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HISTÓRIA

trendoch v oblasti stavebných
materiálov, popri zlepšovaní
tepelnoizolačných vlastností
a ekológii, nemenej dôležité.
Kvôli vyvarovaniu sa chybám pri
aplikácii ISOVER uviedol na trh
novinku ISOVER CLIMA 034,
čo je fasádna minerálna
izolácia na báze sklenej
vlny, ktorá disponuje všetkými
pozitívnymi vlastnosťami
štandardnej minerálnej vlny.
Navyše je však o polovicu
ľahšia, formát dosky je o 20 %
väčší a z 80 % je vyrobená
z recyklovaného skla.
Ďalšou inováciou, ktorá sa
týka sklenej vlny, je GRIP,
ktorej úlohou je zjednodušiť
prenášanie a manipuláciu
rolovanej izolácie zo sklených
vlákien vďaka praktickým
rukovätiam. ISOVER predstavil aj
sivý polystyrén GREYWALL PLUS
s bielym nástrekom, ktorého
úlohou je znižovať negatívne
dôsledky priameho slnečného
žiarenia na odkrytý izolant pri
jeho aplikácii. Znižuje napríklad
aj potrebu dodatočného
tienenia fasády a riziko
poškodenia izolácie pred
aplikáciou ďalších vrstiev.

História spoločnosti Saint-Gobain
siaha až do roku 1665. V 17.
storočí založil Ľudovít XIV.
Ekologická služba ZBER EPS odrezkov
na popud svojho ministra
financií Colberta skláreň
NEZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Manufactures des glaces.
a vám šetrí náklady na ich likvidáciu
V malej dedinke Saint-Gobain
Od začiatku realizácie odkladajte nepoužiteľné odrezky polystyrénu do vriec,
ktoré vám ISOVER poskytne alebo si ich zakúpite.
vo francúzskej oblasti Pikardie
Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte
a následne ich po vzájomnej dohode odvezieme.
bol v roku 1692 založený
My polystyrénové odrezky vrátime do výroby ako vstupnú surovinu
a tým spoločne chránime životné prostredie.
podnik, ktorý o tri roky neskôr
spojil s Manufactures des
glaces. Saint-Gobain ISOVER
je divíziou izolačných materiálov
skupiny Saint-Gobain
a popredným svetovým
dodávateľom trvalo udržateľných
izolačných riešení pre všetky
hlavné aplikačné oblasti
v obytných aj nebytových
budovách. Vytvára tiež
vysoko výkonné izolácie pre
spracovateľský priemysel
a námorné trhy, ako aj riešenia
pre záhradnícky priemysel.
Na Slovensku je ISOVER
zastúpený už od roku 1995.
V roku 2001 sa stal divíziou
Kontaktujte:
ISOVER, spoločnosti
0903 727 967 | eps@isover.sk | www.isover.sk
Saint-Gobain Construction
Products, s. r. o. so sídlom
v Bratislave. ISOVER prevádzkuje
udržateľnosť ako veľmi komplexnú tému.
fabriku na výrobu stavebných
Trvalo udržateľné budovy totiž počas celej HODNOTA ZNAČKY
izolácií z expandovaného polystyrénu
v Trnave a distribučné sklady má v Trnave, svojej životnosti čelia trom výzvam udržateľného
Jedinečnosť značky ISOVER je v prvom
Ružomberku a Prešove. Od roku 2009,
rozvoja: ľuďom, prírodným podmienkam
rade v komplexnosti a šírke jej portfólia.
keď ISOVER prebral výrobu expandovaného a profitu. ISOVER preto neustále zvyšuje
Na Slovensku je dodávateľom s najširšou
polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal podiel recyklátu vo svojich výrobkoch,
sa výrobcom s najširším sortimentom
poskytuje komplexnú dokumentáciu k životnému ponukou izolačných materiálov.
tepelných, akustických a protipožiarnych cyklu potrebnú pre environmentálne certifikácie Spoločnosť dokazuje svoju jedinečnosť
okrem kvality materiálov aj službami,
izolácií na slovenskom trhu.
LEED, BREEAM, WELL a fitWell.
či už je to spomínaný zber EPS, logistika,
Na Slovensku má divízia ISOVER približne
Spoločnosť tiež zaviedla službu Zber
alebo poradenstvo.
90 zamestnancov. Vedenie spoločnosti
nespotrebovaných odrezkov z EPS
sídli v Bratislave, zatiaľ čo výroba a skladové zo stavieb, ktoré následne opať recykluje
Veľmi dôležitou vlastnosťou pre značku
priestory sa nachádzajú v Trnave. Ďalšie
ISOVER je profesionalita ich služieb
a vracia do obehu v podobe nových
skladové a distribučné centrá nájdete
a zamestnancov. Znamená totiž
výrobkov. V roku 2017 vyzbierala viac
v Ružomberku a Prešove. Obchodní
ako 41 ton nespotrebovaného polystyrénu mobilizáciu najlepších schopností, znalostí
zástupcovia pokrývajú všetky regióny
a know-how jednotlivcov a tiež dôraz
zo stavieb.
Slovenskej republiky, podobne ako široká
na osobné vzdelávanie, ktoré ich udrží
V oblasti ekonómie značka neustále
distribučná sieť
zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti svojich na vysokej úrovni. To vyžaduje osobné
výrobkov, aby dosahovali maximálny výkon zapojenie, ochotu prijať pridelené úlohy
a pomáhali čo najviac minimalizovať straty a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti.
INOVÁCIE
Predpokladá osobný príspevok každého
energie z budov. Prispôsobuje aj balenia
Inovačné aktivity spoločnosti ISOVER sa
výrobkov a ich paletizáciu, aby minimalizovala jednotlivca, predovšetkým v oblasti
zameriavajú na tri dôležité oblasti: ekológiu, náklady na dopravu a skladovanie.
ochrany životného prostredia, zdravia
ekonómiu a ergonómiu. Značka vníma
Ako sa s materiálom pracuje je v inovačných a bezpečnosti pracovníkov.
Naša služba v prospech životného prostredia ZBER EPS odrezkov vám ušetrí
náklady na ďalšie nakladanie s odpadom z odrezkov polystyrénu a spoločne tak
šetríme životné prostredie.

ZBER EPS odrezkov je novou aktivitou v prospech životného prostredia spoločnosti
ISOVER, ktorá sa usiluje o zlepšenie ukazovateľov environmentálneho správania sa
organizácie, a to i v prípade, že to zákon nevyžaduje.
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Dlhodobou víziou
značky je byť
najspoľahlivejším
partnerom a lídrom
v oblasti poskytovania
udržateľných tepelnoa zvukovoizolačných
riešení a tvorcom
bezpečia a pohody
pre používateľov
budov. Široké portfólio
výrobkov, jeho neustála
inovácia, ale najmä
ľudia a know-how
umožňujú spoločnosti
ponúknuť najlepšie
riešenia pre zákazníkov.
MARCOM
A ÚSPECHY
Značka ISOVER je vďaka
profesionálnemu
prístupu svojich
zamestnancov
a vysokej kvalite
často oceňovaná
rôznymi poctami.
V roku bola značka
ISOVER nominovaná
na cenu časopisu
EUROSTAV „CENA
VISIO 2020“ za osvetu
témy udržateľnosti
a energetickej
efektívnosti na Slovensku.
Cenu verejnosti v tom
istom roku v tejto súťaži
ISOVER získal. O efektivite
a dodržiavaní pravidiel
bezpečnosti pri práci
svedčí aj členstvo
v prestížnom klube.
ISOVER totiž patrí
do klubu „milionárov“
Saint-Gobain
za viac ako millión
odpracovaných

hodín bez pracovného
úrazu. V rokoch 2016,
2017 a 2018
sa ISOVER stal aj
držiteľom ocenenia
Superbrands Slovakia.
SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Spoločnosti v skupine
Saint Gobain
sa aktívne podieľajú
na ochrane životného
prostredia. Vo svojich
prevádzkach,
bez ohľadu na ich
umiestnenie, presadzujú
také formy riadenia,
ktoré umožnia stanoviť
merateľné ciele
v oblasti ochrany
životného prostredia
a stanovené
ukazovatele pravidelne
vyhodnocovať
a kontrolovať.
Spoločnosti
sa budú usilovať
o zvýšenie úrovne
environmentálnych
ukazovateľov vlastných
prevádzok na úroveň
najvýkonnejších
porovnateľných
prevádzok v skupine,
a to i v prípade,
že to miestne zákony
a predpisy nevyžadujú.
ISOVER podporuje
rekonštrukciu Žilinskej
synagógy, pravidelne
pomáha festivalu
Osmidiv pre mentálne
postihnutých a tiež
Centre voľného
času v Trnave.

Pre svojich susedov v okolí výrobného
závodu v Trnave organizuje „Vianočný
výlov kaprov”.

ING. KAROL JAKABOVIČ
RIADITEĽ DIVÍZIE ISOVER

„Z hľadiska postavenia na trhu sa firma
posunula od takmer bezvýznamného
dodávateľa a priekopníka v presadzovaní
izolácií zo sklenených vlákien na našom
trhu k najväčšiemu dodávateľovi
tepelnoizolačných materiálov na Slovensku.
Počas celého pôsobenia vo firme
som mal šťastie, že som bol obklopený
skvelými kolegami nielen zo Slovenska,
ale aj kolegami a nadriadenými
z Rakúska, Francúzska či Čiech.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ 9 225 ZAMESTNANCOV PO CELOM
SVETE, V 39 KRAJINÁCH
❍❍ 50 KONSOLIDOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
❍❍ 60 VÝROBNÝCH ZÁVODOV
V 28 KRAJINÁCH
❍❍ 10 DRŽITEĽOV LICENCIÍ S VLASTNÝMI
VÝROBNÝMI ZÁVODMI
❍❍ ISOVER V TRNAVE VYROBIL A NÁSLEDNE
AJ PREDAL VIAC AKO 3 MILIÓNY
M2 BIELEHO A SIVÉHO FASÁDNEHO
POLYSTYRÉNU V HRÚBKE 5 A VIAC
CM – KEBY STE SI TÚTO PLOCHU
VYSKLADALI Z JEDNOTLIVÝCH
POLYSTYRÉNOVÝCH DOSÁK, DOSTALI
BY STE PLOCHU 60-KRÁT VÄČŠIU
AKO JE ROZLOHA SLOVENSKA
❍❍ VIETE, ŽE ISOVER SR V ROKU 2017
ZRECYKLOVAL VIAC AKO 41 000
KG ODREZKOV Z POLYSTYRÉNU
VYZBIERANÝCH ZO STAVIEB ABY
NESKONČILI NA SKLÁDKE? PRE
PREDSTAVU, TOTO MNOŽSTVO BY
POSTAČILO NA VÝROBU ASI 34 000
MÄKKÝCH SEDACÍCH VAKOV, KTORÉ
SÚ PLNENÉ EPS GRANULÁTOM
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