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Informacja prasowa 

Ekonomiczna izolacja termiczna do systemów 

aluminiowych 

Ensinger stanowi nowy standardowy asortyment dla izolacji termicznej 

w ramie metalowej okien, drzwi i fasad  

Ensinger rozpoczyna nowy rok od przejrzystego katalogu dla marki 

insulbar z rozbudowaną treścią. W ten sposób producentom systemów 

okien, drzwi i fasad specjalista od tworzyw sztucznych udostępnia 

wiele zatwierdzonych profili izolacyjnych oraz opcji uszlachetniania dla 

optymalizacji termicznej ofert. Prawie wszystkie powszechne 

rozwiązania dla systemów aluminiowych można dzięki temu wykonać 

szybko i bez indywidualnych kosztów narzędzi. 

„Aby spełnić różne wymagania techniczne, klimatyczne i ekologiczne, 

asortyment standardowy obejmuje liczne materiały i geometrie profili z 

izolacją o głębokości do 54 mm” – wyjaśnia Matthias Rink, kierownik 

dystrybucji marki insulbar w Ensinger. „Ponadto oferujemy gotowe 

rozwiązania do okien obrotowo-uchylnych oraz profile specjalne do 

systemów przesuwnych, drzwi oraz fasad elementowych i 

osłonowych”. 

Standardowy asortyment o nowej strukturze zapewnia orientację w 

przypadku wszystkich materiałów insulbar, ponad 400 mostków 

izolacyjnych z różnymi geometriami i wymiarami profili oraz 

zaleceniami przetwarzania. Wszystkie profile standardowe 

konstruktorzy znajdą również w programie online do wybierania 

produktów insulbar Finder, wraz z informacjami technicznymi, takimi 

jak karty charakterystyki i rysunki w formacie PDF i DWG.  

www.insulbar.com • www.insulbar-finder.com  

(1435 znaków ze spacjami, 181 słów) 
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Zdjęcia:  

 
Rys. 1: Izolacja termiczna w ramie metalowej może być taka prosta: Ensinger w swoim 
standardowym asortymencie insulbar oferuje gotowe kompletne rozwiązania z 
dostosowanymi wzajemnie geometriami profilu z wieloma głębokościami izolacji.  
 
Źródło zdjęć: Ensinger GmbH  
Jeżeli potrzebne są zdjęcia lepszej jakości: należy ściągnąć ZIP lub napisać na 
press.info@oha-communication.com  
 
 
O firmie Ensinger 

Grupa Ensinger zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją mieszanek, 
półwyrobów, kompozytów, gotowych części i profili z technicznych tworzyw 
sztucznych. Do przetwarzania termoplastycznych i zaawansowanych polimerów 
Ensinger wykorzystuje wiele procesów produkcyjnych, m.in. wytłaczanie, obróbkę 
mechaniczną, formowanie wtryskowe, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne 
przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie 2700 pracowników w 35 zakładach i jest 
reprezentowane we wszystkich ważnych regionach przemysłowych na całym świecie 
przez zakłady produkcyjne i przedstawicielstwa handlowe. ensingerplastics.com 

O insulbar® 

Ensinger GmbH znajduje się w grupie największych światowych projektantów i 
producentów profili do izolacji termicznej do produkcji okien, drzwi i fasad. Profile 
występujące pod marką handlową insulbar® zapewniają izolację termiczną 
wewnętrznej i zewnętrznej powłoki metalowej ramy. Dzięki profilom insulbar izolacje 
uzyskują najlepsze wyniki pod kątem oszczędności energii oraz zmniejszenia kosztów 
ogrzewania lub chłodzenia. Profile insulbar spełniają przy tym najwyższe wymagania 
jakościowe pod każdym względem. Są one stosowane z powodzeniem na całym 
świecie już od ponad 40 lat. Dodatkowe informacje: insulbar.com 

 

Kontakt z prasą 

Ensinger GmbH 
Karin Skrodzki 
PR i komunikacja Produkty budowlane 
Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen, Deutschland 
+49 7032 819-674 • karin.skrodzki@ensingerplastics.com   
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