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Építkezni JÓ!
Lehet másképp is: könnyen, gyorsan, 

egyszerûen az IsoteQ® építési rendszerrel

MiÉrt az isoteQ®?
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Hatékony energiafeLHasznáLás

Az IsoteQ® falak hõátbocsátási képessége U=0,26 W/m²K -tól U=0,11 W/m²K-ig fokozható. Ez egy rendkívül kedvezõ érték, így az IsoteQ® 
falak jelentõsen magasabb teljesítményszintje lehetõvé teszi akár passzívházak kialakítását.

keLLemes mikrokLíma

A minél tökéletesebb levegõ-minõségért belül gipsz, vagy gipszkarton burkolatot alkalmazunk, egy sokkal komfortosabb mikroklímát 
alakíthatunk ki, mint egy hagyományos mész-habarcs vakolattal.

teHerbírás és biztonság

Az IsoteQ® rendszerû épületek több mint 5-ször erõsebbek, mint a hagyományos szerkezetû épületek. Ez azt eredményezi, hogy az 
IsoteQ® fal sokkal jobban ellenáll földrengésnek vagy speciális igénybevételnek.

környezetbarát feLHasznáLás

Az IsoteQ® rendszerbõl épült épületeket évszázadokra tervezték. Az IsoteQ® falak alkalmazásával megõrizzük az értékes természeti kincse-
ket és hatékony energia felhasználása révén csökken a gáz, illetve áramfogyasztás. az IsoteQ® rendszer alkalmazásával elõsegíthetjük a 
környezetbarát épületek elterjedését.

azÉrt Mert...

tudta-e?

IsoteQ® InsulatIng ConCrete Forms

Az IsoteQ® építõelemek az úgynevezett ICF (Insulating Concrete Forms) építõanyagok népes családjába tartozik. Az 
építõelemek ezen családjának közös jellemzõje, hogy méretpontos, hõszigetelõ modulokat habarcs nélkül, általában 
„Lego-szerûen” kialakított illesztési pontok segítségével, résmentesen lehet összeilleszteni. Ezen rendszerek közös 
jellemzõje, hogy kifejlesztésüket az energiatakarékosság és a gyors - akár saját kezû - kivitelezhetõség határozta meg.
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a Hagyományos építÕeLemekkeL összeHasonLítva:

• Már a szállításnál sem kellenek különféle emelõ- és rakodógépek!
• Az építkezéseken sem kell rakodógépeket használni!
• A lerakott építõelem további mozgatása sem gond!
• Nem hátráltatja a folyamatos munkavégzést!
• IsoteQ® építõelembõl 50 m² - tehát 10 bála – átmozgatása 1 fõ kb. 5 perces munkáját igényli!
• A falszerkezet állításakor 1 bála – azaz 5m² - falelem egyszerre mozgatható kézi erõvel; és csak 1 fõ munkáját igényli.
• Nem fáradnak el a tégla súlyától, tehát nem csökkenti a munkások hatékonyságát!
• A falazat 1.5 m fölötti építésének szakasza nem igényel komoly fizikai munkát!
• Az épített állványra könnyû fölemelni és onnan a falazatba helyezni az építõelemet. Az IsoteQ® elemeknél a családi ház falazat ki-

alakítása olyan gyorsan megy és olyan könnyû, hogy azt akár egy fõ egy kétágú létráról a helyére rakhatja anélkül, hogy különösebb
fizikai megterhelésnek volna kitéve. Ez természetesen a hatékonyságot növeli!

• Az építési rendszer kiváló hõszigetelési tulajdonságai miatt, speciális hõszigetelési igények esetén, még hûtõházak, uszodák és me-
dencék (lassítja a vízhõmérséklet lehûlését) kialakításához is alkalmazható.

az isoteQ® intelligens ÉpítÕeleM elÕnyei...

a nyíLászárók föLött LévÕ átHidaLó eLemek

• Az IsoteQ® áthidaló elemet egy fõ könnyedén a helyére rakja!
• Az IsoteQ® födémnél a gépi segítség csupán a betonpumpára korlátozódik!
•	 Nem kell a gerendákat és a sok, kényes béléstestet daruval emelni; utána pedig nehéz, idõigényes munkával elhelyezni!
• Az IsoteQ® födémrendszer bármilyen méretre könnyen szabható

tudta-e?
a lélegzÕ Falak legendája
A „lélegzõ fal” kifejezés már erõsen bent van a köztudatban, bár szakmailag a legkevésbé sem töké-
letes. A falak ugyanis nem „lélegeznek”, viszont páratechnikai értelemben lehetnek nyitottak vagy 
zártak. A nedvességnek ugyanis nincs szüksége nyitott járatokra, a pára a falazatot alkotó szilárd 
anyagon is képes átjutni a meleg oldalról a hideg felé. A fõ kérdés csak az, hogy milyen mértékben? 
Egyáltalán: a külsõ falakon keresztül távozó pára csökkentheti-e számottevõen a lakás levegõjének 
nedvességtartalmát? A hétköznapi használat során óránként 300g pára termelõdik a lakásban. 
Vizsgálatok - melyeket különbözõ falazatokon (nem hõszigetelt téglafal, polisztirolhabbal- illetve 
ásványgyapottal szigetelt téglafal) végeztek – azt mutatják, hogy távozó nedvességnek csupán tö-
redéke jut a határoló falakra, mivel majdnem az egész kilépõ nedvességet (több mint 97 %-ot!) a szellõzés távolítja el. Sõt: ha a légcsere (szellõztetés) mini-
mum átlagos mértékû, akkor a lakóhelyiségekbõl eltávolított pára legfeljebb 1%-a távozik a külsõ falakon keresztül, függetlenül a határoló fal szerkezetétõl. 
Kijelenthetjük tehát, hogy egy átlagos lakás külsõ falain keresztül a teljes páraáram maximum 0,5 - 3%-a halad át és a külsõ falak nem képesek még 
részben sem átvenni a szellõzés szerepét a pára eltávolításában, mivel az eltávolítandó vízpára mennyisége nagyságrenddel nagyobb, mint amennyi a falon 
keresztül ki tud jutni.
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a beLsÕ tér egyedi igények szerint aLakítHató:

• Nem határozzák meg az elõregyártott, feszített gerendák szabvány méretei az épület belsõ tereit!
• A többszintes épületeknél ismét elõjönnek a hagyományos építõelem súlybeli problémái – emelõgép, az elemek falazatba hordá-

sa – csak most már több méter magasságban. Felmerül még az építõanyag törmelékének (sitt) emeletrõl való lejuttatása: csúszda,
konténer, szintén plusz költség!

• Az IsoteQ® elemrendszer építésekor NEM keletkezik építési hulladék. (Ha IsoteQ® rendszerre van tervezve az épület.)
• Az IsoteQ® építési rendszer teljesen hõhídmentes!
• Ez nem mondható el a hagyományos építõelemekrõl – esetükben a hõhídmentesség csak segédanyagok felhasználásával megoldha-

tó – ami szintén plusz költséget jelent (anyag és munkadíj!
• Már az IsoteQ® NORMÁL elemnek is lényegesen jobb a hõszigetelése, mint egy hagyományosnak nevezett falnak!
• Lényegesen csökken az épület üzemeltetéséhez szükséges energiaigény!
• Az IsoteQ® PASSZÍV ház korunk legmodernebb építési technológiáját képviseli!
• Kiemelkedõen energiatakarékos!
• Az IsoteQ® elemen egyszerûbb a felületképzés a burkolóanyagokkal!
• Az IsoteQ® falazat szilárdsága kiáll minden próbát (földmozgások esetén is!)
• Az IsoteQ® falazat soha nem fog megrepedni!
• A épületgépészeti munkák gyorsan és könnyen, por- és törmelékmentesen kivitelezhetõ!
• Biztosítja a nyílászárók hõhídmentes beépítését (a káva körben hõszigetelt)!
• Ezek a munkák hagyományos építõelemeknél tetemes munkadíjjal és anyagköltséggel járnak.

az isoteQ® intelligens ÉpítÕeleM elÕnyei...

a kiviteLezÕ küLönLeges eLÕnyei 13 pontban:

1. kevesebb emberrel
2. nagyobb hatékonysággal
3. kisebb költséggel
4. kivitelezési szezon lényegesen hosszabb
5. tovább foglalkoztathatók az alkalmazottak
6. csökken a munkaerõ fajlagos költsége
7. több kivitelezést lehet azonos idõn belül elvállalni
8. biztosabb a vállalási határidõ
9. rövidebb a megvalósulás futamideje
10. megnõ a bizalom a kivitelezõ iránt
11. növekszik a vállalkozó jó hírneve (ez új piacot teremt számára)
12. a költségeket tovább csökkenti, hogy minimális a   szükséges szakmunka
13. az IsoteQ® elemek összeállításához elég egy fõ, aki precízen lerakja az elsõ sort, a többi elem felrakása szinte már csak segédmunkát

igényel
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az isoteQ® intelligens ÉpítÕeleM elÕnyei...

az IsoteQ® rendszer használatával jelentÕs hasznos alapterület növeke-
dés érhetÕ el!
Hagyományos építõanyagból épített és IsoteQ® rendszerrel épített ház alaprajzának az összehasonlítása

25 cm vastag IsoteQ® ház
Bruttó alapterület: 151,10 m² Nettó alapterület: 127,35 m²

38 cm hagyományos építõanyagból épített ház
Bruttó alapterület: 151,10 m² Nettó alapterület: 119,13 m²

isoteQ® épüLetek tervezése

• Az IsoteQ® Építési Rendszer különbözõ elemeivel lakó-, közösségi-, és ipari épületek térszín alatti és feletti külsõ, valamint belsõ
teherhordó, vagy vázkitöltõ (acél, fa vagy vasbeton csarnokvázaknál) falazatai, födém-,  és tetõrendszere egyaránt tervezhetõ.

• IsoteQ® Rendszerû épületek tervezése során a formai kialakításban megkötés nincs, viszont a fõ szempont a kompaktság, csökkent-
ve ezzel a falsarkok kialakulását. Tehát bármilyen méretû falhosszak (folyamatos és derékszögû, valamint ettõl eltérõ szögekben
is) tervezhetõek, azonban a minimális anyagveszteség és a kivitelezés meggyorsítása érdekében, az épületeket raszter-rendszerben
érdemes tervezni, melynek mértéke vízszintes irányban 25cm, függõleges irányban pedig 5cm.

• A nyílászárók tervezése úgy a legcélszerûbb, ha a szemöldökmagasság egész sor magasságába esik. Így a Magyarországon meg-
szokott 90cm-es parapetmagasság 10 cm hagyományos belsõ padlóréteggel egyszerõen kialakítható. Speciális padlórétegrendek
esetében a különbséget a mellvéden érdemes majd kialakítani, melyhez az IsoteQ® magasító elemet ajánljuk. A nyílászárók tervezé-
sénél is célszerû figyelembe kell venni a 25 cm-es vízszintes és függõleges méretrendszert. A rendszer alkalmas íves és körablakok
kialakítására is!
Az IsoteQ® elemekbõl épült falazat önálló teherhordó falazat, mely az IsoteQ® Professional födémrendszer mellett szinte bármely
födémrendszerrel (elõregyártott, félmonolit vagy monolit) összeépíthetõ. Tetõterek beépítése esetén a vízszintes erõk felvételére is
alkalmas térdfalak is kialakíthatóak IsoteQ® rendszerbõl. Ebben az esetben nincs szükség merevítõ pillérek kialakítására, viszont a
vasalás kialakítása külön statikus terveket igényel!

• Az IsoteQ® elemekbõl épült falazathoz és födémhez bármilyen (hagyományos vagy szerelt) válaszfal csatlakoztatható, melyeknek
feltétele a megfelelõen méretezett alapozás és megfelelõ teherbírású födém.

• Az IsoteQ® Neopor tetõelem alkalmazásához 90cm-es szarufatávolságokat és 29-45 fokos tetõhajlásszöget javaslunk.

tudta-e?
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poLisztiroL távtartókat HasznáLó iCf építÕeLemekkeL összeHasonLítva

Az újgenerációs IsoteQ® falelemek mûanyag átkötéssel rendelkeznek, szemben más ICF termékekkel, ahol a technológia legelsõ azóta 
már túlhaladott formáját, a polisztirol távtartókat használja. Az IsoteQ® fal nyilvánvaló elõnye ezekkel a termékekkel szemben -, hogy 
nem alakul ki un. „térhálós szerkezet” (lyukak) a vasbetonban, ami által szerkezeti-, hanggátlási és tûzvédelmi szempontból elõnyösebb 
szerkezetet kapunk.

más mûanyag- vagy fém átkötÕs iCf termékek szemben az isoteQ®

eLérHetÕség:

Európa 21 országába szállítjuk termékeinket. Magyarországon négy helyszínen személyesen, e-mail-en, faxon vagy webshopunkban 
egyszerûen megrendelhetõek építõelemeink.

foLyamatos árueLLátottság:

A korszerû gyártósorunknak, a három mûszakban történõ folyamatos gyártásnak és bõséges raktárkészletünknek köszönhetõen 
Megrendelõinknek nem kell hónapokat várni, mint a kisebb gyártók esetében.

minÕségi biztonság:

Az állandó és kiváló minõség garanciája a magas színvonalon gépesített gyártás párosulva a kiváló minõségû alapanyaggal, magasan kép-
zett szakemberek munkájával és ISO 9001 minõségbiztosítási tanúsítvánnyal (termékeink garantáltan, igazoltan NEOPOR® -ból készülnek). 
Rendszerünk az elmúlt években több fórumon bizonyította kiválóságát, számos díjban és elismerésben részesült:  többek között Kiváló 
Építési Termék és Magyar Termék Nagydíj.

az eurÓpai piacon elÉrhetÕ MÁs icF terMÉ-
kekkel szeMben az isoteQ® ezt kínÁlJa Önnek:

tipp
Jöjjön el budapesti irodánkba - időpont egyeztetést követően - és tegye fel kérdéseit személyesen Munkatársunknak!
Helyszín: Allée Corner Irodaház, Október huszonharmadika utca 8-10. Budapest, 1117

TALÁLKOZZUNK SZEMÉLYESEN
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teCHnoLógiai- és jogbiztonság:

Az IsoteQ® elemcsalád rendelkezik minden olyan engedéllyel, ami a forgalmazáshoz és a beépítéshez Európa szerte szükséges. Technológi-
ánk és márkanevünk honi és nemzetközi szabadalommal és védjegyoltalommal védettek.
• ETA (European Technical Approval - ETA-09/0072)
• CE jelölés
• Építõipari Mûszaki Engedély (A – 23/2007)
• Tûzvédelm Megfelelõsségi Igazolás (TMI)

ügyféLbarát szoLgáLtatások:

Csak néhány, a teljesség igénye nélkül
• Call Center - 4 nyelven várjuk ügyfeleink hívását
• Díjmentes árajánlat készítés
• Nemzetközi fuvarszervezés
• Mûszaki szaktanácsadás - a kivitelezés helyszínén

brand

Az IsoteQ® GROUP tulajdonosai már 15 éve foglalkoznak polisztirol alapú építõelemek gyártásával, folyamatos fejlesztésével és beépí-
tésével. Napjainkban az IsoteQ® GROUP az öntöttfalas ICF technológia nemzetközi szinten is kiemelkedõ kínálatával bíró, gyártó- és 
szolgáltató társasága. Az IsoteQ® PRAKTIK termékcsaláddal kibõvûlve Ügyfeleink már 22 féle termék közül választhatnak, így kínálatunk 
világviszonylatban is kiemelkedõnek számít.

az eurÓpai piacon elÉrhetÕ MÁs icF terMÉ-
kekkel szeMben az isoteQ® ezt kínÁlJa Önnek:

tudta-e?          IsoteQ® praktIk rendszer

Az IsoteQ® PRAKTIK rendszer szabadalmaztatott megoldásai lehetõvé teszik, hogy a hõszigetelõ NEOPOR® lapok közé az építkezés helyszínén helyezzük 
be a mûanyag távtartókat. Az eredmény ugyanaz a jól bevált résmentes zsaluforma, viszont ugyanakkora térfogaton akár 2,5-SZER TÖBB ÉPÍTÕELEM 
SZÁLLÍTHATÓ!
• A belsõ lemez vastagsága is tetszõlegesen változtatható, ezáltal a falazat hõszigetelése tág határok között változhat.
• Az IsoteQ® PRAKTIK elemekkel Ügyfeleink már 22 féle termék közül választhatnak, így kínálatunk világviszonylatban is kiemelkedõnek

számít.
• Ugyanakkora térfogaton akár 2,5-szer több elem szállítható, jelentõsen csökkentve a fuvarköltségeket.
• Könnyebb, egyszerûbb az elemek méretre igazítása, akár több lapot egymásra fektetve is vághatjuk.
• Kisebb a raktározási helyigény, hiszen ugyanakkora mennyíséget fele akkora helyen tárolhatunk.
• Ha a falelem egyik oldala megrongálódik, akkor gyorsan és egyszerûen cserélhetõ a károsodott oldal.
• A sarok kiképzése egyszerûbb: nem kell végzáró elemet használni, ami költség- megtakarítással jár.
• A hulladék könnyebben hasznosítható (pl. parapet-hõszigetelés kialakítása ablaknyílásnál).
•	 Változtatható a beton vastagsága - 15 cm és 20 cm, ezáltal nagyobb teherbíró képességû fal is kialakítható, fokozottabb statikai igények esetén.
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tanÁcsok

a tervezÕ kivaLasztasa!

• Alapvetõen bizalmi feladat a családi házunk megtervezése, ezért talán a legfontosabb a nekünk megfelelõ tervezõ kiválasztása. Fon-
tos, hogy olyan tervezõt válasszunk, aki az elképzeléseinket össze tudja egyeztetni a jogszabályok alkotta keretekkel, anyagi korláta-
inkkal és az építészeti szakmai szabályokkal is.

• Ebben a hosszú folyamatban meg kell ismerkednia a (lelkiismeretes) tervezõnek a családunkkal, az életvitelünkkel, hogy nekünk szóló
házat tudjon tervezni. A jó tervezõ ismérvei: tájékozottság, tájékoztatás, szakmai szemlélet a piacon elõforduló kalmár szemlélettel
szemben.

• A megfelelõ tervezõ megkereséséhez segítséget nyújthat az Építész Kamara által kiadott országos tervezõi névjegyzék.
• Az épületek tervezési fázisában a megerõsítések és vasalások megtervezéséhez statikus tervezõ bevonása szükséges!
• tipp! passzívházak tervezési és számítási feladatainak elvégzésénél ne kössön kompromisszumokat: kérjen fel minõsített passzívház

tervezõt.

az építÕanyag kiváLasztása

• Kérjen több helyrõl árajánlatot
• Csak megbízható forrásból szerezzen be építõanyagot
• Kérje el az építõanyaghoz tartozó tanúsítványokat engedélyeket, termékleírásokat (ÉME, Szállítói Megfelelõsségi Nyilatkozat, Garan-

cia levél etc.)
• Kérje el a gyártó alkalmazástechnikai útmutatóját
• Csak kiváló minõségû építõanyagokat engedjen házába beépíteni! Ha passzívházat szeretne, válasszon Passzívházak Építéséhez

Alkalmas Termék tanúsítvánnyal rendelkezõ komponenseket és kérje el a gyártótól a termékhez tartozó minõsített csomópontokat,
melyek pontosan leírják a szakszerû beépítés folyamatát, ezzel segítve a hatékony kivitelezést.

• ne engedjen a csábításnak! Minden esetben kérjen számlát! Az esetleges garancia igényét a késõbbiekben csak ennek segítségével
érvényesítheti

körüLtekintÕen váLasszon kiviteLezÕt!

• Minden esetben írásban kössön építési szerzõdést, mely a vállalási árat is tartalmazza, így elkerülve az esetleges pótmunkákat.
• Csak tapasztalt, komoly referenciákkal rendelkezõ vállalkozóval szerzõdjön. Beszéljen korábbi épületek építtetõivel is (ne csak a

kivitelezõ által javasolt tulajdonosokkal)! Olvasson utána internetes fórumokon. Gyõzödjön meg, hogy a vállalkozó rendelkezik-e
megfelelõ eszköz- és alkalmazotti saját állománnyal, vagy alvállalkozónak közvetíti a munkát, így késõbb az esetleges kivitelezési
hibák garanciális javításánál másra háríthatja a felelõsséget.

• Kérjen fel az építési vállalkozótól független szakembert, aki  építésvezetõként tudja elfogulatlanul képviselni az Ön érdekeit az építési
területen!

Ha minimum 150 m² IsoteQ® PASSZÍV építõelemet rendel, AJÁNDÉKBA ADJUK ÖNNEK a német Passzívház 
Intézet által készített Passzívházak Építéséhez Alkalmas Termék Tanúsító dokumentumot, amely mintegy 
100 oldalon, minõsített csomópontokkal írja le az IsoteQ® PASSZÍV építési rendszer szakszerû tervezését 
és beépítését, ezzel segítve az építészek, kivitelezõk hatékony munkáját.tipp


