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Oferując pełną gamę płyt do izolacji termicznej, firma IKO
zapewnia rozwiązanie idealne dla każdego zastosowania
(dachy płaskie, skośne, ściany i podłogi) w budownictwie
indywidualnym, spółdzielczym oraz przemysłowym.

Grzegorz Żmuda
IKO Insulations BV

Płyty IKO Enertherm
– idealne rozwiązanie

IKO Enertherm rooftop: izolacja dla dachów płaskich

IKO Enertherm wall: izolacja ścian 3-warstwowych

IKO Enertherm comfort: izolacja poddasza

IKO Enertherm wrap: izolacja (docieplanie) ścian zew.

IKO Enertherm sarking: izolacja dachów skośnych (m.in. nakrokwiowo)

IKO Enertherm base: izolacja piwnic

IKO Enertherm floor: izolacja podłóg

IKO Enertherm – izolacja
o najlepszych parametrach
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Nowa wartość lambdy odnosi się do
wszystkich płyt z gamy IKO Enertherm

PIR – strategiczny wybór
dla rozwoju
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we Francji. Usprawniono proces przy-

biologicznego, zapewniających wyjątkowe
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z powierzchnią ALU (ALU, ALU NF, ALU NF
PRO, KR ALU) używanych w wielu zastosowaniach izolacyjnych. Ten skok jakościowy

ność na całym świecie pozwala grupie
IKO szczycić się mianem lidera w branży
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