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Firma INDIVIZO zajmuje się projektowaniem, 
produkcją i sprzedażą tekstylnych izolacji termicznych 

(materacy izolacyjnych).
Produkcja przebiega z zachowaniem zasad ISO 9001, 
przy jednoczesnym zachowaniu polskich standardów 

cenowych. Gwarantujemy wysoką jakość naszych 
izolacji oraz terminowość, a dotychczasowe projekty 
cieszą się uznaniem klientów z Polski i Europy (m.in. 

Niemiec, Holandii i Szwajcarii).                   



•Projektowanie, produkcja i montaż 
materacy izolacyjnych

•Materace izolacyjne turbin

•Materace izolacyjne silników 
przemysłowych

•Izolacje układów wydechowych

•Materace izolacyjne armatur,

•Izolacje zaworów

•Maty izolacyjne przeciwogniowe

•Wszystkie inne termoizolacje, gdzie 
występuje kontakt z wysokimi 
temperaturami
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Dlaczego warto wybrać materace 
izolacyjne?

Ochrona / bezpieczeństwo
Do produkcji naszych termoizolacji 

wykorzystywane są niepalne materiały
z włókna szklanego (które są odporne na 

wysokie temperatury oraz chemikalia), jak 
również materiały powlekane powłoką 
ochronną np. silikonem, aluminium czy 

teflonem. Izolacje mogą stanowić ochronę 
przed czynnikami zewnętrznymi,

a także mają istotny wpływ na poziom 
BHP.

Oszczędność
Poprawne zainstalowanie izolacji 

termicznej zapewnia natychmiastową 
oszczędność energii cieplnej, co 

wpływa na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji

i późniejszy zwrot kosztów inwestycji.
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Dlaczego warto wybrać materace 
izolacyjne?

Mobilność / elastyczność
Nasze termoizolacje dostosowane są indywidualnie 

do każdego zlecenia
i produkowane pod wymiar, dzięki czemu istnieje 

możliwość stosowania izolacji
w miejscach trudno dostępnych. Mocowane przez 

nas: paski, haki, rzepy, zapinki, sprzączki itp. 
umożliwiają łatwy i szybki montaż lub demontaż 

izolacji, co pozwala na jej wielokrotne 
użytkowanie.

Ochrona środowiska
Dodatkowym atutem naszych izolacji 

jest ich nietoksyczność, gdyż nie 
zawierają szkodliwych substancji i są 
w pełni bezpieczne dla środowiska. 

Łatwy i szybki montaż/demontaż 
pozwala na ich ponowne 

wykorzystanie, bez konieczności 
wymiany na nową.
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Dobór materiałów oraz wyliczenie grubości izolacji: 

Producent materacy izolacyjnych
Tel. 519 519 296   www.indivizo.info.pl   info@indivizo.info.pl

PROJEKT 3D

Przykładowa izolacja zaworu:
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Na zewnątrz: materiał
z powłoką ochronną
(np. silokon, teflon

lub aluminium)

Od wewnątrz: trwały 
materiał odporny na 
wysokie temperatury 

i chemikalia

Wypełnienie zolacji 
(np. mata szklana, 

silikatowa lub wełna 
mineralna) 

System  zapięć 
(np. haki, paski, rzepy) 

umożliwiający 
wielokrotny montaż i 

demontaż izolacji

Pikowanie 
nadające formę i 

zapewniające 
stabilność izolacji

Odporne na wysoką 
temp. nici zawierające 

stal nierdzewną i kevlar 
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Współpraca
Jeśli zastanawiasz się nad kosztem lub sposobem wykonania izolacji -

zapraszamy do kontaktu!

Przygotujemy niezobowiązującą ofertę, a nasz dział techniczny 
przedstawi optymalne rozwiązania. Doradzimy kompleksowo: od 

wyboru rodzaju materiału, przez grubość izolacji, aż po sposób 
montażu, uwzględniając przy tym preferencje i wymagania techniczne 

klienta.
Do wyceny niezbędna będzie dokumentacja techniczna izolowanego 

przedmiotu, pomiary własne lub plik 3D. Po zamówieniu izolacji 
otrzymają Państwo także dokumentację techniczną ułatwiającą montaż 

i wizualizację 3D.

Z nami możesz tylko zyskać!
Zapraszamy do kontaktu!
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Kontakt
Tel. 519 519 296

info@indivizo.info.pl
www.indivizo.info.pl

Siedziba
Biskupice 33a    56-500 Syców

Dane firmy
INDIVIZO

Izolacje Termiczne
Rafał Arczyński
Drołtowice 56B
56-500 Syców

NIP: 6191612271


