
Dette er et veggpanel utformet for 
mange typer bruksområder og 
anvendelser. Panelet er også 

tilgjengelig i et bredt spekter av 
tykkelser. Takket være den 

klassiske profilen på platen, gir 
dette panelet et interessant uttrykk 
med en estetikk som er typisk for 

industrielt bruk.

Et tak panel som er svært allsidig og gir høye estetiske 
resultater. De ulike alternativene tillater et tilpasset valg, for å 
møte brukerens behov. Dette panelet antyder en ny design for 
industrielle og offentlige tak. Estetisk, muliggjør dette panelet 
også integrering av ulike tak systemer. Dette takket være et 

bredt spekter av for eksempel beslag og takvinduer. 

Selvbærende metall sandwich panel 
isolert med polyuretanskum. Dette 
panelet er ekstremt allsidig, samt 
enkelt å montere. De svært høye 

egenskapene av termisk isolasjon og 
den gode kvaliteten på 

skjøtesystemet, gjør den spesielt 
egnet for konstruksjoner som krever 

en kontrollert temperatur, som for 
eksempel i kjølerom.
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ISOPAN produserer og distribuerer 
sandwich elementer til industribygg, 

private boliger samt næringsbygg over 
hele verden. De leverer elementer både 
for tak og vegg. Elementene består av 2 
lakkerte metall plater, en på hver side, 

med en plate av isolasjon i mellom. 
Isolasjonen varierer både i tykkelse og 

variant etter bruksområde.  Platene 
produseres i et bredt spekter av farger, 

samt med forskjellige profiler og 
mønster.

Isopan er et av de største navnene i 
Europa på denne type produkter.

Dette er paneler konstruert for bruk på 
vegg med skjulte skruer. Disse kan 

monteres både vertikalt og horrisontalt , 
og den er tilgjengelig i et stort utvalg av 
farger.  Panelet er tilgjengelig i tre ulike 
eksterne metal profiler. 04/04, 05/05, 
06/06 der tallet indikerer tykkelsen på 

metallet. 

Takket være dette produktet kan ISOPAN tilby sine kunder et 
produkt som er raskt å legge, og som i tillegg har en meget god 
isolerende effekt. Med sin estetiske design og ytelse, er panelet 
lik tradisjonelle EIFS vegger. (estetisk isolerende ferdig system)
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