


Neuheit von IsoteQ®
Bei unserer Arbeit konfrontierten wir neben den offensicht-
lichen Vorteile der traditionellen IsoteQ® Wandelemente 
mit ein Problem: bei der Auslieferung tragen wir in den 
Hohlräume der Fertiggeställten Wandelemente eigentlich 
nichts als Luft. Das bereitet hauptsächtlich in internationa-
ler Relation Probleme wegen der hochen Frachtkosten. 
Unsere Fachmänner suchten einen besseren Lösung, 
und haben es auch gefunden: das IsoteQ® PRAKTIK Sys-
tem dessen WELTWEIT EINMALIGEN PATENTIERTEN 
Lösungen ermöglichen, dass der kunststoff Abstandhal-
ter zwischen der waermdämmende NEOPOR® Platten  
an der Arbeitstaelle eingesetzt werden können. Von der 
Reissfestigkeit der mit ledeglich einigen Bewegungen zu-
samennstellbaren Schalungblocks sorgt ein durch Patent 
geschützen Verfahren: bei der Fertigung werden in die 
wärmdämmer Platten breite Stemmeflächen bietenden 
kunststoff Sohlen eingebaut wozu der einsetzbare Ab-
standhälter sich massive anknüpfen. Das Ergebnis ist der 
selbe altbewährte Lückenfreie Schalungform, dabei kann 
man bei selben Rauminhalt 2,5 mal MEHR BAUELEMEN-
TE TRANSPORTIEREN.

Änderbare Betondicke-15 cm und 
20 cm, bei steigerten statischen 

Bedarfs ist dadurch grössere 
Belastungsfaehigkeit des Wandes 

erreichbar.

Die Dicke der innere Platte ist auch 
optional veränderbar, dadurch kann 
sich die Wärmeddämmungfähigkeit 
in weiten Grenzen geändert werden. Mit der IsoteQ® Praktik 

Elementen können unsere 
Kunden aus 22 Produkte 

waehlen, damit gelt unser 
Angebot auch in Welt-
massstab als hervorra-

gend.

Bei selben Rauminhalt 
sind 2,5 mal mehr Ele-

menten transportierbar, 
deutlich reduzierend der 

Lieferungskosten.

Das Schneiden zur 
Grösse ist leichter und 
einfacher, weil es mög-

lich macht, mehr Platten 
aufeinander zu legen.

Kleinere Lagerungsbe-
darf, weil die selben 

Mengen können an der 
Haelfte des bisherigen 

Platzes belagert werden.

Im Fall von Beschädi-
gung einer Seite der 
Wandelement ist es 

schnell austauschbar.

Die Ausbildung der 
Ecke ist einfacher, man 
benötigt kein Abschlus-
selement, damit sind die 

Kosten auch geringer.

Der Abfall ist leichter 
Verwaendbar (Aus-
bildung von Parapet-
Wärmedämmung bei 
Fensteröffnungen)
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ÚJDONSÁG AZ ISOTEQ®-TÕL
Munkánk során a hagyományos IsoteQ® falelemek 
nyilvánvaló elõnyei mellett egy nehézséggel szem-
besültünk: a kiszállítás során az elõregyártott építõ 
elemek üregeiben tulajdonképpen levegõt szállí-
tunk. Ez a probléma fõleg nemzetközi viszonylat-
ban okoz gondot a jelentõs szállítási költségek mi-
att. Szakembereink jobbító szándékkal megoldást 
kerestek és találtak: az IsoteQ® PRAKTIK rendszert, 
melynek VILÁGSZINTEN EGYEDÜLÁLLÓ, SZABA-
DALMAZTATOTT megoldásai lehetõvé teszik, hogy 
a hõszigetelõ NEOPOR® lapok közé az építkezés 
helyszínén helyezzük be a mûanyag távtartókat. 
A mindössze néhány mozdulattal összeállítható 
zsalublokk szakítószilárdságáról szintén szaba-
dalommal védett eljárás gondoskodik: a gyár-
tás során a hõszigetelõ lapokba beépített, széles 
támaszfelületû mûanyag talp, amihez masszívan 
kapcsolódik a berakható, mûanyag távtartó. Az 
eredmény ugyanaz a jól bevált résmentes zsalufor-
ma, viszont ugyanakkora térfogaton akár 2,5-SZER 

TÖBB ÉPÍTÕELEM SZÁLLÍTHATÓ!

Változtatható a beton vastagsága - 
15 cm és 20 cm, ezáltal nagyobb te-

herbíró képességű fal is kialakítható, 
fokozottabb statikai igények esetén.

A belső lemez vastagsága is tet-
szőlegesen változtatható, ezáltal 
a falazat hőszigetelése tág hatá-

rok között változhat. Az IsoteQ® PRAKTIK ele-
mekkel Ügyfeleink már 22 
féle termék közül választ-
hatnak, így kínálatunk vi-

lágviszonylatban is kiemel-
kedőnek számít.

Ugyanakkora térfogaton 
akár 2,5-szer több elem 
szállítható, jelentősen 

csökkentve a fuvarkölt-
ségeket.

Könnyebb, egyszerűbb az 
elemek méretre igazítá-
sa, akár több lapot egy-
másra fektetve is vág-

hatjuk.

Kisebb a raktározási 
helyigény, hiszen ugyan-
akkora mennyíséget fele 
akkora helyen tárolha-

tunk.

Ha a falelem egyik ol-
dala megrongálódik, ak-
kor gyorsan és egysze-
rűen cserélhető a káro-

sodott oldal.

A sarok kiképzése egy-
szerűbb: nem kell végzá-
ró elemet használni, ami 
költség- megtakarítás-

sal jár.

A hulladék könnyeb-
ben hasznosítható (pl. 

parapet-hőszigetelés ki-
alakítása ablaknyílásnál).
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