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PRODHIM SISTEMESH PËR IZOLIM TERMIK, AKUSTIK, TË PAPËRSHKUESHËM 
DHE KOMPONENTË TË TJERË NDËRTIMI

Firma Isosystem është një ndërmarrje dinamike që prodhon izolues të kombinuar 

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

për ndërtim. 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 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



IZOLIMI AKUSTIK

PRODUKTE TINGULLIZOLUESE DHE TINGULLPËRTHITHËSE PËR MURE, 
KUNDËRMURE, TAVANE TË VARURA - DYSHEME DHE NËNPARKETE
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ACUSTIC RC®

ISORUBBER®

R’w= 58dB

∆L’n,w= 30dB
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SHEMBUJ PRODUKTESH DHE ZGJIDHJESH

Panel vetëmbajtës me thellim nga dy anë, tingullizolues dhe tingullpërthithës, “ACUSTIC 
RC®”, i krijuar nga dy shtresa leshi mineral me trashësi  20 mm, dendësi e lartë, me të 
vendosur në mes një masë plastomerike 7,5 Kg/m2 nominale. 
Trashësia e panelit 47 mm nominale. Përmasat e panelit: 1000x600 mm.

ISORUBBER® është një konglomerat kokrrizash gome; i disponueshëm në rrotulla, panele 
e shirita, përdoret në ndërtim për të reduktuar transmetimin e zhurmave të përplasjes 
së strukturës së ndërtesës. “ISORUBBER®” është një produkt i ekopërputhshëm, në fakt 
përbëhet vetëm nga mbetjet e punimeve prej gome.



IZOLIMI AKUSTIK

GESS FON GUM®

ACUSTICSLIM®
Rw= 34 dB B-s1, d0

Bfl-s1

PRODUKTE TINGULLIZOLUESE DHE TINGULLPËRTHITHËSE PËR MURE, 
KUNDËRMURE, TAVANE TË VARURA - DYSHEME DHE NËNPARKETE
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   ∆L’n,w= 28dB

SHEMBUJ PRODUKTESH DHE ZGJIDHJESH

Panel i përbërë nga shoqërimi i një flete kartonxhesi RB 13 me një masë materiali me dendësi të 
madhe prej EPDM me trashësi 2 mm dhe dendësi sipërfaqeje të barabartë me 4 kg/m2. Produkti 
GESS FON GUM® përdoret në muret ndarëse dhe në tavanet e varura me qëllim shtimin e masës së 
sipërfaqes të këtyre sistemeve ndërtuese, duke përftuar rezultate optimale në izolimin akustik 
me trashësi të vogël. Materiali EPDM mund të kombinohet me një fletë gipsi të përforcuar me 
fibër, dendësi prej 1150 Kg/m3.

ACUSTICSLIM® është një material dyshtresor me veti të mëdha izolimi ndaj zhurmave të hapave e 
me nivel të mirë izolimi termik. I përbërë nga polietilen i zgjeruar blu e i rrjetëzuar, i ashpërsuar 
nga një anë dhe ngjitur nga ana me sipërfaqen teë lëmuar ka një pëlhurë jopëlhurë me ngjyrë 
të zezë. Në ambalazhin e çdo rrotulle jepet një shirit ngjitës me pëlhurë jopëlhurë e veçantë 
për xhuntat.

λ = 0,034



FONOROLL EXTRA PLUS®

ACUSTIC STAR®

∆L’n,w= 28dB

Rw= 32dB
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IZOLIMI AKUSTIK

PRODUKTE TINGULLIZOLUESE DHE TINGULLPËRTHITHËSE PËR MURE, 
KUNDËRMURE, TAVANE TË VARURA - DYSHEME DHE NËNPARKETE

Panel vetëmbajtës, tingullizolues dhe tingullpërthithës i mbështjellë, ACUSTIC STAR® i krijuar 
nga një mase materiali plastomerik prej 7,5 Kg/m2 nominale, një panel leshi mineral dhe një 
panel leshi xhami; të dy panelet me dendësi të lartë. Trashësia e panelit 40 mm nominale. 
Përmasat e panelit: 1000x600 mm.

FONOROLL EXTRA PLUS është një material polietileni i zgjeruar blu, i rrjetëzuar me relieve, i 
kombinuar, nga një anë, me një një cipë të aluminuar termopasqyruese e relievizuar dhe, nga 
ana tjetër, me një fibër poliesteri, me shirit anësor me mbivendosje.



GESS FON PB®

ACUSTIC SYSTEM 10®
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Rw= 35dB

IZOLIMI AKUSTIK

PRODUKTE TINGULLIZOLUESE DHE TINGULLPËRTHITHËSE PËR MURE, 
KUNDËRMURE, TAVANE TË VARURA - DYSHEME DHE NËNPARKETE

SHEMBUJ PRODUKTESH DHE ZGJIDHJESH

∆L’n,w= 30dB

Panel i përbërë nga një fletë kartonxhesi RB 13 dhe një fletë prej plumbi prej shkrirjeje të parë 
prej 0,5 mm, 1 mm ose 2 mm. GESS FON PB® është i përshtatshëm në ekranizimin e mjediseve 
ku përdoren instrumente me lëshime radioaktive dhe elektromagnetike. GESS FON PB® 
kontribuon gjithashtu në përmirësimin e izolimit akustik falë peshës së tij të madhe specifike. 
Plumbi mund të çiftohet me një fletë gipsi të përforcuar me fibër me dendësi prej 1150 Kg/m3.

Acustic System® 10 është një veshje dyshtresore me shirit anësor ngjitës për izolim ndaj 
zhurmave të hapave e përbërë nga një shtresë polietileni të rrjetëzuar fizikisht me elemente 
të mbyllura, prej 8 mm dhe nga një masë elastoplastomerike e llojit SBS (-15°C) me peshë prej 
3 kg/m2. 



PRODHIM POLISTIRENI TË ZGJERUAR TË KOMBINUAR 

ME IZOLUES TERMIKË, AKUSTIKË - TË PAPËRSHKUESHËM 

DHE KOMPONENTË TË TJERË NË FUSHËN E NDËRTIMIT


