Cie¾ - spokojný zákazník
30. júna tohto roku ﬁrma
IZOLA Košice spolu so zákazníkmi, dodávateľmi a sympatizantmi ﬁrmy oslavovala
svoje 15. narodeniny. Aj touto
cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa o tento
úspech pričinili.
Ing. Jaroslav Varga, CSc.
Riaditeľ firmy IZOLA Košice Ing. Jaroslav Varga na oslave 15. výročia založenia firmy

Na zaèiatku bola myšlienka, vízia a chu vytvára nieèo nové
Od roku 1991 firma IZOLA Košice úspešne pôsobí na stavebnom trhu tepelných
a vodotesných izolácií. Vznikla ako špecializovaná projekèno-inžinierska kancelária
stavebnej fyziky budov so zameraním na odborné posudky a projekty izolácií so sídlom
na Kukuèínovej ulici v Košiciach. Za svoju oblas pôsobenia sme si vybrali východné
Slovensko a cie¾ spokojného zákazníka. Postupným rozvojom pribudli k tejto èinnosti
predaj a realizácia tepelných a vodotesných izolácií a priestory firmy bolo potrebné
zväèši. V roku 1996 sa firma presahovala do vlastných priestorov na Jarmoènú
ulicu. Celý areál bol schátraný, ale podarilo sa nám ho obnovi a prispôsobi na
naše potreby. Nachádzajú sa tu administratívne priestory, predajòa a zázemie pre
realizaèné èaty a sklady. V roku 1998 firma zmenila formu podnikania z fyzickej
osoby na spoloènos s ruèením obmedzeným.
Marketing je zameraný na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb. Filozofiou firmy
je vyvážený vzah spokojný zákazník – spokojná firma – spokojný zamestnanec.
Projekcia, predaj a realizácia
V súèasnosti IZOLA prostredníctvom 3 stredísk - projekcia, predaj a realizácia - poskytuje
vysoko profesionálne komplexné služby
v oblasti tepelných a vodotesných izolácií širokému okruhu zákazníkov, od individuálnych
stavebníkov, cez projektantov, realizaèné
firmy až po investorov a správcov budov.
Dôležité pre èinnos všetkých troch stredísk
je dokonalá príprava, ktorú uskutoèòujeme
prostredníctvom obchodno-technického oddelenia a oddelenia nákupu a zásobovania,
ako aj zázemie, ktoré vytvára úsek prevádzky.
Stredisko projekcie spracúva odborné a tepelnotechnické posudky, projekty zateplení
objektov, realizaènú dokumentáciu.
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Stredisko predaja je zamerané na odborný
predaj izolácií tepelných a vodotesných. Pri
výbere dodávate¾ov a výrobcov sa sústreïujeme na kvalitu, spo¾ahlivos a komplexnos
ponúkaného sortimentu. IZOLA je dlhoroèným
dodávate¾om špeciálnych izolácií pre firmy
pracujúce v U. S. Steel. Dodávali sme izolácie
na mnoho významných stavieb v Košiciach
- budova Slovenskej poisovne, Regionálnej
poboèky Tatra Banky, bývalej priemyselnej
banky, Zimný štadión, ¼udová banka, Vojenská letecká nemocnica, ale aj mimo Košíc
hotel Carlton v Bratislave, väznica Leopoldov,
polyfunkèné domy v Prešove a Poprade, Sociálnu poisovòu v Poprade a Spišskej Novej Vsi
a mnoho ïalších.

Stredisko realizácie zabezpeèuje realizáciu
izolácií tepelných a vodotesných na novostavbách a pri rekonštrukciách. V minulosti to
boli šikmé strechy, izolácie spodnej stavby,
zateplenia podkroví, sanácie vlhkosti, ktoré sa
postupne zúžili hlavne na realizáciu a opravy
plochých striech a zateplenie fasád.

Referenèné stavby
Medzi našimi referencia sú aj dve stavby
ocenené v súaži STAVBA ROKA. Jedna
bola ocenená v roku 1996. Išlo o nadstavbu
bytového domu v Dolnom Smokovci, kde sme
realizovali šind¾ovú strechu. Druhou ocenenou
stavbou bola regionálna poboèka Tatrabanky
v Košiciach, kde sme zabezpeèovali realizáciu
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striech a pochôdznych terás. Táto stavba
bola ocenená v roku 2000.
Urèite ve¾mi prestížnou bola zákazka
Rekonštrukcia plochých striech a terás budovy Národnej rady SR. Postupne v 2002
– 2004 boli zrekonštruované hlavná strecha
nad zasadacími a kancelárskymi priestormi,
pochôdzna terasa átria, druhú a tretiu etapu
tvorila rekonštrukcia terás, pojazdných a vegetaèných striech nad ubytovacími priestormi a garážami. V poslednej etape v roku
2004 bola zrekonštruovaná Vlajkosláva.
K významný referenciám patrí Zimný
štadión HC Košice – Steel aréna, kde od
roku 1998 až po dokonèenie v roku 2006
sme s prestávkami realizovali strešný pláš,
presklenie hlavného a boèných svetlíkov,
v roku 2000 ochranné opatrenia pre zamedzenie vzniku škôd. Pri dokonèovaní sme
sa podie¾ali na realizácii strešných terás,
zateplení fasád a realizácii stavebnej èasti
¾adovej plochy.
Urèite je potrebné spomenú aj Rekonštrukciu objektov vstupného areálu USS
Steel, kde sme realizovali rekonštrukciu
striech a zateplenie fasád hlavnej administratívnej budovy, budovy služieb, Ferotouru
a Jedálne.

Naše vízie a plány
Už nieko¾ko rokov sa sústreïujeme na
obnovu bytových domov s dôrazom na
znižovanie spotreby energie na vykurovanie. Máme dokonale zmapované systémy
panelových domov, vytvorili sme si vlastné
technické riešenia a technologické postupy
pre opravy a zateplenie plochých striech,
sanáciu balkónov a loggii, zateplenia obvodových stien a vnútorných konštrukcií.
IZOLA Košice vlastní licencie TSUS pre
zatep¾ovanie fasád. O dlhoroèných skúsenostiach s obnovou bytových domov
o èom svedèia mnohé naše referencie
– viac než sto projektov zateplenia a obnovy bytových domov, ešte väèší poèet opráv
a rekonštrukcií plochých striech, viac než
50 zateplených a obnovených bytových domov. Našou neustálou snahou je zvyšovanie

kvality všetkého èo robíme. Na znak snahy
o zvýšenie kvality služieb a spokojnosti
zákazníkov sme v roku 2002 zaviedli systém manažérstva kvality pod¾a noriem ISO
9001-2000 do podmienok firmy a úspešne
obstáli pred audítorskou firmou.

Po práci aj zábava
Nielen prácou žije firma. Svedèia o tom
spoloèné výlety do okolia a návštevy historických pamiatok, ako ¼ubovniansky hrad,
Hrad Krásna Hôrka, Pieniny, Bardejovské
kúpele, Pamätník a múzeum vo Svidníku,
Jasovská jaskyòa, Kúpele Štós, Múzeum
lietadiel v Košiciach, Šugovský hámor, ZOO
v Košiciach. V rámci MDD sme umožnili deom spozna prostredie, v ktorom pracujú
ich rodièia. V zime sme pre naše deti pripravili mikulášske stretnutia s minidivadlom
a darèekmi. Pre zamestnancov, priate¾ov
a sympatizantov firmy už piaty rok organizujeme fašiangovú zábavu plnú masiek
a dobrej nálady.
V rámci možnosti podporíme dobré
myšlienky sponzorským darom. Každoroène prispievame na prevádzku špeciálnej
základnej školy v Ždani, prispeli sme
finanènou èiastkou na úèas maloobjemového auta skonštruovaného na Strojníckej
fakulte TU v Košiciach na medzinárodných
pretekoch vo Francúzku. Prof. Svoboda
s našou finanènou podporou vydal dve
knihy spomienok na našich divadelných
umelcov, sponzorský príspevok dostali aj
športové kluby ako Slávia TU Košice, HC
Košice, klub IZOLA v minifutbale, reprezentant Slovenska na MS v orientaènom
behu Ondrej Kvaka, detské výtvarné práce
na celoslovenskej súaži Matiènej galérie
pod názvom „Slovensko – moja vlas“. Od
roku 1999 pravidelne podporujeme èinnos nadácie MIRO a galérie MIRO v Snine
a Bratislave.
Veríme, že za uplynulých 15 rokov sme
zanechali ve¾a spokojných zákazníkov.
Filozofia firmy, dlhodobá finanèná stabilita
a vysoko profesionálne a odborné služby sú
zárukou ïalšieho úspešného rozvoja firmy.

IZOLA Košice, s. r. o.
Jarmoèná 2, 040 01 Košice
tel. 055 62 522 54, fax 055 67 801 20
e-mail: izola@izola.sk
www.izola.sk
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Budova Národnej rady SR

Zateplené bytové domy

Nadstavba bytového domu v Dolnom Smokovci

Regionálna poboèka Tatra Banky v Košiciach

Zimný štadión HC Košice – Steel aréna
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