


Isomal  od  2009  roku  świadczy  usługi  wysokościowe,  głównie  z  użyciem technik  dostępu  linowego. 
Firma została utworzona w celu realizacji zadań zleconych przez firmę "MERCOR" S.A.

Przez lata doskonaląc nasze techniki malarskie i alpinistyczne, wykonaliśmy malowanie hydrodynamiczne
przeszło 30 000 metrów kwadratowych zabezpieczeń ogniochronnych w systemach:

 mcr Isoverm HCT
 mcr Isoverm 825

Bazując  na  wieloletnim  doświadczeniu  zdobytym  dzięki  współpracy  z   "MERCOR" S.A.  w  2019r.
utworzyliśmy  oddział  firmy  zajmujący  się  wykonywaniem  biernych  zabezpieczeń  przeciwpożarowych
konstrukcji budowlanych. 

Dzięki  uprzejmości  firmy  "MERCOR"  S.A.  posiadamy  wsparcie  merytoryczne  i  techniczne  działu
zabezpieczeń  konstrukcji  budowlanych,  gwarantujące  dobór  najlepszych  rozwiązań,  nawet  w  bardzo
trudnych i nietypowych przypadkach.

Połączenie naszej pasji do prac w dostępie linowym oraz wiedzy i doświadczenia w dziedzinie zabezpieczeń
ogniochronnych,  pozwala  naszym  specjalistom wykonać  zabezpieczenia  przeciwpożarowe,  nie  tylko  w
dostępie budowlanym, ale także wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, a tradycyjny dostęp jest niemożliwy.
Daje to gwarancję jakości i prawidłowego montażu zabezpieczeń dzięki kompleksowej usłudze świadczonej
przez profesjonalistów doświadczonych w obu branżach.

Lata doświadczeń w pracach na terenie zakładów zwiększonego ryzyka wybuchu m. in.:
 Grupa LOTOS w Gdańsku,
 PKN ORLEN w Płocku,
 Terminal LNG w Świnoujściu,
 Synthos S.A. w Oświęcimiu

nauczyły nas, poruszać się sprawnie w procedurach i restrykcyjnych przepisach w dziedzinie bezpieczeństwa
pracy. 

Dzięki temu nie tylko, nie mamy problemu z dostosowaniem się do panujących na zakładzie zasad BHP, lecz
staramy  się  przodować  w  tej  dziedzinie,  dbając  o  bezpieczeństwo  naszych  pracowników,  jak  i  osób
postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca, w którym prowadzimy nasze prace. W tym celu w
2017 roku z powodzeniem wdrożyliśmy w firmie system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy na
zgodność z normą  OHSAS 18001.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Adrian Kurek



BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

W budownictwie  od  lat  sukcesywnie  podnoszona  jest  świadomość  dotycząca  bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo  w  budownictwie  to  nie  tylko  bezpieczeństwo  pracowników  na  budowie,  to  również
bezpieczeństwo ludzi korzystających z gotowego obiektu.

Każdego roku na bazie doświadczeń, prowadzonych badań i katastrof budowlanych zmieniają się przepisy,
w tym przepisy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę inwestycji, dostarczamy pełen wachlarz usług i rozwiązań w
zakresie  biernych  zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  zgodnie  z  aktualnymi  standardami  i  najnowszymi
osiagnięciami w tej dziedzinie.

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Zabezpieczenia wykonujemy:
- farbami pęczniejącymi,
- płytami ogniochronnymi,
- systemami natryskowymi.

W zależności od potrzeb w klasach:
od R 15 do R 240 
według krzywej celulozowej lub krzywej 
węglowodorowej.

Najczęściej zabezpieczamy konstrukcje nośne:
 stalowe,
 żelbetowe,
 stropy.



ODDZIELENIA POŻAROWE

Oddzielenia wykonujemy głównie:
- płytami ogniochronnymi magnezowymi,
- płytami ogniochronnymi krzemianowo-wapniowymi,
- wełną mineralną pokrytą masą ogniochronną.

Uzupełnienie oferty stanowią:
- klapy przeciwpożarowe montowane w 
oddzieleniach,
- materiały do zabezpieczania przejść instalacyjnych,
- przeciwpożarowe uszczelnienia dylatacji.

W zależności od potrzeb wykonujemy oddzielenia
w klasach:
od EI 60 do EI 240 
oraz
EIS 60 do EIS 120.

Najczęściej oddzielamy:
 strefy pożarowe,
 kotłownie i magazyny substancji łatwopalnych,
 drogi ewakuacyjne.



WENTYLACJA I ODDYMIANIE

Wykonujemy przede wszystkim:
- ognioodporne kanały wentylacyjne,
- dymoszczelne kanały oddymiające,
- obudowę szachtów oddymiających izolowanych
 i nieizolowanych.

Uzupełnienie oferty stanowią:
- montaż/uszczelnienie klap przeciwpożarowych.

Wykonujemy samonośne kanały wentylacyjne 
i oddymiające w klasach:
EI 120 oraz EIS 120.



USŁUGI WYSOKOŚCIOWE

ALPINIZM PRZEMYSŁOWY

Wraz  z  rozwojem  przemysłu  oraz  budownictwa  wysokościowego,  pojawiło  się  zapotrzebowanie  na
wykonywanie usług tam, gdzie konwencjonalny dostęp jest niemożliwy lub nieopłacalny. Wykwalifikowani
technicy dostępu linowego, zwani potocznie alpinistami przemysłowymi,  świadczą swoje usługi szybko  
i bezpiecznie, dzięki czemu nie ma konieczności stawiania rusztowania, w celu np. wymiany żarówki czy
umycia szyb.

Jako firma specjalizująca się w pracach wysokościowych dostarczamy Państwu usługę świadczoną przez 
specjalistów branżowych, którzy posiadają dodatkową  kwalifikację technika dostępu linowego. To dla 
Państwa gwarancja jakości i terminowości świadczonej przez nas usługi.

Malowanie konstrukcji stalowych, wież i hal 
produkcyjnych ręcznie i hydrodynamicznie.

Prace montażowe w szachtach i nie tylko. np.:
- wentylacja,
- konstrukcje stalowe,
- elektryka i teletechnika,
- spawanie,
- reklamy,
- demontaże,
- montaż/wymiana rynien,
- instalacje odgromowe.

Inne usługi:
- zabezpieczenia pożarowe,
- antykorozja stali i betonu,
- iniekcje betonu,
- usuwanie osadów przemysłowych,
- porządkowanie stref międzysufitowych np. w 
galeriach handlowych (usuwanie zagrożeń 
pożarowych).

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi zapytaj:
biuro@isomal.pl

mailto:biuro@isomal.pl
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