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IZO-BET jest lokalną firmą specjalizującą się w wyko-
nywaniu i montażu kompletnych izolacji termicznych 
dla przemysłu energetycznego, chemicznego, petro-
chemicznego i rafineryjnego. Specjalnością przedsię-
biorstwa są izolacje ciepłochłonne wytwarzane przy 
użyciu wełny mineralnej z płaszczem ochronnym 
z blachy ocynkowanej lub blachy aluminium oraz 
izolacje zimnochronne. 

Izolacje termiczne wykonywane są m. in. na rurocią-
gach grzewczych, parowych, chłodniczych; piecach 
przemysłowych, kotłach energetycznych; zbior-
nikach wodnych, gazowych i paliwowych; instala-
cjach i kanałach wentylacyjnych, spalin, systemach 
kominowych; urządzeniach technologicznych; insta-
lacjach ciepłowniczych. Firma wytwarza również 
izolacje akustyczne, płaszcze ochronne izolacji 
z blach, jak również prowadzi remonty instalacji 
rurociągów, kotłowni, wymiennikowni oraz realizuje 
dostawę wraz z montażem rusztowań modułowych, 
przejezdnych, nietypowych oraz prace antykorozyjne 
i zabezpieczenia powierzchni. 

IZO-BET prowadzi działalność na terenie Płockiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego od 2013 
roku w zakładzie produkcyjnym, w którym wytwa-
rzane są płaszcze z blachy i konstrukcje nośne 
izolacji termicznej.

izo-bet.com.pl 

 IZO-BET is a local company specializing in the produc-
tion and assembly of complete thermal insulation 
for the energy, chemical, petrochemical and refinery 
industries. The company’s specialty is heat-absorbing 
insulation manufactured by using mineral wool with a 
protective coating made of galvanized or aluminum 
sheet and cold insulation. 

Thermal insulations are made on heating, steam 
and cooling pipelines; industrial furnaces, power 
boilers; water, gas and fuel tanks; ventilation systems 
and ducts, flues, chimney shafts; technological devices, 
heating installations. The company also manufactures 
acoustic insulation, sheet metal protective coats, 
as well as renovates pipelines, boiler rooms, heat 
exchangers and realizes delivery with the assembly 
of modular, passable, untypical scaffoldings as well 
as anti-corrosion and surface protection. 

IZO-BET has been operating in the Płock Industrial 
and Technological Park since 2013 in the manufac-
turing and service plant, in which sheet coats 
and supporting structures for thermal insulation are 
manufactured. 


