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Montážny systém Renusol Intersole (ISSE) nahrádza zastrešenie a esteticky zapája 
solárne zariadenie do strechy. Plánovanie (ktoré je možné aj online) a montáž sú 
jednoduché. Systém pozostáva z niekoľkých komponentov. Vodonosná vrstva 
pozostáva z celoplošných platní HDPE. Moduly takmer akejkoľvek veľkosti je 
možné namontovať v priečnom smere, ako aj na výšku. Systém je veľmi flexibilný, 
nevyžaduje presnosť pri montáži a vždy garantuje optimálne výsledky práce. Sy-
stém je vhodný aj pre strechy, ktoré sa kompletne vyrábajú v závode, už bolo zrea-
lizované nespočetné množstvo podobných projektov. Používateľ tým získa veľa 
výhod. 

Náklady
Náklady na vnútorný strešný systém ISSE sú približne 44 €/m² (konečná cena pre 
zákazníka) 

Náklady na betónovú krytinu s pokládkou sú približne 20 €/m², na tehly Tondach 
sú náklady 30 až 40 €/m² (konečná cena pre zákazníka). K tomu sa musia ešte 
pripočítať náklady na montážny solárny systém na strechu vo výške 18 až 22 €/
m². 

Takže náklady na strechy s betónovou krytinou pripravenou na solárne zariadenie 
sú na takmer rovnakej úrovni ako na ISSE, pri kvalitnejších zastrešeniach je však 
ISSE značne cenovo výhodnejšie riešenie. Pri kvalitnejších strechách je vizuálne 
pôsobivý systém ISSE vhodné namontovať na strechu aj z estetických dôvodov. 
Systém ISSE je teda inteligentné zastrešenie, ktoré tvorí základ pre doplnkovú en-
ergetickú strechu s dostatočnou nosnosťou.

Znížená hmotnosť: Zastrešenie so škridlou vykazuje dodatočné zaťaženie 
približne 0,5 kN/m² na strechu. Vnútrostrešné zariadenie s modulmi PV a 
montážny systém ISSE vykazujú iba 0,14 kN/m². Takto značne znížená hmotnosť 
zníži aj náklady pri plánovaní všetkých konštrukčných častí až po základy.

Univerzálny a flexibilný 
Systém je použiteľný aj pri izolácii krokiev. Moduly je možné zoradiť do 
obdĺžnikového rastra, avšak môžu aj vyčnievať alebo môžu byť zoradené do troju-
holníka. To je výhodné pri valbových a stanových strechách, ktoré sú čoraz 
obľúbenejšie.

Z dôvodu upevnenia na strešné laty nie je nutná montáž strešných hákov do kro-
kiev. Tak je možné podľa normy so zariadením PV realizovať aj strechy s úzkymi 
priehradovými väzníkmi, napr. typu bungalov, ako aj strechy mestských víl. 
Montáž strešných hákov do úzkych krokiev so strešnými hákmi je limitovaná ro-
zostupom skrutiek, čo pri tomto systéme nie je nutné zohľadňovať. Systém je 
použiteľný už od sklonu strechy 20°. Pri sklone strechy od 15° do 20° odporúčame 
vodonosnú spodnú časť strechy.

Kvalita a bezpečnosť 
Od zavedenia produktu v roku 2003 sme úspešne inštalovali už viac ako milión 
m² vnútrostrešných systémov vo viac ako 25 000 samostatných inštaláciách a 
bez netesností, ktoré by boli spôsobené produktom.

Rozhrania
Pri novostavbách, ako aj pri renováciách striech požadujú koncoví zákazníci foto-
voltické zariadenia. Zastrešenie s tvarovkami alebo škridlou, ktorých pokladanie a 
dodatočná úprava nie sú efektívne a sú neporovnateľne drahšie. Stavebné firmy 
preto z dôvodu záruky často ponechajú výstavbu fotovoltického zariadenia na 
koncového zákazníka. To značne znižuje tvorbu hodnôt v projekte a znižuje 
spokojnosť koncového zákazníka. Montáž do strechy, či už v prípade predhoto-
vených striech alebo pri klasickej tesárskej konštrukcii, je ideálne riešenie. 

Záruka: 
Používa sa od roku 2003. Vodotesná konštrukcia. Podľa našich skúseností 
najosvedčenejší strešný systém na trhu. Záruka na produkt 10 rokov.

Ideálna energetická strecha

Ak chcete získať ďalšie informácie, sme 
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Fax: +49 221 788707-97
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