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Az IsoPerN ideális megoldás magas hőszigetelési igényű homlokzatokon, belső falakon és mennyezeteken.
Poliuretán (PUR) magos panel, látható rögzítésű, vízszintesen és függőlegesen egyaránt felszerelhető.

Az IsoPerA a rejtett rögzítésének köszönhetően kevesebb szegély felhasználását igényli. Ideális megoldás magas 
hőszigetelési igényű és igényes vizuális megjelenésű homlokzatokon, belső falakon és mennyezeteken.
Poliuretán (PUR) magos panel, rejtett rögzítésű, vízszintesen és függőlegesen egyaránt felszerelhető.

Szendvicspanelünk PIR (+RF) tűzálló töltettel is megrendelhető.

Az Isofrig rendszer az alacsony hőátbocsátási tényezővel és a légzáró ("frigo") kapcsolati kialakítással, valamint az akár 
200 mm-es  választható vastagsággal ideális megoldás hűtőházakhoz, raktárakhoz és feldolgozó helyiségekhez.

Szendvicspanelünk PUR és PIR (+RF) tűzálló töltettel is megrendelhető.

FIGYELEM! Nem ajánlott szendvicspanelünk használata olyan helyiségeknél, ahol bázikus anyagokat használnak, mint például marószodát, 3%-nál 
magasabb koncentrációban

Szendvicspanelünk PIR (+RF) tűzálló töltettel is megrendelhető.

SZENDVICSPANELEK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FALAKRA, 
MENNYEZETEKRE

hőszigetelő panelek

Az IsoSano szendvicspaneljeinket olyan helyekre javasoljuk, ahol szigorú higiéniai és panel csatlakozási 
előírások érvényesek.

Szendvicspanelünk PUR töltettel rendelhető.
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STANDARD (SÁVOS)             PLISSE (MIKROPROFILOZOTT) LIS  (SIMA) 

Választható profilozás kombinációk  IsoPern látszó rögzítésű falpaneleknél:
standard-standard, standard-plisse, standard-lis, lis-plisse, lis-lis

STANDARD (SÁVOS)              PLISSE (MIKROPROFILOZOTT) LIS (SIMA) 

Választható profilozás kombinációk  IsoPern látszó rögzítésű falpaneleknél:
standard-standard, standard-plisse, standard-lis, lis-plisse, lis-lis

STANDARD (SÁVOS) LIS (SIMA) 

Választható profilozás kombinációk 
IsoFrig hűtőházi paneleknél:

standard-standard, standard-lis, lis-lis

RENDELHETŐ PROFILOZÁS TÍPUSOK
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Előfestett horganyzott acéllemez az EN 
10143,  EN 10346 és  EN 10169 hatályos 
kiadásai alapján
Mikroprofilozás: STANDARD, PLISSE, LIS

Töltés: PUR vagy PIR hab

Légmentesítési tömítés: jó hőszigetelést 
és az összecsatolás légmentességét 
biztosítja.  
(Figyelem! D=30 és 40 mm-es paneleket 
légmentesítő tömítés nélkül szállítjuk. 
A D=40 mm-es panelnél csak külön 
rendelésre tudunk ilyen tömítéssel 
ellátott panelt szállítani.)

Önfúró csavar, alátéttel és EPDM 
tömítéssel.STANDARD

PLISSE

LIS

Lehetséges felrakodás:

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva. 

                 HASZNOS SZÉLESSÉG
                 VASTAGSÁG (D) ≤ 100 mm
                 VASTAGSÁG (D) > 100 mm

± 2 mm
± 2 mm

± 2%

SZENDVICSPANEL FALRA - LÁTSZÓ 
RÖGZÍTÉSSEL

hőszigetelő panelek

Standard színek:

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 3011

RAL 6005

RAL 9010

LA CERERE

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja magának a jogot a 
standard színek módosítására, előzetes egyeztetés nélkül.

RAL 7016

HOSSZA ≤ 3000 mm
HOSSZA > 3000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 5 mm
± 10 mm 

6 mm

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m között van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rövidebb panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján:



8

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.
A rejtett csatolásos falnál a rögzítő elemek végei álcázva vannak, a vízszintesen szerelt részek tágulási hézagot tartalmaznak.
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Előfestett horganyzott acéllemez az EN 
10143,  EN 10346 és EN 10169 alapján
Mikroprofilozás: STANDARD, PLISSE, LIS

Töltet: PUR vagy PIR hab

Légmentesítési tömítés: jó hőszigetelést 
és az összecsatolás légmenetességét 
biztosítja. A D=40 mm-es paneleket 
légmentesítő tömítés nélkül szállítjuk.  

Önfúró csavar, alátéttel és EPDM 
tömítéssel.

Ipari és kereskedelmi épületekhez 
ajánlott falpanel, melyeknél fontos 
a függőleges szerelés és a rejtett 
csavarozás esztétikai előnye.

STANDARD

PLISSE

LIS

Lehetséges felrakodás:

SZENDVICSPANEL FALRA - REJTETT 
RÖGZÍTÉSSEL

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 3011

RAL 3000

RAL 9007

RAL 6005

RAL 7016

LA CERERE

                 HASZNOS SZÉLESSÉG
                VASTAGSÁG (D) ≤ 100 mm

± 2 mm
± 2 mm

HOSSZA ≤ 3000 mm
HOSSZA > 3000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 5 mm
± 10 mm 

6 mm

Standard színek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja magának a jogot a 
standard színek módosítására, előzetes egyeztetés nélkül.

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m között van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rövidebb panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján:
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-40 Co és 0 Co közötti hőmérsékleti 
alkalmazásokra vannak tervezve.
Használati területek: hütőszobák, 
élelmiszer feldolgozás, kötött higiéniai 
alkalmazások.

Lemez horganyzott acélból az EN 10143, 
EN 10346 és EN 10169  hatályos kiadásai 
alapján a következő kivitelezésekkel:    
polisztirén, élelmiszeripari PVC fólia, 
PVDF. Mikroprofilozás: STANDARD, LIS.

Töltés: PUR vagy PIR hab

Belső oldal: festett horganyzott acéllemez 
PE vagy élelmiszeripari PVC fólia vagy 
PVDF bevonattal.   

Lehetséges felrakodás:

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.
Hűtőházi panelrendszerünk a nagyon kis hőátbocsátási tényező mellett nagyfokú légzáróságot biztosít. A különféle hűtőháztípusokhoz eltérő vastagságú 
paneleket kínálunk, és a kívánt higiéniai szintnek megfelelően több bevonatlehetőség közül lehet választani.

STANDARD

LIS

SZENDVICSPANEL HŰTŐHÁZAKHOZ

RAL 9002

RAL 9010

hőszigetelő panelek

                 HASZNOS SZÉLESSÉG
                VASTAGSÁG (D) > 100 mm

± 2 mm
± 2%

HOSSZA ≤ 3000 mm
HOSSZA > 3000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 5 mm
± 10 mm 

6 mm

Standard színek:

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m között van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rövidebb panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján:



FIGYELEM! Nem ajánlott szendvicspanelünk használata olyan helyiségeknél, ahol bázikus anyagokat használnak, mint például marószodát, 3%-nál magasabb 
koncentrációban.

Az IsoAc3 szendvicspanel ideális megoldás tetőkre magas hőszigetelési igény esetén. A tetőpanel kialakítása 3 darab 
merevítő bordát tartalmaz. Minimális tetőhajlás: 7% . Praktikus és gazdaságos megoldást jelent.

Szendvicspanelünk PIR (+RF) tűzálló töltettel is megrendelhető.

Az IsoAc5 szendvicspanel ideális megoldás tetőkre magas hőszigetelési igény esetén. A tetőpanel kialakítása 5 darab 
merevítő bordát tartalmaz. Minimális tetőhajlás: 7% . Praktikus és statikailag magasabb szintű megoldást jelent.

Szendvicspanelünk PIR (+RF) tűzálló töltettel is megrendelhető.

Az IsoBit5 panel olyan tetőfedéseknél alkalmazható, ahol utólag bitomenezett vagy egyéb (pl. PVC) réteggel szigetelnek. 
Beépítésekor a panelt fémrészénél közvetlenül a tartószerkezethez rögzítjük.

Szendvicspanelünk kizárólag PUR töltettel elérhető. Egyik oldalán 5 bordás, festett acéllemez fegyverzettel, a 
másikon bitumenezett karton borítással szállítjuk.

Az IsoAgro5 szendvicspanel ideális megoldás mezőgazdasági épületek költséghatékony fedéséhez. Minimális 
tetőhajlás: 7%.

Az IsoSano panel az agrozootechnikai épületek tetőjének egy változata lehet. A tető lejtője: minimum 7%.

Szendvicspanelünk rendelhető 3 vagy 5 bordás kivitelben. Belső oldala üvegszál erősítésű fólia, másik oldala festett 
acéllemez.

Tető hőszigetelő panel 3 és 5 bordával, PUR hab töltéssel.
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SZENDVICSPANELEK TETŐRE



Lehetséges felrakodás:

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.
A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m között van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rövidebb panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges. 
Ha a tető hossza nagyobb a panelek szállítási hosszánál, a tetőt több elem toldásával kell megépíteni. Ilyenkor a fenti panel külső acéllemezét ráhelyezzük a 
következő panelre. 
Az átfedés minimum 150÷250 mm-es legyen, a tető lejtésének függvényében: 
- P >15% lejtés esetében - minimum 150 mm 
- P ≤ 15% lejtés esetében - minimum 250 mm
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Festett horganyzott acéllemez EN 10143, 
EN 10346 és EN 10169 előírásai szerint. 
Választható profilozás: STANDARD. 

Töltés: PUR vagy PIR hab

Légmentesítő tömítés: a jó hőszigetelést és 
a csatlakozás légmentesítését biztosítja.

Önfúró csavar alátéttel és EPDM 
tömítéssel

Kalotte5

5

SZENDVICSPANEL TETŐRE 3 BORDÁVAL

A tetőpanelek visszavágása (a belső lemez és a purhab töltés átvágása) elvégezhető közvetlenül a gyárban. 
A lemez és a purhab eltávolítása az egymásra helyezendő felületről az építkezés helyszínén történik. 
Visszavágás csak az 5 m-nél hosszabb panelek esetében rendelhető.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján:

hőszigetelő panelek

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 3011

RAL 3000

RAL 9007

RAL 6005

RAL 7016

LA CERERE

                 HASZNOS SZÉLESSÉG
                 VASTAGSÁG (D) ≤ 100 mm
                 VASTAGSÁG (D) > 100 mm

± 2 mm
± 2 mm

± 2%

HOSSZA ≤ 3000 mm
HOSSZA > 3000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 5 mm
± 10 mm 

6 mm

Standard színek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja magának a jogot a 
standard színek módosítására, előzetes egyeztetés nélkül.

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]
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Lehetséges felrakodás:

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.
A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m között van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rövidebb panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges. 
Ha a tető hossza nagyobb a panelek szállítási hosszánál, a tetőt több elem toldásával kell megépíteni. Ilyenkor a fenti panel külső acéllemezét ráhelyezzük a 
következő panelre. 
Az átfedés minimum 150÷250 mm-es legyen, a tető lejtésének függvényében:
- P >15% lejtés esetében - minimum 150 mm 
- P ≤ 15% lejtés esetében - minimum 250 mm 
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Festett horganyzott acéllemez EN 10143, 
EN 10346 és EN 10169 előírásai szerint.     
Választható profilozás: STANDARD.

Töltés: PUR vagy PIR hab

Légmentesítő tömítés: a jó hőszigetelést 
és a csatlakozás légmentesítését biztosítja.

Önfúró csavar alátéttel és EPDM 
tömítéssel

Kalotte

Mininum 7%-os lejtésű tetőkön alkal-
mazható.
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5

5

SZENDVICSPANEL TETŐRE - 5 BORDÁS  

A tetőpanelek visszavágása (a belső lemez és a purhab töltés átvágása) elvégezhető közvetlenül a gyárban. 
A lemez és a purhab eltávolítása az egymásra helyezendő felületről az építkezés helyszínén történik. 
Visszavágás csak az 5 m-nél hosszabb panelek esetében rendelhető.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján: 

                 HASZNOS SZÉLESSÉG
                 VASTAGSÁG (D) ≤ 100 mm
                 VASTAGSÁG (D) > 100 mm

± 2 mm
± 2 mm

± 2%

HOSSZA ≤ 3000 mm
HOSSZA > 3000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 5 mm
± 10 mm 

6 mm

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010RAL 3011

LA CERERE

Standard színek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja magának a jogot a 
standard színek módosítására, előzetes egyeztetés nélkül.

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]
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hőszigetelő panelek

Lehetséges felrakodás:

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.
A panelek standard hossza 2 m és 10 m között van. Ettől eltérő panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges.
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Festett horganyzott acéllemez EN 10143, 
EN 10346 és EN 10169 előírásai szerint. 
Választható profilozás: STANDARD.

Töltés: PUR vagy PIR hab 

Üvegszál erősítési fólia, amely ellenáll a 
mezőgazdasági épületekben előforduló 
mikroorganizmusoknak, baktériumoknak és 
egyes savaknak.
Vastagsága: 0,5 mm. Színe: fehér áttetsző

Önfúró csavar alátéttel és EPDM tömítéssel 

Kalotte

Mininum 7%-os lejtésű tetőkön 
alkalmazható.
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5

IsoAgro3, IsoAgro5 SZENDVICSPANEL 
TETŐRE  
(agro és zootechnikai épületekhez)

üvegszál      0.50mm

üvegszál      0.50mm

IsoAgro5 Standard színek:

IsoAgro3 Standard színek:

Megjegyzés! A társaság fenntartja magának a standard 
színek módosításának jogát előzetes értesítés nélkül!

Megjegyzés! A társaság fenntartja magának a standard 
színek módosításának jogát előzetes értesítés nélkül!

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010RAL 3011

LA CERERE

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 3011

RAL 3000

RAL 9007

RAL 6005

RAL 7016

LA CERERE

Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján:

HOSSZA=2.000 - 4.000 mm
HOSSZA > 4.000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 10 mm
± 15 mm 

5 mm

HASZNOS SZÉLESSÉG
VASTAGSÁG (D) = 40 mm 

VASTAGSÁG (D) = 50, 60 mm  
VASTAGSÁG (D) = 80, 100 mm

± 7,5 mm
± 3 mm 
± 4 mm 

+ 6, - 4 mm

Súlya Nyomásra, légből felrakodási 
számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]
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Bitumenezett karton – lehetővé teszi a 
tető utólagos vízmentesítését.

Töltet: PUR hab 

Festett horganyzott acéllemez EN 10143, 
EN 10346 és EN 10169 előírásai alapján. 
Választható profilozás: STANDARD.

Önfúró csavar.

Az egyik oldalán bitumenezett 
karton felületű panel olyan tetőknél 
alkalmazható, melyeket utólag 
bitumenezett vagy más természetű 
réteggel szigetelnek. Vízszintesen vagy 
lejtett - lejtő l≥2% - szerkezetekre 
lehet felszerelni. A vízmentesítés az 
építőtelepen történik. Minimális lejtés: 2%.  

Lehetséges felrakodás:

TETŐ SZENDVICSPANEL BITUMENEZETT 
KARTON OLDALLAL

RAL 9002

RAL 9006

RAL 5010RAL 3011

LA CERERE

Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapján: 

HOSSZA =2.000 - 4.000 mm
HOSSZA > 4.000 mm 

Merőlegességtől való eltérés

± 10 mm
± 15 mm 

5 mm

U* - hőátbocsátási tényező, U1- hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összecsatolás hőhatását. 
U2 - hőátbocsátási tényező figyelembe véve a panel profiljának geometriáját. Az EN 14509:2013 A. 10 módszer szerint számítva.

A panelek standard hossza 2 m és 10 m között van. Ettől eltérő panelméret esetén a műszaki részleggel egyeztetés szükséges.

IsoAgro3 Standard színek:

Megjegyzés! A társaság fenntartja magának a standard 
színek módosításának jogát előzetes értesítés nélkül!

± 7,5 mm
± 4 mm 

+ 6, - 4 mm

HASZNOS SZÉLESSÉG
VASTAGSÁG (D) = 60 mm  

VASTAGSÁG (D) = 80, 100 mm

Súlya Nyomásra, légből felrakodási számítási értékek [kN/m2]

Támaszpontok közti távolság [m]
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IsoSanon, IsoSanoa , IsoSano3, IsoSano5 SZENDVICSPANELEK 
TETŐRE, FALRA ÉS ÁLMENNYEZETRE
Az ISOSANO szendvicspanelek belső oldalát PVC bevonatú horganyzott acéllemezből gyártjuk.

Használati területei:
• IsoSanon, IsoSanoa – falpanel szigorú higiéniai alkalmazásokra (gyógyszeripar, tej-és
húsfeldolgozó ipar, laboratóriumok, stb.)
• IsoSano3, IsoSano5 – tető panel az agrozootechnikai alkalmazásokra.

100%-os relatív nedvességű környezetben is alkalmazható.
Nem lehet olyan felületnél alkalmazni, amit UV sugárzás érhet!. 
A PANELEK BEÉPÍTÉS ELŐTTI TÁROLÁSA FEDETT KÖRNYEZETBEN KELL LEGYEN!

A PVC bevonattal ellátott acéllemez lehetővé teszi a könnyed tisztítást és ellenáll különböző foltoknak (vaj, margarin, 
növényi olajok, ecet, kenőolajok, citromsavak, tejsavak, marószódás anyagok, különféle élelmiszeripari olajok). 
A karbantartást vízzel és semleges szappannal végezzük.
Puha szivacsot használjunk és elkerüljük az agresszív termékek, oldószerek használatát, mint például: aceton, toluol, 
etilacetát és egyéb hasonló anyagok. 
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IsoSano N - látható rögzítésű falpanel, rendelhető az egyik vagy mindkét oldalán PVC bevonatú horganyzott acéllemezzel. 

KARBANTARTÁS

TERMÉKTÍPUSOK

IsoSano3, IsoSano5 - 3 és 5 bordás tetőpanel, belső oldala PVC bevonattal ellátva – agrozootechnikai környezetben 
javasolt, ellenáll az agresszív tényezőknek.

lis-lis

IsoSano A -  rejtett rögzítésű falpanel – PVC bevonatú  horganyzott acéllemez csak a belső oldalán rendelhető, a külső 
oldala festett horganyzott acéllemez.   

standard-lis

hőszigetelő panelek



A szendvicspanel szigetelő magját két, mindkét oldalán horganyzott, festett acéllemez fogja közre.
Jellemzői: 0,4 ÷0,6mm - S250GD - EN 10143, EN 10346 és EN 10169 előírásai szerint gyártva. 

Színes bevonat (25 ym PE)
Epoxy primer réteg
Passzíváló réteg
Horgany réteg

Acélmag

Horgany réteg
Epoxy primer réteg

TETŐPANELEK VISSZAVÁGÁSA

FÉMFELÜLETEK
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A panelek visszavágás (a belső lemez és a purhab töltés vágása) elvégezhető 
közvetlenül a gyárban. 

A lemez és a purhab eltávolítása az egymásrahelyezendő felületről az 
építőtelepen történik. 

A visszavágás csak a két fémfelületes panelek esetében javasolt. 

Visszavágás csak az 5 m-nél hosszabb
panelek esetében rendelhető.



A hidegen formált, horganyzott acélból készült könnyűsúlyú szelemeneket nagyrészt az épületek acélszerkezetének 
mellékelemeiként használják, tetőgerendáknak vagy fali keresztgerendának. 
Az utóbbi években népszerű és költséghatékony megoldásnak bizonyult ezen elemek felhasználása az épületek tulajdonkép-
peni fő tartószerkezeteként.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
A C, U, Z és Σ profilokat a következő épületek esetében használják:
• másodlagos tartószerkezetként fal szendvicspanelek vagy trapézlemezek

épülethez rögzítésére;
• Ajtók és ablakok rögzítő elemei;
• tetőpanelek másodlagos tartószerkezeteként;
• az épület fő acélszerkezetének megvalósítására.

ELŐNYÖK:
• Gyors és könnyű összeszerelés;
• alkalmazások széles skálája, magasfokú flexibilitás;
• kiváló rozsda elleni védelem;
• a részletek magasfokú kidolgozása;
• magasfokú ellenállás és merevség;
• olcsó szállítási lehetőség, költséghatékony szerelés

Z, C, U és Σ típusú profilokat gyártunk, a szelemenek magassága 100 mm és 400 mm között van, vastagságuk 1 és 4 mm 
között, hosszúságuk 2 m és 13,5 m között (egyedi igény esetén akár 15 m-ig).

C Z

U∑

Z, C, U ÉS Ʃ HORGANYZOTT PROFILOK

TANÁCSADÁSI ÉS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Tanácsokkal látjuk el az optimális profiltípus kiválasztásában a mellékstruktúra megvalósításában és a megfelelő paneltípus 
kiválasztásában. 
A Plastsistem tervezői elkészítik a teljes acélszerkezeti illetve alépítmény terveket kulcsrakész csarnok megrendelése esetén.

horganyzott profilok
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PROFILLEMEZEK TETŐRE ÉS FALRA
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C-KAZETTA

SINUS LEMEZEK

Javasolt rétegrend:
- C - kazetta;
- hőszigetelés (kőzet vagy üveggyapot)
- párazáró fólia;
- trapézlemez, sinus lemez vagy egyedi    
   homlokzatburkolat

A bemutatott rendszer külső lemezburkolata lehet:
- 18 mm-es magasságú trapéz  lemez;
- 25 mm-es magasságú  trapéz lemez;
- 40 mm-es magasságú  trapéz lemez;
- sinus lemez; 
- egyedi homlokzatburkolati rendszer födémmezők.

Hasznos szélesség
(mm)

Hasznos szélesség
(mm)

988

Hasznos szélesség
(mm)
600

min=2
max=13

0,45
0,50
0,60
0,75
1,00

4,37
4,85
5,82
7,27
9,70

Hossza
(m)

Hossza
(m)

min=2
max=13,5

Hossza
(m)

Vastagság
(m)

Vastagság
(m)

Súly
(kg/m2)

Súly
(kg/m2)

1.085 min=2,5
max=13,5

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88
1,00

3,98
4,42
5,30
6,62
7,77
8,83

Hasznos szélesség
(mm)

Hossza
(m)

Vastagság
(m)

Súly
(kg/m2)

1.000 min=2
max=13,5

0,45
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25

4,31
4,79
5,75
7,19
9,58

11,97

PL
S 

 1
20

x6
00
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8x

76
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S 
 2

5x
18

0
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S 
 4

0x
25

0

ALACSONYBORDÁS TRAPÉZLEMEZEK

A C-kazettát önhordó elemekként használják főként homlokzatok, esetenként tetők építőrendszerében.

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,99
10,54
11,97
14,94
17,91

Vastagság
X = 100

Súly
0,75
0,88
1,00
1,25

9,37
11,00
12,50
15,62

X = 120

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,48
11,11
12,62
15,76
18,89

X = 125

0,75
0,88
1,00
1,25

9,81
11,51
13,08
16,35

X = 130

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,97
11,69
13,28
16,53
19,87

X = 150

0,75
0,88
1,00
1,25

10,01
11,74
13,35
16,68

X = 160

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

10,95
12,84
14,58
18,21
21,83

X = 200

ÚJ

Vastagság Vastagság Vastagság Vastagság Vastagság VastagságSúly Súly Súly Súly Súly Súly



840 min=2
max=13,5

0,75
0,88
1,00
1,25

10,51
12,34
14,02
17,52

PL
S 

 1
41

x2
80

TEHERHORDÓ LEMEZEK
A teherhordó lemezek alkalmazhatók a tetőzet burkolására, a tető külső fedésére, valamint közbülső 
padlózatként, felhasználhatók még betonlapok zsaluzataként is .Nagy fesztávolságok eléréséhez a teherhordó 
lemezek költséghatékony megoldást jelentenek, mert kiküszöbölik a másodlagos acélvázak használatát.

A szigetelt tetők rétegrendje:
- teherhordó lemez;
- párazáró fólia; 
- kőzetgyapot szigetelés;
- vízzáró réteg (PVC, TPO vagy egyéb anyag vízmentesítő membránja).

1.050 min=2
max=13,5

0,75
0,88
1,00
1,25

8,41
9,87

11,21
14,02

PL
S 

 8
5x

26
2

870 min=2
max=13,5

0,75
0,88
1,00
1,25 
1,50 

10,15
11,91
13,53
16,92
20,30PL

S 
 1

53
x2

90
tetőfedő elemek
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Hasznos szélesség
(mm)

Hasznos szélesség
(mm)

Hasznos szélesség
(mm)

Hosszúság
(m)

Hosszúság
(m)

Hosszúság
(m)

Vastagság
(m)

Vastagság
(m)

Vastagság
(m)

Súly
(kg/m2)

Súly
(kg/m2)

Súly
(kg/m2)



A Plastsistem kiegészítő elemei gyors szerelést,megbízható rögzítést,légzáró kapcsolatokat, valamint esztétikus meg-
jelenést biztosítanak különböző méretű és funkciójú külső és belső falakon, illetve tetőszerkezeteken.
Standard és egyedi elemeket egyaránt gyártunk a panelgyártás során használatos RAL színskálánk szerint.

Vastagság: 0,5 mm

Takaróprofil - külső old-
ali szegés a tető és a fal 

találkozásához

Takaróprofil - belső old-
ali szegés a tető és a fal 

találkozásához

Párkány (fedő)

Párkánylemez

Külső sarok profil

Belső sarok profil

Belső gerincelem

Külső gerinc

Fedési profil

Lábazati szegély

TARTOZÉKOK SZENDVICSPANELEKHEZ

SZEGÉLYEK

20



Megjegyzések: A tetőpanelek rögzítése a tartópanelekre a bordák számának megfelelő csavarszámmal javasolt (legalább 
3). Kalotta (teherelosztó lemez) használata javasolt minden csavarnál. A fali panelek rögzítésénél a tartópanelekre javasolt 
3 csavar használata a panel szélességén. Előírjuk a rögzítő csavarok számának növelését az épület széleinél!   

(önfúró, horganyzott acélból, alátéttel és tömítéssel, bármilyen RAL színben rendelhető)

CSAVAROK, KÖTŐELEMEK

6 mm alatti vastagságú 
fémszerkezetekhez

FELHASZNÁLÁS
Panel típusa – panel vastagsága MÉRETEI MEGJEGYZÉSEK

IsoPer - 30, 40
IsoPer - 50,60
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40
IsoPer - 100, IsoAc - 50,60
IsoPer - 120, IsoAc - 80
IsoAc - 100
IsoAc - 120, IsoFrig - 150

6,3 x 62 v16
6,3 x 82 v16
6,3 x 102 v16
6,3 x 122 v16
6,3 x 152 v16
6,3 x 172 v16
6,3 x 195 v16

Hütőszobákhoz FELHASZNÁLÁS
Panel típusa – panel vastagsága MÉRETEI

IsoFrig - 150
IsoFrig - 200

6,3 x 195 v16 inox
6,3 x 245 v16 inox

Faszerkezetekhez

IsoPer - 30, 40, 50
IsoPer - 60, IsoAc - 30
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50
IsoPer - 100, IsoAc - 60
IsoAc - 120, IsoAc - 80, 100
IsoAc - 120

6,3 x 100 GTW
6,3 x 120 GTW
6,3 x 140 GTW
6,3 x 160 GTW
6,3 x 210 GTW
6,3 x 260 GTW

Pop szegecs – a lemezprofilok 
egymáshoz rögzítésére

Betonszerkezetekhez FELHASZNÁLÁS
Panel típusa – panel vastagsága MÉRETEI

IsoPer - 30, 40, 50
IsoPer - 60, IsoAc - 30
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50
IsoPer - 100, 120, IsoAc - 60, 80
IsoAc - 100
IsoAc - 120

6,3 x 100 BS
6,3 x 120 BS
6,3 x 140 BS
6,3 x 160 BS
6,3 x 180 BS
6,3 x 200 BS

IsoPer - 30
IsoPer - 40
IsoPer - 50, 60
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40
IsoPer - 100, IsoAc - 50, 60
IsoPer - 120, IsoAc - 80
IsoAc - 100, 120, IsoFrig - 150
IsoFrig - 200

6,3 x 70 v16 
6,3 x 80 v16
6,3 x 95 v16
6,3 x 115 v16
6,3 x 135 v16
6,3 x 155 v16
6,3 x 195 v16
6,3 x 235 v16

12 mm alatti vastagságú 
fémszerkezetekhez

FELHASZNÁLÁS
Panel típusa – panel vastagsága MÉRETEI MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

FELHASZNÁLÁS
Panel típusa – panel vastagsága MÉRETEI

KALOTTE
A paneleknek a tetőhöz való erősítéséhez használjuk. Stabilitást és 
biztonságot ad. Minden RAL színben szállítjuk.

FEDŐK
Rendelésre a homlokzat panelei külső oldalának megfelelő 

színű csavarfedőket szállítunk.
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A füstelvezető kupolák funkciói:
• Füst és forró gázok eltávolítása (ez a funkció határozza meg a
füstelvezető kupolát). A kupola vezénylése lehet automata vagy manuális. 
• Napi szellőztetés – opcionális funkció, amely növeli az épületet használók kom-
fortérzetét. A szellőztető berendezés aktiválása lehet automata vagy manuális. 
• Természetes világítás – az üveges felületen keresztül való-
sul meg. Ez a felület lehet: 10 vagy 16 mm-es polikarbonát, opál 
színű vagy átlátszó, vagy 1,2,3 rétegű termoformált akrilikus üveg.
• Kijárat a tetőre.

CU 5 NERVURI

30 mm vastagságú, cellás polikarbonát, sík felületű bev-
ilágító. Kizárólag a teljes tetőhosszban alkalmazható, 
nem toldható össsze szendvicspanellel sem alatta, sem 
felette
Szélessége: 1000 mm.
U = 1.3W/m2*K

Duzzadó, öntapadós 
tömítés 20 mm x 
20 mm, az oldalsó 
szárnyakra rögzítjük – 
a szendvicspanel füle 
és a világítóablak füle 
közé 

Szendvicspanel

sima felület

Duzzadó, öntapadós tömítés 20 mm x 20 mm

LIS (SIMA)

Öt bordával ellátott, cellás polikarbonát bevilágító (10 
vagy 16 mm vastagságú). 
A szendvicspaneles vagy alacsony bordás trapézlemez-
ből készült tetőnél alkalmazható bevilágító. A gerinctől 
az ereszig, vagy annak egy szakaszán alkalmazható, majd 
a szendvicspanelhez szakszerűen hozzátoldható. 
Szélesség: 1000 mm. 
U=2.6 W/m2*K (10 mm-es vastagságú bevilágító) 
U=2 W/m2*K (16 mm-es vastagságú bevilágító) 

5 BORDÁS

Minden panel rendelkezik UV védelemmel a külső oldalán.

BEVILÁGÍTÓK

FÜSTELVEZETŐ KUPOLÁK
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SZELEMEN



Biztosítjuk a teljes PVC egészségügyi kellékek- és pro-
fil készletet, hütőházak és raktárak kivitelezéséhez és más 
kötött termikus és higiénikus feltételek teljesítéséhez.

Jellemzőik:
• Alapanyag: 4 cm vastag szendvicspanel
• Nagy ellenállású acélvasalás
• 50.000 nyitásra tesztelt  kapuk csavarásterhelt acélrugóval
• Standard változatban az ajtókba be van építve a rugótörés elleni védelem, a huzalszakadás elleni védelem és az ujjak becsípése
elleni berendezés;
• A paneleket különböző kellékekkel lehet ellátni: gyalog átjárós ajtó, üveges panelek, különböző mintájú ablakok, stb.
• Az ajtókat ki lehet nyitni manuálisan, láncos reduktorral való működtetéssel, vagy automata kezeléssel a kapcsolótábla vagy
távirányító segítségével; 
• Perimetrális gumitömítéssel való légtelenítés;
• 2.0 mm vastagságú galvanizált sínek;
Külső standard színek: RAL fehér 9002, RAL ezüst 9006, RAL kék 5010, antracit szürke 7016, tűzpiros RAL 3000.
Belső színek: RAL fehér 9002.

EGÉSZSÉGÜGYI PROFILOK

IPARI AJTÓK

LÉGMENTESÍTŐ SZALAGOK

PE POLIETILÉN ÖNTAPADÓS SZALAG
(Vastagsága 3mm x szélessége 20mm)

Felhasználás: A Plastsistem panelfelületek és csatlakozások 
tömítéséhez, légmentesítésére.

SF900 BUTILSZALAG
 (Vastagsága 2mm x szélessége 8mm)
Különleges papírra extrudált ultraperformáns polimer elasz-
tomer. Víz- és nedvesség elleni optimális légmenetesítést 
biztosít. 
Felhasználás: Lemezvarrat légmentesítése. 
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2124

Tűzvédelmi minősítések (PIR hab)

TŰZÁLLÓSÁG 
ISOPERnRF     D = 50 și 60 mm              EI 20 E 90
ISOPERnRF     D = 80, 100, 120 mm      EI 30 E 30    
ISOFRIGRF      D = 150, 200 mm            EI 30 E 30     
ISOPERaRF     D = 80, 100  mm              EI 30 E 60    
ISOAC3RF       D = 50 și 60 mm               REI 20 RE 30  
ISOAC3RF       D = 80, 100, 120 mm      REI 30 RE 30  
ISOAC5RF       D = 50 și 60 mm               REI 15 RE 30  
ISOAC5RF       D = 80, 100, 120 mm       REI 30 RE 60  

TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ
ISOPERnRF [30-200 mm] B-S2, d0
ISOPERaRF [40-100 mm] B-S2, d0
ISOAC3RF  [30-120 mm] B-S2, d0
ISOAC5RF  [30-120 mm] B-S2, d0

Tűzvédelmi minősítések (PUR hab)

TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ
ISOPERn [30-200 mm] D-S3, d0 
ISOPERa [40-100 mm] D-S3, d0
ISOAC3 [30-120 mm]   D-S3, d0
ISOAC5 [30-120 mm]   D-S3, d0 

Sűrűség - 35-40 kg/m3

Egyéb vizsgálati eredmények:
Hangszigetelés Rw (dB)
ISOPERn 40 - RW (C;Ctr) = 28 (-3;-4) dB 
ISOAC5 80 - RW (C;Ctr) = 27 (-2;-5) dB

E      - tűz tömítettség
I       - tűz hőszigetelés
R      - terhelhetőség

*A Z, C, U  és  horganyzott Ʃ profilok és a két fémoldalú panelek esetében

alkalmazzuk a             jelzést.

MINŐSÍTÉSEK



KULCSRAKÉSZ CSARNOK MEGOLDÁSOK

TERMELÉSI CSARNOK JELLEMZŐI:
• Hossza: 20 m

• Szélessége: 10 m
• Magassága az ereszig: 4 m

• Raszter: 5 m

KÖZPONTI TELEPHELY + RAKTÁR JELLEMZŐI:
• Hossza: 25 m

• Szélessége: 14 m
• Magassága az ereszig: 4,8 m

• Raszter: 5 m
• Emelet az első raszteren

SZERVÍZ CSARNOK JELLEMZŐI:
• Hossza: 25 m

• Szélessége: 12 m
• Magassága az ereszig: 4 m

• Raszter: 5 m

* Igény esetén egyedi méretű csarnokokra is tudunk ajánlatot küldeni!
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Acél vázszerkezet

Szelemenek

Tető szendvicspanel

Fal szendvicspanel
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Külső sarok profil

Takaróprofil - külső oldali szegés a tető 

és a fal találkozásához
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Önhordó, derékszög keresztmetszetű

ereszcsatorna

Párkány fedő

PVC vagy AL nyílászáró

Polikarbonát áttetsző bevilágító

Füstelvezető kupola



  Anglia    Ausztria    Azerbajdzsán    Bulgária    Cseh Köztársaság    Franciaország    Hollandia    Horvátország    Litvánia  
  Magyarország    Moldovai Köztársaság  Németország    Norvégia    Oroszország    Svájc    Szerbia    Szlovákia    Szlovénia    Ukrajna




