
Oszczędzanie energii jest 

przyszłością



Firma Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
Firma Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. istnieje 15 lat i jest częścią austriackiej firmy 

Steinbacher Dämmstoff. 

Jesteśmy wiodącym producentem izolacji budowlanych jaki i izolacji

technicznych. Przedmiotem naszej działalności jest dostarczanie na rynek 

produktów i materiałów izolacji termicznych o wysokich parametrach 

technicznych i użytkowych. 

Jako pierwsi wprowadziła w Polsce technologie produkcji płyt z twardego Jako pierwsi wprowadziła w Polsce technologie produkcji płyt z twardego 

polistyrenu metodą automatową, posiadamy najdłuższe doświadczenie w 

produkcji płyt ekspandowanych, wodoodpornych.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty były najlepszej jakości, 

regularnie badamy i poprawiamy jakość naszych produktów, nasze produkty 

wykonywane są zgodnie z normami ISO

Wszystkie produkty oferowane przez firmę Steinbacher Izoterm produkowane są 

w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska.



Firma Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. c.d.

Celem firmy Steinbacher Izoterm jest dostarczanie nowoczesnych  
materiałów izolacji termicznej o wysokich parametrach technicznych i 
użytkowych 

Oferta handlowa:

– Izolacje budowlane : płyty termoizolacyjne z polistyrenu 
steinodur®; płyty z twardego poliuretanu steinothan ® 

– Izolacje techniczne : system steinonorm ® 300; system z 
twardego poliuretanu, system steinwool ®



Dlaczego warto izolować?

W naszym klimacie straty ciepła budynków stanowią największy

udział w kosztach eksploatacyjnych. Wynika to z coraz wyższych

cen energii i nic nie zapowiada zatrzymania tej tendencji - wręcz

przeciwnie. Jedynym wyjściem jest stosowanie efektywnych i

racjonalnych termoizolacji budynków.racjonalnych termoizolacji budynków.



Dlaczego warto izolować?

Racjonalne termoizolacje uzyskuje się przez wykonywanie podczas

projektowania stosownych obliczeń cieplno-wilgotnościowych, dzięki

czemu określa się ekonomicznie uzasadnioną grubość ocieplenia oraz

wymagane cechy fizyczne dalszych warstw leżących na termoizolacji.

Dzięki temu wyklucza się występowanie niekontrolowanej kondensacjiDzięki temu wyklucza się występowanie niekontrolowanej kondensacji

pary wodnej oraz charakterystyki cieplne budynków o niskim

zapotrzebowaniu energii. Firma Steinbacher Izoterm dysponuje

wszystkimi danymi fizycznymi, których potrzebują projektanci, żeby

tworzyć budynki energooszczędne z certyfikatem.



Dlaczego warto izolować?

Dyrektywy UE

Od momentu wstąpienia do UE jesteśmy zobowiązani do wdrażania 

dyrektyw UE :

• dyrektywy 2002/91/EC wprowadzającej konieczność uzyskania od 

2009 roku certyfikatów energetycznych budynków2009 roku certyfikatów energetycznych budynków

• dyrektywy 93/76/EWG dotyczącej ograniczenia emisji CO2 

• dyrektywy 2006/32/WE nakazującej uzyskania w krajach 

członkowskich 9 % oszczędności zużycia energii w latach 2008 -2016



Dlaczego warto izolować?

Dyrektywy te wynikają z dwóch ważnych konieczności:

Zasoby energetyczne w Ziemi kurczą się coraz bardziej,  energia jest 

droższa. Przed nami coraz cieplejsze domy i mieszkania. Już za kilka lat 

będzie silne zapotrzebowanie na domy o jak najmniejszym 

zapotrzebowaniu na energię, aby zapobiec wysokim kosztom zapotrzebowaniu na energię, aby zapobiec wysokim kosztom 

utrzymania domów.

Europejska Dyrektywa EPBD nakazuje od 1 stycznia 2009 roku aby 

każdy nowy budynek posiadał certyfikat energetyczny, określający 

klasę energetyczną budynku . 

Dzisiaj stosowane domy mają wskaźnik energetyczny E w zakresie 100 

-150 kWh/m2 rok, domy energooszczędne mają mieć 

E = 45 – 80 kWh/m2 rok. 



Dlaczego warto izolować?
Kolejny aspekt wiąże się z ochroną środowiska naturalnego, 

powstrzymania efektu cieplarnianego. 

Schemat przedstawia źródła strat ciepła w 

budynku bez odpowiedniej izolacji termicznej 



www.steinbacher.pl
skontaktuj się z nami:

Dariusz Gruell, Kierownik Sprzedaży –Region Centralny i Wschodni: 

+48/515 283 845, gruell.dariusz@steinbacher.pl

Krzysztof Witucki, Kierownik Sprzedaży –Region Północny: 

+48/515 283 851, witucki.krzysztof@steinbacher.pl

Mariusz Andrearczyk, Kierownik Sprzedaży –Region Południowy: 

+48/503 056 566, andrearczyk.mariusz@steinbacher.pl


