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32

години
îñíîâàíà 1990

Върхови хидроизолационни материали

промоционална ценова листа

ïîä ðóëîííè è òå÷íè õèäðîèçîëàöèè
Ïîëèìåðáèòóìåí ãðóíä íà âîäíà îñíîâà

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС

5 êã êîôà

18 êã êîôà

13,50

39,00

Ðàçõîäíà íîðìà 200 -:- 400 ãð/ì2
Произведен от полимербитум, който осигурява еластична връзка с основата,
изключително висока адхезия и „самозалепващ“ ефект.
Полага се както върху сухи, така и върху влажни повърхности.
Бързосъхнещ: 15-30 минути. Незапалим.
грундиране на порьозни основи

Ïîëèìåðåí ãðóíä íà âîäíà îñíîâà

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС

5 êã êîôà

18 êã êîôà

13,50

39,00

Ðàçõîäíà íîðìà 200 -:- 250 ãð/ì2
Полимерна емулсия на водна основа за грундиране на порьозни основи преди
полагане на еластичните полимерни хидроизолации и настилки ИзоМРАЗ и
ИЗОМАКСИТ.
Полага се както върху сухи, така и върху влажни повърхности.
Бързосъхнещ: 15-30 минути. Незапалим.

çà ðåìîíò íà ïîêðèâè
Ïðîèçâåäåí íà áàçà äåñòèëàòåí áèòóì.
Îãúâàåìîñò: 0 îÑ, òîïëîóñòîé÷èâîñò: 100 îÑ

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС
до -12% ÈЗОМАКС - А

25 êã ÷óâàë
50,00

44,00

20 êã êîôà
48,00

41,60

10 êã êîôà
27,00

22,50

Ïðèìåðíè ðàçõîäíè íîðìè è öåíè íà ìàòåðèàëè çà 1 ì2 õèäðîèçîëàöèÿ
Èçîìàêñ-À, êã

Ïîëèåñòåðåí âîàë, ì2

Öåíà, ëâ

Ðåìîíò ñ един усилващ пласт

3,5

1,08

7,24

Ðåìîíò ñ два усилващи пласта

5,0

2,16

10,96

õèäðîèçîëàöèÿ

Íàé-ñúùåñòâåíîòî ïðåäèìñòâî ïðè èçïîëçâàíå íà ïàñòи ÈÇÎÌÀÊÑ å ïîëó÷àâàíåòî íà
íåïðåêúñíàòà õèäðîèçîëàöèîííà ìåìáðàíà âúðõó öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà îáåêòà, ñ
êîåòî ñå èçáÿãâà íàé-ãîëåìèÿ íåäîñòàòúê íà ðóëîííèòå ìàòåðèàëè - íàëè÷èåòî íà
ñíàæäàíèÿ ìåæäó îòäåëíèòå ìóøàìè. Ñúùåâðåìåííî, ïàñòè ÈÇÎÌÀÊÑ ñúñ ñâîÿòà
ïðèñïîñîáèìîñò êúì âñÿêàêâè ôîðìè, ñà óíèâåðñàëíè çà ðåøàâàíåòî íà âñè÷êè
âúçíèêíàëè ïðîáëåìè ïî õèäðîèçîëàöèÿòà íà ñòîìàíîáåòîííè ïîêðèâè, òîïëîèçîëàöèè
è ìåòàëíè êîíñòðóêöèè.
Патентованата формула на ÈÇÎÌÀÊÑ има практически доказана трайност над
10 години.

çà íîâè ïîêðèâíè õèäðîèçîëàöèè
Ïðîèçâåäåí íà áàçà полимерáèòóì
Оãúâàåìîñò: ìèíóñ 10 î Ñ, òîïëîóñòîé÷èâîñò: 110 îÑ

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС

25 êã ÷óâàë

20 êã êîôà

10 êã êîôà

5 êã êîôà

67,50

65,00

37,00

21,00

Åëàñòà - ÷åðâåíà *

-

78,00

44,00

26,00

Åëàñòà - ñèâà *

-

81,00

48,00

29,00

Åëàñòà - çåëåíà *

-

94,00

59,00

37,00

ÅËÀÑÒÀ ЕКСПРЕС

-

77,00

-

25,00

ÅËÀÑÒÀ

* Öâåòíè ïàñòè: ðàçõîä - 0, 200 êã/ì 2
Ïðèìåðíè ðàçõîäíè íîðìè è öåíè íà ìàòåðèàëè çà 1 ì2 õèäðîèçîëàöèÿ
ÅËÀÑÒÀ, êã

Полиестерен воал, êâ. ì

Öåíà, ëâ

Íîâи ïîêðèâи

5,0

2,16

15,44

Ðåìîíò íà ëàìàðèíè

3,0

0,50

8,59

Ðåìîíò íà áèòóìíè êåðåìèäè

3,0

0,10

8,20

Ôàñàäíè ôóãè

2,0

0,25

5,64

Ремонт с ЕЛАСТА ЕКСПРЕС

3,0

1,08

12,52

õèäðîèçîëàöèÿ

Èçîìàêñ ÅËÀÑÒÀ ñå ïðîèçâåæäà
â ÷åòèðè îñíîâíè öâÿòà.
Öâåòîâåòå ñèâ, ÷åðâåí è çåëåí
ñå ïîëàãàò êàòî çàâúðøâàù ñëîé.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ЕДИН ДЕН !

çà ïîäçåìíè õèäðîèçîëàöèè
Ïðîèçâåäåí íà áàçà полимерáèòóì. Îãúâàåìîñò: ìèíóñ 5 îÑ, òîïëîóñòîé÷èâîñò: 90 îÑ

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС
ÈçîEËÀÑÒ

20 êã êîôà

10 êã êîôà

58,00

33,00

Ïðèìåðíè ðàçõîäíè íîðìè è öåíè íà ìàòåðèàëè çà 1 ì2 õèäðîèçîëàöèÿ
ÈçîÅËÀÑÒ, êã

Ñòúêëåíà ìðåæà,
êâ. ì

Öåíà, ëâ

Ïîäçåìíè

4,0

1,08

12,68

„Çåëåíè ïîêðèâè”

5,0

1,08

15,58

õèäðîèçîëàöèÿ

ÈзоÅËÀÑÒ å îòëè÷åí ñ äâå íàãðàäè „Íàé-äîáúð ñòðîèòåëåí ïðîäóêò çà 2009 ã.”

ÈзоЕЛÀÑТ å продукт на база полимерáèòóì и специално разработения и патентован
емулгатор „ИЗОМАКС“. Тази комбинация гарантира 100% защита от вода, висока
еластичност и здравина на изолацията.

çà òåðàñè, áàíè, обитаеми покриви
Ïðîèçâåäåí íà áàçà полимер - êàó÷óêова дисперсия. Îãúâàåìîñò: ìèíóñ 25 îÑ
Тîïëîóñòîé÷èâîñò: 160 îÑ
Коефициент на топлопроводност λ = 0.09 W/m.K
топлоизолационен ефект

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС

5 êã êîôà

до -20% ÈçîÌÐÀÇ - базов (бежов)

10 êã êîôà

20 êã êîôà

30,00 27,50 53,00 48,00 100,00 80,00

ÈçîÌÐÀÇ - цветен
(бял, охра, гълъбовосив, зелен, червен)

33,00

60,00

110,00

ÈçîÌÐÀÇ 2К (за басейни и резервоари)

-

10 êã êîôà
48,00

25 êã êîôà
110,00

Ïðèìåðíè ðàçõîäíè íîðìè è öåíè íà ìàòåðèàëè çà 1 ì 2 õèäðîèçîëàöèÿ
ÈçîÌÐÀÇ, êã

Ñòúêëåíà
ìðåæà, êâ. ì

Öåíà, ëâ

Ïîä îáëèöîâêè - на закрито

2,0

-

8,00

Ïîä îáëèöîâêè - на открито

3,0

1,08

13,00

Òåðàñè - íàñòèëêà

4,0

1,08

17,00

Çащитна „боя” (вертикално) - на открито

2,0

-

8,00

Басейни, резервоари

4,0

1,08

18,68

õèäðîèçîëàöèÿ

ИзоМРАЗ å еднокомпонентна полимерна хидроизолация в различни цветове.
ИзоМРАЗ е от една страна материал, даващ възможност за работа и при много
ниски температури - до 0oС, а от друга страна получената хидроизолация отразява
слънчевите лъчи и има „охлаждащ“ ефект през лятото.

çà ïаркинги и гаражи
Студено гъвкаво микроасфалтово покритие

îïàêîâêè, öåíè в ëâ без ДДС

10 êã

20 êã

ИЗОМАКСИТ - графит

70,00

120,00

ИЗОМАКСИТ - зелен

77,00

130,00

Ïðèìåðíè ðàçõîäíè íîðìè è öåíè íà ìàòåðèàëè çà 1 ì2 покритие
ИЗОМАКСИТ, êã

Полиестерен воал,
êâ. ì

Öåíà, ëâ

Ïаркинги, гаражи

6,0

1,08

36,97

Пешеходни зони

4,0

1,08

24,97

покритие

ИЗОМАКСИТ е водонепропускливо, износоустойчиво, тънкослойно микроасфалтово
покритие, предотвратяващо отрицателното въздействие на природните и
климатични фактори върху настилките на открито и закрито.

топлоотразяващо покритие

ЕНСТВАНА
УСЪВЪРШ пер лесен
+ су
формулананасяне
за

БДС ЕN 15 824

за външно и вътрешно приложение

полага се като латекс - работи като топлоизолация!
предпазва от конденз и мухъл!

90%

85%

отражение на
слънчеви лъчи

отражение на
топлинни лъчи

ИОНАЛНИа
Ц
О
М
О
Р
П
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%
5
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е
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за да не изтичат парите ви през стените!
Цени на ИзомаксТЕРМ (лева без ДДС)
Опаковка

Цена на опаковка

Покрива площ

Цена за 1 кв. м

1,0 kg

30,00

22,50

5,0 кв. м

6,00

4,50

2,5 kg

66,00

49,50

12,5 кв. м

5,28

3,96

5,0 kg

120,00

90,00

25,0 кв. м

4,80

3,60

Разходна норма: 200 грама за 1 кв. м при гладка основа
Цени на ИзомаксТЕРМ - грунд (лева без ДДС)
Опаковка

Цена на опаковка

Покрива площ

Цена за 1 кв. м

0,5 kg

7,80

12 ÷ 15 кв. м

0,62

1,0 kg

12,00

25 ÷ 30 кв. м

0,48

Разходна норма: 40 грама за 1 кв. м

Златен медал и диплом
от LXX Международен
технически панаир - Пловдив 2014

àðìèðащи
материали
цени в лв без ДДС

ïîëèåñòåðåí âîàë
1,00 ëâ/ì 2

ñòúêëåíà ìðåæà 65 ãð
1,00 ëâ/ì 2

îòäóøíèê
15,00 ëâ

÷åòêà
5,00 ëâ

êîìïåíñàòîðíà ëåíòà
çà ôóãè - 2,25 ëâ/ëèí. ì

самозалепваща се изолационна
ëåíòà - 2,25 ëâ/ëèí. ì

аксесоари

Îôåðòà çà èçïúëíåíèå (òðóä è ìàòåðèàëè)

Öåíè за ì 2 в лева,
без ДДС

1. Пîêðèâíè õèäðîèçîëàöèè с ИЗОМАКС - А

ални

					
сп е ци
					
промоционални

ц е ни

Изпълнение на 3-слойна хидроизолация с гаранция 5 години		
Изпълнение на 5-слойна хидроизолация с гаранция 10 години

20,90
26,90

2. Èçïúëíåíèå íà ïîäçåìíè õèäðîèçîëàöèè ñ ÈÇÎÅËÀÑÒ
		
Ïîäçåìíè õèäðîèçîëàöèè - ãàðàíöèÿ 5 ãодини
		
- õîðèçîíòàëíè
		
- âåðòèêàëíè
Çàáåëåæêè: 		
				
		

Çà îáåêòè ñ ïëîù ïîä 100 ì2 öåíàòà ñå óâåëè÷àâà ñ 20%.
Ïðåäëàãàíèòå öåíè ñà îðèåíòèðîâú÷íè è ñå óòî÷íÿâàò ñëåä îãëåä íà îáåêòà.

Ïðîèçâîäñòâî è èçïúëíåíèå íà òå÷íè õèäðîèçîëàöèè
1000 Ñîôèÿ, áóë. „Âèòîøà” 67
òåë: 02/ 981 22 65, òåë: 02/ 981 29 65
Å-mail: info@isomax.bg, www.isomax.bg
Ìàãàçèí/ñêëàä
Ñîôèÿ, óë. „Âîåííà ðàìïà” 30
òåë: 089 990 8550, òåë: 02/836 98 58

18,00
24,00

20,90
22,90

