
Isover SmartAPP 

Aplikace pro chytrá zařízení pracující na platformě Android - Isover 

SmartAPP. Jedná se o podpůrný nástroj pro architekty, realizační firmy, 

stavbyvedoucí, obchodníky a další osoby pracující s tepelnými 

izolacemi. 

 

Aplikace sestává z těchto modulů: 

 Katalog tepelných izolací a doplňků Isover 

o Jedná se o kompletní přehled všech standardních výrobků a 

skladeb Isover (Čedič, Sklo, EPS, XPS, Doplňky).  

o Ke každému výrobku je základní popis použití, tabulka rozměrů 

a balení, technický list.  

o Tyto informace bude mít uživatel po stažení aplikace trvale 

dostupné ve svém telefonu nebo tabletu a kdykoliv si je bude 

moci zobrazit bez nutnosti připojovat se na web. 

o V případě, že bude mít uživatel přístup k webu, může si i 

stáhnout další dokumenty dostupné k danému výrobku 

(Prohlášení o vlastnostech, EPD, .) a také přímo přejít do e-

shopu Isover, kde se může podívat na cenu výrobku a případně si ho i okamžitě objednat. 

o Pro zjednodušení a usnadnění lze výrobky filtrovat podle skupiny materiálu či vhodnosti použití, lze i 

použít rychlé fulltextové vyhledávání konkrétního výrobku. 

              

 Konfigurátor tloušťky zateplení 

o Rychlý kalkulátor tloušťky zateplení stávajících i nových obvodových konstrukcí budov (Šikmá střecha, 

Plochá střecha, Stěny, Podlaha, Strop, Suterén). 

o Uživatel si po jednoduchém výběru varianty sledované konstrukce a jejích základních parametrů může 

měnit úroveň zateplení (tloušťky izolací) a sledovat okamžitý dopad těchto změn na výsledné U 

konstrukce.  

o Souběžně s hodnotou U je graficky názorně a přehledně prezentováno do jakého energetického 

standardu se kalkulovaná konstrukce se zadanými parametry dostane.  

o Pro každou aplikaci jsou vyselektovány i nejvhodnější materiály, mezi kterými lze libovolně volit. 

 

 



Ukázky z konfigurátoru: 

            

 

 Kontakty na obchodní zástupce, technickou 
podporu, výrobní závody, .. 
 
o Přehled všech obchodních zástupců dle 

regionu, kontakty na objektové manažery a 
manažery technické podpory s možností 
okamžitého   přímého  volání  nebo  zaslání  
e-mailu vyhledané osobě. 
 

o  
 

  Informace o společnosti Isover 
 
 

o Popis základních aktivit a působení skupiny 
Saint-Gobain a divize Isover 

 
 
 
 

                 

 

 

 



Pro využití následujících modulů hlavního menu je potřeba připojení na internet (wifi, datové služby apod.): 

 Přímý vstup do e-shopu 
 

 
 
 

 Vstup na facebook a web Isover 
 

          

 Aktualizace novinek Isover 
 

       

 Přímý odkaz na stránky Isover KLUB 
 

        
 

Důraz při vývoji aplikace byl kladen na její jednoduché a intuitivní ovládání. Lze ji proto okamžitě začít plně 

využívat aniž by bylo potřeba jakékoliv školení nebo studium manuálu. 

 

Nejsnazší způsob získání aplikace je její bezplatné stažení z Android marketu 

Google Play. K tomu lze využít i níže zobrazeného QR kódu po jehož načtení se 

zobrazí link na aplikaci, který stačí potvrdit a pak už jen stisknout tlačítko 

Instalovat.  


