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Společnost Isover celosvětově vyvíjí, 

vyrábí a prodává izolační materiály v té 

nejlepší kvalitě již od roku 1936. Materiály 

Isover je izolována každá druhá střecha v 

Evropě či každý pátý dům v USA. Isover je 

největší výrobce izolací s působností a 

výrobními závody po celém světě, který 

reprezentuje divizi izolačních materiálů 

francouzského koncernu Saint-Gobain, 

založeného v roce 1665 ve Francii. 

V České republice je skupina Isover zastoupena společností Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.  s 

obchodním a marketingovým ředitelstvím v Praze a hlavním sídlem v Častolovicích, kde se také 

nachází zmodernizovaný výrobní závod na výrobu izolačních materiálů z čedičové vlny, které se zde 

vyrábějí již více než 40 let. Společnost vlastní další dva moderní závody na výrobu expandovaného 

polystyrenu EPS, a to v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou. Stejně jako na jiných evropských a 

světových trzích, tak i na českem trhu je Isover největším výrobcem a dodavatelem izolačních 

materiálů, které jsou navíc vyrobeny z ekologicky nezávadných přírodních surovin.  

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.  rozšířila od počátku roku 2010 své portfolio produktů a 

stala se tak jedinou firmou na českém trhu nabízející nejširší sortiment tepelných,  zvukových a 

protipožárních izolací  v té nejlepší kvalitě pod jednotnou značkou ISOVER. 

Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny , 

skelné vlny , extrudovaného polystyrenu XPS  a nově také kvalitní izolační produkty 

z expandovaného polystyrenu EPS . Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, 

fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také 

unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. 

Minerálně vláknité a polystyrénové materiály Isover určené pro tepelnou izolaci budov, slouží také 

jako ochrana před hlukem a navíc minerální izolace přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů.  

Všechny produkty z minerální vlny a většina produktů z EPS značky ISOVER jsou dnes zařazeny 

v seznamu výrobků a technologií dotačního programu „Zelená Úsporám“. Vyhovují tak p řísným 

podmínkám pro vytvá ření nízko-energetického a pasivního zp ůsobu bydlení  a tedy také 

možnosti využití státních dotací na zateplení.  

Prodej výrobků pod ochrannou známkou ISOVER je v České republice zajištěn prostřednictvím 

rozvětvené sítě smluvních odborných prodejců stavebnin. V každém regionu Čech a Moravy můžete 

využít služeb a poradenství obchodních zástupců, kteří jsou připraveni podat Vám veškeré informace 

o našich materiálech.  



Snahou společnosti Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. je poskytovat zákazníkům možnost objektivního 

řešení týkajícího se výběru a aplikace jednotlivých typů izolací. Samozřejmostí je odborné 

poradenství p ři volb ě nejvhodn ějšího typu izola čního materiálu pro dosažení optimálního 

řešení přesně dle potřeb a požadavků zákazníků, a to jak po stránce technické, tak také po 

stránce ekonomické .  

 


