
ISOLENA
izolează mai bine 

TERMOIZOLAŢIE  
DIN LÂNĂ DE OAIE 

Lână pentru izolare termică și fonică pentru acoperișuri, pereți interioare și 

exterioare, tavane și podele sub formă de role sau saltele. Un produs unic 

pe piață, cu trăsături excelente de termo- și fonoizolare, şi cu impact pozitiv 

asupra mediului interior. Lâna este ignifugată, rezistentă față de molii, 

mucegai, și gândaci . 




Conform Directivei UE (EPBD) – in anul 
2020 construirea de case cu un 
consum de energie aproape egal cu 
zero, pentru care  R’min = 7.5 m²K/W

Lâna elimină formaldehida şi alti poluanți din aer 


Izolaţia fabricată din lână de oaie elimină 
formaldehidele şi alți poluanți din aer. Acest efect se 
bazează pe compoziţia chimică a fibrelor de lână 
(cheratina). Moleculele de aminoacizi sunt capabile să 
absoarbe substanțe nocive, cum ar fi formaldehida și 
să le neutralizeze. Produsele de reacţie sunt foarte 
stabile şi nu se mai emană formaldehidă. 




grosimea în cm lungimea în cm lățimea în cm
mp/pachet

60 - 65 - 70 - 120

preț / mp

30 200 2,40 - 2,60 - 2,80 - 2,40 81,00

28 200 2,40 - 2,60 - 2,80 - 2,40 75,60

26 200 2,40 - 2,60 - 2,80 - 2,40 70,20

24 200 2,40 - 2,60 - 2,80 - 2,40 64,80

22 250 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,00 59,40

20 250 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,00 54,00

18 250 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,00 48,60

16 300 3,60 - 3,90 - 4,20 - 3,60 43,20

14 300 3,60 - 3,90 - 4,20 - 3,60 37,80

12 400 4,80 - 5,20 - 5,60 - 4,80 32,40

10 400 4,80 - 5,20 - 5,60 - 4,80 27,00

8 400 4,80 - 5,20 - 5,60 - 4,80 21,60

Prețuri 

Prețurile sunt exprimate în EURO, cu TVA (19%). Facturarea se va face în RON, calculat la 
cursul BCR din ziua comenzii. Toate prețurile sunt din depozitul IZORARE ECOSYTEM, 
situat în Săcele, jud. Brașov, România.  

Plata prin ordin bancar 

După confirmarea comenzii, veţi primi toate informaţiile necesare care trebuie înscrise pe 
ordinul de plată. Livrarea se face doar după confirmarea plăţii de către bancă Pentru 
accelerarea procesului, vă rugăm să ne contactaţi şi să ne trimiteţi o copie după ordinul de 
plată.  

Termene de livrare 24-28 de ore pentru produse din stoc 

1-3 săptămâni Termenul exact se stabileşte în momentul comenzii, nu ezitaţi să ne 
contactaţi pentru detalii!  

DATE TEHNICE ISOLENA PREMUIM

material organic-natural, conf. Ordinului MMAP nr.2425/2016 

• Rezistenta la foc E 

• Conductivitate termica 0,0359 W / m*K 

• Densitati conform atestarii 20 kg/m3  

• Coef. De rezistenta la difuzia vaporilor de apa ų 1 

• Capacitatea de absorbtie a caldurii (J / kg*K) 1630

🖥  www.izorare.ro 
📧  contact@izorare.ro
✆ 0268.440.496

http://www.izorare.ro/
http://www.izorare.ro/


grosimea în cm


