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PRODHIM SISTEMESH PËR IZOLIM TERMIK, AKUSTIK, TË PAPËRSHKUESHËM 
DHE KOMPONENTË TË TJERË PËR FUSHËN E NDËRTIMIT

Firma Isosystem është një ndërmarrje dinamike që prodhon izolues të kombinuar 

termikë, akustikë, të ajruar dhe të papërshkueshëm, sikurse komponentë të tjerë për 

fushën e ndërtimit. Një ndërmarrje e madhe me një magazinë të madhe që i garanton 

sistemit logjistik mundësinë për t'i ofruar klientit zgjidhje efikase në kohë të shkurtër. 

Kompania Isosystem krijon projekte formuese për ndërmarrjet mbi përdorimin dhe 

teknikat e vendosjes së sistemeve izoluese, sikurse një shërbim asistence pas shitjes.       

anëtare



Objektiv parësor për ndërtimin sot është ekoqëndrueshmëria: biondërtimi, bioarkitektura, energjia 

e gjelbër dhe ndërtimi i gjelbër janë elementet thelbësore për sa i përket ekoqëndrueshmërisë dhe 

e bëjnë kompaninë Isosystem partnerin tuaj ideal. Sot, para se të zgjidhet vendi ku do të ndërtohet, 

duhet kryer një vlerësim mjedisor, domethënë mbi bashkëveprimin e krijuar me shtëpisë dhe 

mjedisit rrethues duke shqyrtuar klimën e vendit, erërat që e përshkojnë, karakteristikat gjeometrike 

të territorit, ekspozimin ndaj diellit. Përtej anës teknike, sot më tepër se kurrë, i vetmi investim real 

e i sigurtë në kohë është shtëpia. Shtëpia juaj është baza themelore për ndërtimin e një familjeje. 

   Jemi përherë në sinergji 

me mjedisin!!

EKOQËNDRUESHMËRI
BIONDËRTIM



IZOLIM TERMIK

PANELE TË AJRUARA 
PËR IZOLIMIN TERMIK NË MBULIME

 ISOVENT-TOP EPS/ ISOVENT-TOP EPS 5000
Është një sistem vetëmbajtës i krijuar për termoajrimin e çative i përbërë nga një panel me material EUROSTRAND OSB me trashësi 
12 mm, një fletë izoluese prej materiali EPS sipas normës UNI EN 13163 EC e modeluar me kanale ajrimi. Pjesa e brendshme 
disponohet në panele kompensate të lëmuara apo me dhoga trashësia 9 mm, panel bredhi me tre shtresa prej 14 mm, panel 
bredhi me një shtresë prej 10 mm, fleta kartonxhesi (normale, hidrofobe dhe zjarrduruese) apo gipsi të përforcuar me fibër prej 12 
mm apo material OSB.
ISOVENT-TOP EPS përmasat mm 2440x1200 = mq 2,92 me thellim anash.
ISOVENT-TOP 5000 EPS përmasat mm 5000x585 = mq 2,925 me thellime nga anët e gjata.

 
  ISOVENT-TOP GRAFIT/ISOVENT-TOP GRAFIT 5000

Është një sistem vetëmbajtës i realizuar për termoajrimin e mbulimeve, i përbërë nga një panel materiali EUROSTRAND OSB me 
trashësi 12 mm, fletë izoluese prej materiali EPS sipas normës UNI EN 13163 EC e modeluar me kanale ajrimi. Pjesa e brendshme 
disponohet në panele kompensate të lëmuara apo me dhoga trashësia 9 mm, panel bredhi me tre shtresa prej 14 mm, panel 
bredhi me një shtresë prej 10 mm, fleta kartonxhesi (normale, hidrofobe dhe zjarrduruese) apo gipsi të përforcuar me fibër prej 12 
mm apo material OSB.
ISOVENT-TOP EPS GRAFIT përmasat mm 2440x1200 = mq 2,92 me thellime anash.
ISOVENT-TOP 5000 EPS GRAFIT përmasat mm 5000x585 = mq 2,925 me thellime nga anët e gjata.

 
AVANTAZHE
- Sistemi ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 është një panel kompozit, strukturor me thellime nga dy anë me pjesën e brendshme në 
dukje.
- Sistemi ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 bën të mundur krijimin e një pakete izoluese të sigurtë e të shkelshme.
- Baza ku do të vendoset sistemi ISOVENT-TOP/ ISOVENT TOP 5000, mund të jetë prej metali apo druri masiv. Fiksimi i sistemit 
kryhet me anë sistemesh të posaçme mekanike.  Të ndryshme sipas porosisë: trashësia e materialit OSB mbi pjesën e jashtme - 
përmasat e paneleve. 
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IZOLIM TERMIK

PANELE ME STRUKTURË SANDWICH 
PËR IZOLIMIN TERMIK NË MBULIME

ISOSANDWICH®-TOP  
Është një panel strukturor vetëmbajtës, përdoret për realizimin e mbulimeve, soletave dhe mureve të parafabrikuara me pjesën e brendshme 
në dukje, të izoluar nga ana termike dhe gati për punimet e mëvonshme. Panel vetëmbajtës me strukturë sandwich ISOSANDWICH®-TOP, 
del si një zgjidhje e vlefshme e shumëfunksionale për struktura prej druri apo metalike me largësi më të mëdha se 2 ml nga qendra në 
qendër. I përbërë nga një panel prej materiali OSB dhe panele kompensate të lëmuara apo me dhoga trashësia 9 mm, panel bredhi me tre 
shtresa prej 14 mm, panel bredhi me një shtresë prej 10 mm, fleta kartonxhesi (normale, hidrofobe dhe zjarrduruese) apo gipsi të përforcuar 
me fibër prej 12 mm apo material OSB.me të vendosur në mes një panel materiali izolues dhe me futje trarësh druri masiv në anët e gjata me 
ngecje M/F.
ISOSANDWICH-TOP EPS përmasat mm 2440x1200 = mq 2,928 me thellime nga anët e gjata.
ISOSANDWICH-TOP 5000 EPS përmasat mm 5000x585 = mq 2,925 me thellime nga anët e gjata.
ISOSANDWICH-TOP GRAFIT përmasat mm 2440x1200 = mq 2,928 me thellime nga anët e shkurtra.
ISOSANDWICH-TOP 5000 GRAFIT përmasat mm 5000x585 = mq 2,925 me thellime nga anët e gjata.
ISOSANDWICH-TOP EST përmasat mm 2440x1200 = mq 2,928 me thellime nga anët e gjata.
ISOSANDWICH-TOP LESH MINERAL SILIKAT përmasat mm 2440x1200 = mq 2,928 me thellime nga anët e gjata.
ISOSANDWICH-TOP 5000 LESH MINERAL SILIKAT përmasat mm 5000x585 = mq 2,925 me thellime nga anët e gjata.

AVANTAZHE
- zgjidhje shumëfunksionale për mbulime dhe papafingo - izolim termik - kursim energjetik
- mungesë urash termike - mbështetje e shkelshme dhe e sigurtë - në mbulimet me vendosjen e një membrane transpiruese
- përftohet një mbrojtje e plotë nga depërtimet aksidentale në shtresës mbuluese
- kursim i konsiderueshëm në vendosjen në vepër



IZOLIM TERMIK

SISTEM TERMOIZOLUES E I PAPËRSHKUESHËM 
PËR MBULIMET CIVILE E INDUSTRIALE 

TERMOSYSTEM® EPS - EPS GRAFIT - EST - PUR VP - RC është një sistem i përbërë nga kombinimi i një membrane bituminoze me izolues 
të ndryshëm sipas nevojave. Izoluesi që shoqëron mund të jetë prej: polistireni të zgjeruar të aglomeruar, i shtuar me grafit, prej leshi 
mineral silikat, polistireni të ekstruduar apo prej poliuretani të zgjeruar.  Ky sistem garanton një termoizolim dhe papërshkueshmëri 
optimale të mbulimeve civile dhe industriale, spastrimin e mbulimeve me eternit, mbulimeve me motive dhe tjegullave të parafabrikuara. 

TERMOSYSTEM® ESTRUSO

TERMOSYSTEM® GRECA

Për spastrimin e mbulimeve me motive 

TERMOSYSTEM® ONDA

Për spastrimin e mbulimeve të valëzuara

TERMOSYSTEM® 

Për mbulime civile e industriale

TERMOSYSTEM® 

Për mbulime industriale

TERMOSYSTEM® PSE

TERMOSYSTEM® PSE GRAFIT

TERMOSYSTEM® RC€€€€ TERMOSYSTEM® PUR



IZOLIM TERMIK

PANEL PËR IZOLIM TERMIK MBULIMESH 
TË AJRUARA E TË MIKROAJRUARA

1 - Dërrasë fillestare

2 - Ullukunën strehë

3 - Panel ISOVENTI REFLEX

4 - Listelë tjegullmbajtëse

5 - Mbrojtje kundër zogjve
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ISOVENTI REFLEX është një panel kompozit i përbërë nga një fletë me material eps i shtuar me grafit 150 kpa TERMOPOR. Nga ana 
e jashtme janë futur në pozicione të posaçme dy listela druri të drejtuara sipas gjatësisë së panelit që shërbejnë për fiksimin e gjithë 
aksesorëve për plotësimin e mbulimit. E gjitha vishet me një membranë transpiruese. Paneli ka thellime gjatë anëve të gjata. 
Përmasat: 1200x2400 mm
Trashësia: nga 40 në 200 mm, trashësi të tjera me porosi



PRODHIM POLISTIRENI TË ZGJERUAR TË KOMBINUAR 

ME IZOLUES TERMIKË, AKUSTIKË - TË PAPËRSHKUESHËM 

DHE KOMPONENTË TË TJERË NË FUSHËN E NDËRTIMIT


