Kompleksowa obsługa:
-pomiary,
-indywidualny projekt,
-dobór odpowiednich komponentów,
-produkcja,
-montaż.

Korzyści wynikające ze stosowania materacy izolacyjnych:
-bezpieczeństwo- wykonane są z niepalnych materiałów,
stanowią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi (zabezpieczają
przed poparzeniem),

-ekonomia/ekologia- poprawnie zainstalowana izolacja wpływa
na oszczędność energii cieplnej; nie generują dodatkowych
kosztów eksploatacyjnych i odpadów jak w przypadku
tradycyjnych rozwiązań (np. utylizacja zdemontowanej izolacji blachy osłonowe), są wielokrotnego użytku,
-elastyczność- materace są elastyczne i idealnie przylegają do
zaizolowanej powierzchni; różne sposoby mocowania (m.in. rzepy,
haki, paski) i dobór optymalnej grubości izolacji pozwala na
zastosowanie ich w trudno dostępnych miejscach,
-skuteczność- odpowiedni dobór surowca zapewnia optymalną
izolację; materace mają takie same właściwości izolacyjne jak
tradycyjna izolacja.

Oferta firmy to szeroka gama produktów
izolacyjno-termicznych, które stosowane są
wszędzie gdzie występuje kontakt z wysoką
temperaturą, ograniczając przepływ i utratę
ciepła. Produkcja obejmuje materace
termoizolacyjne stosowane jako izolacje
cieplne m.in. do wszelkiego typu silników,
maszyn,
urządzeń,
instalacji
przemysłowych oraz turbin i armatur.

Firma IsoTex istnieje od 1994 roku.
Specjalizuje się w produkcji materacy
izolacyjnych (izolacji termicznych).
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie
izolacji termicznych: od pomiarów, przez
indywidualny projekt, produkcję, aż po
montaż.

Każde zamówienie jest traktowane
indywidualnie i dostosowane do potrzeb
i wymagań klienta. Kształt, wielkość,
grubość, metody montażu wszelkich osłon
i materacy dobrane są do danych
technicznych
i
konstrukcyjnych
dostarczanych
przez
zleceniodawcę,
a także do jego osobistych preferencji,
z zachowaniem wysokich standardów.

W naszej ofercie posiadamy:
-materace izolacyjne turbin
-materace izolacyjne silników przemysłowych
-materace izolacyjne maszyn
i urządzeń
-materace izolacyjne instalacji
i armatur
-materace izolacyjne przeciwogniowe
-filtry przemysłowe
-Izolacje wszelkiego typu ograniczające
przepływ i utratę ciepła

Nasze produkty od lat stosowane są w
Polsce, Europie (m.in. Niemcy, Austria,
Szwajcaria) i na całym świecie (m.in. Stany
Zjednoczone, Izrael).

Metoda izolacji turbin energetycznych oraz
rurociągów ciepłowniczych oparta na
produkcji
termoizolacyjnych
materacy
wielokrotnego użycia sprawia, że jest to
technologia odnawialna, sucha i czysta
ekologicznie. Maty te można łatwo
montować i demontować. Nie wymagają
konstrukcji nośnej, pokrywania zaprawą
cementową, suszenia i malowania ani
blaszanych osłon.

Techniczne materiały włókiennicze wykonane są w całości
z niepalnych włókien szklanych, nieszkodliwych toksycznie
(także przy wysokich temperaturach). Tkaniny nie zawierają
żadnych substancji szkodliwych dla środowiska i są zgodne
z zarządzaniem o bezpieczeństwie materiałowym, wymogami
przeciwpożarowymi i odpowiadają klasie materiałów
budowlanych A1. Powlekane są m.in. folią aluminiową, silikonem
bądź teflonem. Oferujemy najnowsze technologie, które cechuje
wielokrotność użycia oraz odporność na wysokie temperatury.
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