēpja savienojumu, kas ļauj montēt gareniski. Klēpja locītava var atrasties 
kreisajā vai labajā pusē. Tehniskajā rasējumā sadaļā “Uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas un apkalpošanas noteikumi” ir 
aprakstīts klēpja locītavas puses noteikšanas princips.
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1150 or 1080∗ or 1000∗

IzoWall
Sienas sendvičpanelis

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP

PIR

ūdensnecaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
atgrūšana uzsūkšana

n = 0,8388, C= 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

25 23 20

slodzes
izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

skaņas 
izolācija

PIR+

  Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

  Dubultais savienojums garantē vislabākās ugunsizturības īpašības.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

  Pildījums ir izgatavots no stingrām, pašdzēsošām PIR / PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.

Bezšuvju poliuretāna pildījums nodrošina pienācīgu siltumizolāciju un hermētiskumu. 

  Aizsargjosla novērš difūziju, ūdens un gāzes infiltrāciju un tvaika iekļūšanu. 

biezums  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

40 9,0 9,8

0,022

0,57

0,022

0,57
60 9,8 10,6 0,37 0,37
80 10,6 11,4 0,27 0,27
100 11,4 12,2 0,22 0,22
120 12,2 13,0 0,18 0,18
140 13,0 13,8 0,16 0,16
160 13,8 14,6 0,14 0,14
180 14,6 15,4 0,12 0,12
200 15,4 16,2 0,11 0,11

PIR PIR+

reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība[mm]

40

NRO

-
-

NRO

60

Bs-2, d0

B-s2, d0
EI15∗∗

80

EI15

EI15
100

B-s1, d0 EI30

120
140
160
180
200

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

40 2,7 3,5 4,2 4,8 3,9 3,0
60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3
100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

∗  Cits platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma.
∗∗ Klasifikācija ir spēkā, ja tiek izmantots ugunsdrošs blīvējums.

IzoWall sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai pie ārsienām, piekaramajiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var uzstādīt 
vertikāli vai horizontāli. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzumu un to 
izvietojumu nosaka saskaņā ar Izopanel “Tehnisko katalogu”.

biezums  reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

mitrumizturība

[mm]

biezums  Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 
atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.
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1080 or 1000∗

IzoGold
Sienas panelis ar neredzamu

svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,0 10,9

0,022

0,42

0,022

0,42

80 10,8 11,7 0,29 0,29

100 11,6 12,5 0,22 0,22

120 12,4 13,3 0,19 0,19

PIR

PIR PIR+

[mm]

60

Bs-2, d0 NRO Bs-2, d0 NRO -
80

100
EI15

120

A klase
 n = 0,7578, C = 0,0335   n = 0,7778, C = 0,0115

R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

26 23 21

[mm]
-1 kN/m 2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3
100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2

PIR+

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP

  Slēptais stiprinājums fasādei piešķir viendabīgu izskatu.

savienojumu

  Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

  Dubultais savienojums garantē vislabākās ugunsizturības īpašības.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

  Pildījums ir izgatavots no stingrām, pašdzēsošām PIR / PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.

Bezšuvju poliuretāna pildījums nodrošina pienācīgu siltumizolāciju un hermētiskumu. 

  Aizsargjosla novērš difūziju, ūdens un gāzes infiltrāciju un tvaika iekļūšanu. 

IzoGold sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai pie ārsienām, piekaramajiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var uzstādīt 
vertikāli vai horizontāli. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzumu un to 
izvietojumu nosaka saskaņā ar Izopanel “Tehnisko katalogu”.

izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

izolācija

mitrumizturība

skaņas 

biezums  

biezums  
reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

ūdensnecaurlaidība gaisa caurlaidība

atgrūšana uzsūkšana

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

∗  Cits platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma.

slodzes

biezums  
Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 

atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.
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IzoCold
Panelis aukstumkamerām

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP

1150 or 1080∗ or 1000∗

  Hermētiķis tiek uzklāts būvlaukumā (pēc izvēles).

  Labirinta veida savienojums novērš termisko tiltu.

λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

120 12,2 13,0

0,022

0,18

0,022

0,18

140 13,0 13,8 0,16 0,16

160 13,8 14,6 0,14 0,14

180 14,6 15,4 0,12 0,12

200 15,4 16,2 0,11 0,11

220 16,2 17,0 0,10 0,10

PIR

PIR PIR+

[mm]

120

B-s2, d0 NRO EI15 Bs1, d0 NRO

EI30
140

160

180

200
EI30/EI60∗∗

220

n = 1,1983, C = 0,0022  n = 1,0141, C = 0,0036

R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

27 24 22

PIR+

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6
220 4,9 6,4 7,8 9,7 7,9 5,6

∗∗ Paneļi, kas stiprināti abās pusēs, ik pēc 150 mm ar skrūvēm.

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

∗  Cits platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma.

izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

izolācija

mitrumizturība

skaņas 

svarsbiezums  

biezums  reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

ūdensnecaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
atgrūšana uzsūkšana

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

[mm]

biezums  
Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 

atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

  Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

  Dubultais savienojums garantē vislabākās ugunsizturības īpašības.

Bezšuvju poliuretāna pildījums nodrošina pienācīgu siltumizolāciju un hermētiskumu. 

IzoCold sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai uz ārējām sienām, piekaramajiem griestiem un saldētavu iekšējām sienām. 
Visbiežāk tie tiek uzstādīti vertikāli. Paneļiem ar PIR / PIR+ pildījumu ir raksturīgas uzlabotas ugunsdrošības īpašības un nedaudz labākas 
termiskās īpašības.
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IzoRoof+
Jumta sendvičpanelis

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP
1080

λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35

80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21

120 12,6 13,5 0,18 0,18

140 13,4 14,3 0,16 0,16

160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+

[mm]

60

Bs2, d0 B
ROOF

(t1)

-

Bs-2, d0 B
ROOF

(t1)

-
80

100

REI15 REI20
120

140

160

n = 0,6443, C = 0,1098 n = 0,4498, C = 0,2433

R
A2

≥ R
A1

≥ R
W
≥

21 24 26

PIR+

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3
100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

1.  Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

2.  Liels oderes liekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību. 

3.    

4.  Pilienu novadīšanas kamera.

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

izolācija

mitrumizturība

skaņas 

slodzes

svarsbiezums  

biezums  reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

ūdensnecaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
atgrūšana uzsūkšana

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

[mm]

biezums  
Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 

atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

  Pildījums ir izgatavots no stingrām, pašdzēsošām PIR / PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.
  Aizsargjosla novērš difūziju, ūdens un gāzes infiltrāciju un tvaika iekļūšanu. 

IzoRoof+ sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai jumtiem dažādām ēkām. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot 
pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.



1 4  |  I Z O PA N E L  |  r ū p n ī c a s   k a t a l o g s

IzoRoof TR

L/ R/ M/ BP

1080

λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35

80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21

120 12,6 13,5 0,18 0,18

140 13,4 14,3 0,16 0,16

160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+

[mm]

60

Bs2, d0 B
ROOF

(t1)

- Bs-2, d0

B
ROOF

(t1)

-
80

100

REI15 Bs-1, d0 REI30
120

140

160

n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

26 24 21

PIR+

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3
100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

 

Jumta sendvičpanelis

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

izolācija

mitrumizturība

skaņas 

slodzes

svarsbiezums  

biezums  reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

reakcija 
uz uguni

uguns 
izplatība

uguns 
izturība

ūdensnecaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
atgrūšana uzsūkšana

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

[mm]

biezums  
Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 

atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

IzoRoof sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai jumtiem dažādām ēkām. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot 
pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.

Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

 Liels oderes liekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību. 

Bezšuvju poliuretāna blīvējums garantē savienojumu hermētiskumu.

 Pilienu novadīšanas kamera.
  Pildījums ir izgatavots no stingrām, pašdzēsošām PIR / PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.
Aizsargjosla novērš difūziju, ūdens un gāzes infiltrāciju un tvaika iekļūšanu izolācijas kodolā.



MWF sendvičpaneļi
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RAKSTURLIELUMI

PILDĪJUMS

PRIEKŠROCĪBAS

MWF paneļiem ir arī ļoti labas trokšņa izolācijas īpašības, ko raksturo īpašs akustiskās pretestības koeficients:

un skaņas absorbcijas koeficients:

Produktu var klasificēt kā neuzliesmojošu.

Paneļi ar MWF pildijumu uzrāda ļoti labus ugunsizturības testu rezultātus. Atkarībā no vidusslāņa biezuma to ugunsizturības klase ir:

Pareiza savienojuma profils garantē perfektu hermētiskumu, novēršot gaisa iesūkšanos un nodrošinot izturību pret tvaiku un llietu.

Mēs piedāvājam viena veida sienas paneļus un viena veida jumta paneļus.

Sienu sendvičpaneļi ar minerālvates pildījumu:
•  IzoWall 
Standarta sienas panelis. Biezums: 40 līdz 250 mm. Piemērots sienām, uzstādīšanai vertikāli vai horizontāli. Stiprināmi pie konstrukcijas 
ar sendvicpaneļu skrūvēm.

Jumtu sendvičpaneļi ar minerālvates pildījumu:
• IzoRoof

λ = 0,040 W/m2K 

EI 120

R
w
= 31-32 dB

α
w
 = 0,15

A2
Neuzliesmojošs

Parasti minerālvati ražo no bazalta akmens, kuru izkausē +1400°C temperatūrā. 
Šādi sagatavotām akmens šķiedrām pievieno saistvielu. Šķiedras tiek pakļautas arī hidrofobizācijas procesam, kā rezultātā 
minerālvates izstrādājumi neuzsūc ūdeni un veido telpisku un stabilu izolācijas pamatu. Pildījums ir izgatavots no cietas, nedegošas 
minerālvates ar blīvumu 100 ± 20 kg / m³ un A1 klasi.

Piegādātais materiāls tiek pārbaudīts, lai konstatētu kaitīgas vielas, piemēram, CFC, HCFC. Mums ir svarīgi, 
lai mūsu izstrādājumos izmantotajos materiālos nebūtu tādu vielu, kas ir kaitīgas videi.

IZOPANEL MWF sendvičpaneļu pildījums ir minerālvate (akmens vate). MWF ir labas izolācijas un termiskās īpašības, ko 
atspoguļo siltumvadītspējas koeficients.

Piemērots slīpiem jumtiem ar mazu un vidēju slīpuma leņķi. Šiem paneļiem ir trapecveida ārējā virsma. Biezuma diapazons: 
no 60 līdz 250 mm. Pēc pieprasījuma IzoRoof paneļus var izgatavot ar klēpja savienojumu, kas ļauj montēt gareniski. Klēpja 
locītava var būt kreisā vai labā pusē.



I Z O PA N E L  |  r ū p n ī c a s   k a t a l o g s  |  1 7

λ [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)]  svars [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,63 15,6 16,5 17,4

80 0,48 17,8 18,7 19,6

100 0,39 20,0 20,9 21,8

120 0,33 22,2 23,1 24,0

140 0,28 24,4 25,3 26,2

150 0,26 25,5 26,4 27,3

160 0,25 26,6 27,5 28,4

175 0,23 28,3 29,2 30,1

200 0,20 31,0 31,9 32,8

230 0,19 34,3 35,2 36,1

250 0,16 36,5 37,4 38,3

R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

32 31 28

IzoRoof MWF
Jumta sendvičpanelis

1080

TR

L/ R/ M/ BP

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m 2 0,6 kN/m2 1 kN/m 2 2 kN/m 2

60 2,9 m 3,8 m 1,7 m 1,2 m 0,8 m
80 3,3 m 4,4 m 2,3 m 1,5 m 0,8 m
100 3,6 m 4,9 m 2,9 m 1,9 m 1,0 m
120 4,0 m 5,5 m 3,5 m 2,4 m 1,1 m
150 4,5 m 6,2 m 4,0 m 2,7 m 1,3 m

60
A2 - s1, d0 B

ROOF 
(t

1
)

 - 

80 - 250 ≥ REI 60

A klase
n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

 

  Pildījums izgatavots no cietas, nedegošas minerālvates (MWF).

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

slodzes

siltumizolācija

ugunizturība 

skaņas

mitrumizturība

izolācija

izturība

Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 
atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

[mm]

biezums  

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

ūdensnecaurlaidība Gaisa caurlaidība

biezums [mm] reakcija uz uguni uguns izplatība ugunsizturība

[mm]
biezums  

IzoRoof sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai kā dažādu ēku jumti. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, 
izmantojot pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.

Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

Pilienu novadīšanas kamera.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

atgrūšana uzsūkšana
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R
W
≥ R

A1
≥ R

A2
≥

31 30 28

IzoWall MWF
Sienu sendvičpanelis

1150

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP

[mm] -1 kN/m 2 -0,6 kN/m 2 -0,4 kN/m 2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m 2

60 2,7 m 3,5 m 4,3 m 5,1 m 4,1 m 2,9 m
80 3,1 m 4,0 m 4,9 m 5,9 m 4,8 m 3,3 m
100 3,3 m 4,5 m 5,5 m 6,6 m 5,4 m 3,3 m
120 3,3 m 4,9 m 6,0 m 7,2 m 5,5 m 3,3 m
150 3,3 m 4,8 m 5,9 m 7,1 m 5,5 m 3,3 m

λ [W/(m•K)] U   [W/(m2•K)]  svars [kg/m 2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,64 15,4 16,2 17,1

80 0,48 17,6 18,4 19,3

100 0,39 19,8 20,6 21,5

120 0,33 22,0 22,8 23,7

140 0,28 24,2 25,0 25,9

150 0,26 25,3 26,1 27,0

160 0,23 26,4 27,2 28,1

175 0,22 28,0 28,9 29,8

200 0,20 30,8 31,6 32,5

230 0,17 34,1 34,9 35,8

250 0,16 36,3 37,1 38,0

biezums [mm] reakcija uz uguni uguns izplatība ugunsizturība

60 

A2 - s1, d0 NRO

 - 

80 EI 45

100 - 140 EI 60

150 - 250 EI 120

ūdensnecaurlaidība Gaisa caurlaidība

A klase
n = 0,8388, C = 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

izturība

siltumizolācija

ugunizturība 

izolācija

mitrumizturība

skaņas 

slodzes

[mm]
biezums  

atgrūšana uzsūkšana

Parametri saskaņā ar PN-EN ISO 717-1:1999

biezums  
Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 

atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

 

  Pildījums izgatavots no cietas, nedegošas minerālvates (MWF).

Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

Pilienu novadīšanas kamera.

  Profilētās malas atvieglo montāžu un nodrošina pareizu siltumizolāciju.

IzoWall MWF sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai pie ārsienām, piekaramajiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var 
uzstādīt vertikāli vai horizontāli. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot pašurbjošās skrūves. 
Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.
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PILDĪJUMS

Paneļiem ar EPS pildījumu ir arī apmierinošas uguns izolācijas īpašības:

Pareiza savienojuma profils garantē perfektu hermētiskumu, novēršot gaisa iesūkšanos un nodrošinot izturību pret tvaiku un lietu.

Piedāvajam viena veida sienu paneļus:
•  IzoWall 
Standarta sienu panelis. Biezums: 40 līdz 250 mm. Piemērots sienām, uzstādīšanai vertikāli vai horizontāli. Stiprināšana pie konstrukcijas 
ar sendvičpaneļu skrūvēm.

Piedāvājam viena veida jumta paneļus:
• IzoRoof

λ = 0,040 W/m2K

NRO
uguni slāpējošs

EPS sendvičpaneļi

RAKSTURLIELUMI

PRIEKŠROCĪBAS

Polistirola putas ir poraina plastmasa, ko iegūst, paplašinot polistirola granulas. Tas sastāv no savstarpēji savienotām, 
apaļām slēgtām šūnām, kas piepildītas ar putu polistirolu.  Tā kā putu polistirola putas ir sintētisks materiāls, tas ir izturīgs 
pret ūdeni un mitrumu, turklāt tam ir augsta difūzijas pretestība, kas samazina ūdens tvaiku caurlaidību. Putupolistirola 
blīvums ir tieši saistīts ar tā stiprības parametriem un siltumvadītspēju. Izopanel sendvičpaneļu pildījums ir izgatavots no 
optimāli izvēlēta materiāla - putupolistirola ar blīvumu ≥ 15 kg / m.

IZOPANEL EPS sendvičpaneļu kodols ir izgatavots no putu polistirola. Putupolistirolam ir ļoti labas izolācijas un 
siltumizolācijas īpašības, ko atspoguļo siltumvadītspējas vērtējums:

Piemērots slīpajam jumtam ar mazu un vidēju slīpuma leņķi. Šiem paneļiem ir trapecveida ārējā virsma. Biezuma diapazons: no 
60 līdz 250 mm. Pēc pieprasījuma IzoRoof paneļus var izgatavot ar klēpja savienojumu, kas ļauj montēt gareniski. Klēpja locītava var 
būt kreisā vai labā pusē. Tehniskajā rasējumā sadaļā “Uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas un apkalpošanas noteikumi” ir 
aprakstīts klēpja locītavas puses noteikšanas princips.
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λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] svars  [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

50

0,040

0,74 8,4 9,3

60 0,62 8,6 9,4

75 0,51 8,8 9,7

80 0,46 8,9 9,7

100 0,38 9,2 10,0

120 0,31 9,5 10,3

125 0,31 9,6 10,4

140 0,27 9,8 10,6

150 0,26 9,9 10,8

160 0,24 10,1 10,9

175 0,22 10,3 11,2

180 0,21 10,4 11,3

200 0,20 10,7 11,5

250 0,16 11,4 12,3

reakcija uz uguni uguns izplatība

50 - 100 -
NRO

100 -250 -

mitrumizturība Gaisa caurlaidība pie spiediena starpības 50Pa

A klase < 1.5 m3/(h∗m2)

IzoWall EPS
Sienu sendvičpanelis

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m 2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m 2

50 2,4 m 3 m 3,6 m 3 m 2,4 m
60 2,7 m 3,3 m 4,1 m 3,3 m 2,7 m
75 2,9 m 3,8 m 4,7 m 3,8 m 2,9 m
100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 4,8 m 3,8 m
125 4,2 m 5,4 m 6,6 m 5,4 m 4,2 m
150 4,5 m 5,9 m 7,4 m 5,9 m 4,5 m

∗∗Sendvičpaneļi tiek ražoti saskaņā ar tehnisko apstiprinājumu AT-15-5340-2014

∗ AT-15-5340 / 2014 attiecas uz sendvičpaneļiem, kuru biezums ir: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm]

1150

L/ R/ M/ BP

L/ R/ M/ BP

   Profilētās malas atvieglo montāžu.

  EPS -  polistirola  pildījums.

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

slodzes

siltumizolācija

ugunizturība 

izturība

mitrumizturība

Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.
  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

  Dubultais savienojums garantē hermētiskumu.

IzoWall EPS sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai pie ārsienām, piekaramajiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var 
uzstādīt vertikāli vai horizontāli. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, izmantojot pašurbjošās skrūves. 
Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.

[mm]
biezums  

[mm]
biezums  

[mm]
biezums  

Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 
atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.
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λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)]  svars [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60

0,040

0,60 8,8 9,7

75 0,49 9,0 9,9

80 0,47 9,1 10,0

100 0,38 9,4 10,3

120 0,32 9,7 10,6

125 0,30 9,7 10,7

140 0,28 10,0 10,9

150 0,26 10,2 11,0

160 0,24 10,3 11,2

175 0,22 10,5 11,4

200 0,19 10,9 11,8

250 0,16 11,7 12,5

Gaisa caurlaidība pie spiediena starpības 50Pa

A klase < 1.5 m3/(h∗m2)

-1 kN/m 2 -0,6 kN/m 2 0,6 kN/m2 1 kN/m 2 2 kN/m 2

60 2,9 m 3,8 m 3,8 m 2,9 m 2,1 m
75 3,3 m 4,2 m 4,2 m 3,3 m 2,3 m
100 3,5 m 4,5 m 4,5 m 3,5 m 2,4 m
125 3,9 m 5 m 5 m 3,9 m 2,7 m
150 4,2 m 5,4 m 5,4 m 4,2 m 3 m
200 4,8 m 6,3 m 6,3 m 4,8 m 3,5 m
250 5,4 m 6,7 m 6,7 m 5,4 m 3,9 m

IzoRoof EPS

1080

ugunsizturība

60 - 250 - B
ROOF

(t
1
) -

TR

L/ R/ M/ BP

   Profilētās malas atvieglo montāžu.

Pilienu novadīšanas kamera.

  EPS -  polistirola  pildījums.

Jumta sendvičpanelis

Tabula ir tikai vienkāršots Slodzes izturības īpašību tabulu kopsavilkums. 

slodzes

siltumizolācija

ugunizturība 

izturība

mitrumizturība

Profilējums ar unikālu virsmas dizainu.

  Liels izliekuma rādiuss garantē aizsargpārklājuma izturību.

reakcija uz uguni

[mm]
biezums  

[mm]
biezums  

reakcija uz uguni

mitrumizturība

Vienlaidus paneļa ar 0,4 / 0,5 mm biezu krāsainu apdari maksimālais garums [m] 
atsevišķām slodzes [kN / m2] vērtībām, ņemot vērā ierobežojošos nestspējas parametrus.

[mm]
biezums  

∗∗Sendvičpaneļi tiek ražoti saskaņā ar tehnisko apstiprinājumu AT-15-5340-2014

∗ AT-15-5340 / 2014 attiecas uz sendvičpaneļiem, kuru biezums ir: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm]

IzoRoof EPS sviestmaižu paneļi ir paredzēti izmantošanai kā dažādu ēku jumti. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic, 
izmantojot pašurbjošās skrūves. Skrūvju daudzums un to izvietojums jānosaka saskaņā ar “Tehnisko katalogu”.
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MODERNA BIROJA 

Izmantoti:

IzoCold PIR
IzoWall PIR 

ADMINISTRĀCIJAS ĒKA 

UN NOLIKTAVAS ĒKA 

IzoRoof PIR

Izmantoti:
IzoCold PUR

ADMINISTRĀCIJAS ĒKA 

Izmantoti:
IzoWall PUR

NOLIKTAVA 

Izmantoti:
IzoWall PUR

IzoRoof PIR
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mūsu gatavie projekti

SPORTA HALLE 

IzoWall PUR

Izmantoti:

BIROJS 
Izmantoti:
IzoWall PUR

NOLIKTAVA 

IzoRoof EPS

Izmantoti:

BIROJS 
Izmantoti:
IzoWall PUR
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SIA Izopanel

Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039 

tel. +371 66116722
info@izopanel.org 
www.izopanel.org

Sakarā ar uzņēmuma dinamisko attīstību un iespējamām tehniskām izmaiņām Izopanel patur tiesības veikt izmaiņas šajā katalogā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šis katalogs nav piedāvājums. 
Sendvičpaneļu raksturojuma deklarācijas ir vienīgie dokumenti, kas oficiāli definē un precizē uzrādīto produktu raksturlielumu deklarētās vērtības diapazonus. 
Mūsu produktu īpašību tabulas neatbrīvo būvju projektētājus no pienākuma veikt pārbaudes aprēķinus.


