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Firma Gecsat istnieje na rynku od ponad 96 lat. Od 1918 roku jesteśmy związani z gałęzią przemysłu mineralnego i 

chemicznego ze szczególną specjalizacją w wyrobach szklanych . Obecnie wiodącym kierunkiem rozwoju Firmy jest produk-

cja wełny mineralnej szklanej wytwarzanej na amerykańskiej linii produkcyjnej pochodzącej z 2009 roku, bazującej na 

najnowocześniejszej dostępnej obecnie na świecie technologii.Oprócz wyrobów z włókien szklanych produkujemy okna PVC, 

izolacje okienną z aluminium oraz PVC, ognioodporny styropian, suche zaprawy z piasku kwarcowego. Dzięki takiemu 

portfelowi produktów staliśmy się jednym z najbardziej wszechstronnych producentów izolacji cieplnej i akustycznej na 

rynku Rumuńskim, a od 2007 po przyjęciu do wspólnoty UE również rynku Europejskiego, pod jedną nazwą Gecsatherm.

HISTORIA I TRADYCJA

Wszystko zaczęło się w 1918 roku… kiedy dzięki stymulacji inwestycji w polityce przemysłowej została stworzona „Fabryka 

Szkła Ardeleana”. Grupa Diciosanmarti, (była nazwa Tarnaveni), zarządzania przez mała grupę udziałowców z kapitałem 1 

milion lei. Gecsat produkował wówczas różnego rodzaju wyroby ze szkła w tym - wzmacniane okna, termicznie izolowane 

naczynia szklane, ekrany ochronne dla TV, szyby do samochodów, profile U z barwionego szkła do lamp, oraz inne wyroby ze 

szkła użytkowego. Tradycja produkcji szklanej wełny mineralnej rozpoczęła się ponad 70 lat temu. Zaledwie kilka lat po tym 

jak proces produkcyjny odkryty został w USA wyprodukowaliśmy ten materiał po raz pierwszy w Rumunii dzięki temu 

byliśmy również pierwszym producentem w części Europy wschodniej.

WEŁNA MINERALNA SZKLANA GECSAT DZIŚ

Najnowsza technologia stosowana w produkcji pozwala na wyprodukowanie wełny mineralnej optymalnej do wielu zastoso-

wań. Proces technologiczny pozwala na uzyskanie zwiększonej oporności cieplnej oraz wyprodukowanie wełny o właściwoś-

ciach termo i dźwiękoizolacyjnych zdecydowanie lepszych od podobnych produktów na rynku.Skład surowca wprowadzane-

go do pieca jest dokładnie kontrolowany, w celu stworzenia wełny mineralnej szklanej w kształcie rolek lub płyt, mających 

najwyższą jakość oraz wydajność.Nasze produkty ze szklanej wełny mineralnej są ekologiczne, a ich stosowanie prowadzi 

do istotnej redukcji emisji CO2, podczas ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.

Ze względu na zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnim stuleciu oraz rosnące koszty uzyskania komfortu termicznego w 

budynkach, badania dotyczące materiałów izolacyjnych doprowadziły do wprowadzenia szeregu przepisów dotyczących 

ochrony środowiska bezpośrednio obejmujących zwiększoną izolacyjność cieplną, tak aby zmniejszyć ilość emitowanego 

CO2, emisję oraz zużycia złóż naturalnych (gazu, paliwa, węgla itp.).

Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.



Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.

POLARIS IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Polaris Izolacje jest firmą wyspecjalizowaną od 2007 roku w sektorze działalności związanej z bezpośrednim 

importem materiałów termoizolacyjnych producentów krajów Unii Europejskiej oraz koordynacją dystrybucji 

produktów na terenie Polski. Współpracujemy z producentem wełny mineralnej szklanej marki Gecsatherm.

IZOLACJE GECSAT

Fabryki Gecsat oraz Rotaflex są zaliczani do grupy producentów wchodzących na rynek Polski co przede wszyst-

kim gwarantuje należną jakość i atrakcyjność cenową produktu. Producenci wełny mineralnej szklanej Gecstherm 

oraz Rotaflex przez wzgląd na skomplikowany proces produkcyjny wyrobów izolacyjnych z włókna szklanego 

posiadają historycznie kilkadziesiąt lat tradycji.

DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA

Przedsięwzięcie skoncentrowana jest organizacyjnie na logistyce dystrybucyjnej bezpośrednich dostaw głownie w 

segmencie materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej szklanej oraz skalnej do hurtowni branży budowlanej , 

specjalistycznych hurtowni pokryć dachowych.

Jesteśmy importerem materiałów termoizolacyjnych i akustycznych 
z wełny mineralnej, szklanej i skalnej.



Skompresowane i uformowane w formie rolki produkt wełny szklanej 

GecsaTherm ® VSG39 składają się z nieorganicznych włókien szklanych 

połączonych ze sobą żywicą polimerowąw celu uformowania jednolitej 

lekkiej i elastycznej maty. Włókna szklane produkowane są poprzez 

stopienie surowców, w szczególności kwarcu, w temperaturze 1500°C, 

stopionego w technologii „off center”. Wytwarzane włókna szklane ze 

spoiwem polimerowym oraz zastosowanie specjalnych olejów ma celu 

uformowania maty lub płyty o właściwościach wodoodpornych oraz 

niepalnych, (Euroklasa A1).

Izolacja termiczna Izolacja akustyczna

Zastosowanie

Produkt GescaTherm ® VSG39, używany jest do 

wielu typów izolacji termicznej oraz akustycznej 

w miejscach, które nie są narażone na obciążenie 

mechaniczne, takich jak dwuspadowych dachach, 

pomiędzy krokwiami, podwieszanych sufitach, 

wewnątrz i na zewnątrz ścian.

Cechy szczególne oraz właściwości:

- Doskonała izolacyjność cieplna

- Bezpieczeństwo ogniowe, niepalność

- Bardzo dobra izolacja dźwiękowa, wysoki 

współczynnik pochłaniania dźwięku

- Łatwość montażu produktu, produkt jest lekki, 

elastyczny i ściśliwy 

- Nietoksyczność

- Obojętność chemiczna, nie powoduje korozji

- Odporność na szkodniki, owady, myszy, pasożyty 

czy grzyby

- Duża stabilność w czasie, nieograniczone 

zastosowanie czasowe

- Przyczynianie się do ochrony środowiska

- Przepuszczalność pary wodnej

Specyfikacja techniczna:

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,039 W/mK 

- Krótki czas absorpcja wody Wp=0,97 Kg/m2

- Reakcja na ogień, Euroklasa A1

Pakowanie i składowanie:

- Rolki owinięte folią PE

- Produkt paletyzowany, 24 rolki/paletę, w razie potrzeby możliwość pakowania 

luzem

- Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej wilgoci 

- Przechowywać w pozycji pionowej

Podukt niepalny

Współczynnik 
przewodzenia ciepła

0,039
W/mK

Wymiary Grubo Szeroko D ugo Ilo  / rolka Odporono  
cieplna

(mm) (mm) (mm) (ilo ) (m2) (m2K/W)

VSG39 
DUO 5/10 

2x50 1200 7500 2 18,00/9,00 1,28/2,56

VSG39 15 150 1200 5200 1 6,24 3,84

VSG39 18 180 1200 4300 1 5,16 4,61

VSG39 20 200 1200 4000 1 4,80 5,12

 PRODUKT NIEPALNY

EU

ROKLASA

A1

Szklana Wełna Mineralna GecsaTherm® VSG39

Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.



Skompresowane i uformowane w formie rolki produkt wełny szklanej 

GecsaTherm ® VSG1 składają się z nieorganicznych włókien szklanych 

połączonych ze sobą żywicą polimerową w celu uformowania jednolitej 

lekkiej i elastycznej maty. Włókna szklane produkowane są poprzez 

stopienie surowców, w szczególności kwarcu, w temperaturze 1500°C, 

stopionego w technologii “off center”. Wytwarzane włókna szklane ze 

spoiwem polimerowym oraz zastosowanie specjalnych olejów ma celu 

uformowania maty lub płyty o właściwościach wodoodpornych oraz 

niepalnych, (Euroklasa A1).

Zastosowanie

Produkt GescaTherm ® VSG1, używany jest do wielu 

typów izolacji termicznej oraz a kustycznej w miejs-

cach, które nie są narażone na obciążenie mechan-

iczne, takich jak dwuspadowych dachach, pomiędzy 

krokwiami, podwieszanych sufitach, wewnątrz i na 

zewnątrz ścian.

Cechy szczególne oraz właściwości:

- Doskonała izolacyjność cieplna

- Bezpieczeństwo ogniowe, niepalność

- Bardzo dobra izolacja dźwiękowa, wysoki 

współczynnik pochłaniania dźwięku

- Łatwość montaż produktu, produkt jest lekki, 

elastyczny i ściśliwy

- Nietoksyczność

- Obojętność chemiczna, nie powoduje korozji

- Odporność na szkodniki, owady, myszy, pasożyty 

czy grzyby

- Duża stabilność w czasie, nieograniczone 

zastosowanie czasowe

- Przyczynianie się do ochrony środowiska

Specyfikacja techniczna:

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,042W/mK 

- Krótki czas absorpcji wody Wp=2,49Kg/m2

- Reakcja na ogień, Euroklasa A1

Pakowanie i składowanie:

- Rolki owinięte folią PE

- Produkt paletyzowany, 24 rolki / paletę, w razie potrzeby możliwość 

pakowania luzem

- Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej wilgoci

- Przechowywać w pozycji pionowej

Współczynnik 
przewodzenia ciepła

0,042
W/mK

Izolacja termiczna Izolacja akustyczna Podukt niepalny

Wymiary Grubo Szeroko D ugo Ilo  / rolka Odporono  
cieplna

(mm) (mm) (mm) (ilo ) (m2) (m2K/W)

VSG1 DUO 
5/10 

2x50 1200 7500 2 18,00/9,00 1,19/2,38

VSG1 15 150 1200 5200 1 6,24 3,57

VSG1 18 180 1200 4300 1 5,16 4,28

VSG1 20 200 1200 4000 1 4,80 4,76

REAKCJA NA OGIEŃ

EU

ROKLASA

A1

Wełna Mineralna Szklana GecsaTherm® VSG1

Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.



Skompresowane i uformowane w formie rolki produkt wełny szklanej

ECOWOOL ® VSG1 ECO składają się z nieorganicznych włókien 

szklanych połączonych ze sobą żywicą polimerową w celu uformowania 

jednolitej lekkiej i elastycznej maty. Włókna szklane produkowane 

są poprzez stopienie surowców, w szczególności kwarcu, 

w temperaturze 1500°C, stopionego w technologii „off center”. 

Wytwarzane włókna szklane ze spoiwem polimerowym oraz 

zastosowanie specjalnych olejów ma celu uformowania maty lub płyty 

o właściwościach wodoodpornych oraz niepalnych, (Euroklasa A1).

Zastosowanie

Produkt ECOWOOL ® VSG1 ECO, używany jest do wielu 

typów izolacji termicznej oraz akustycznej 

w miejscach, które nie są narażone na obciążenie 

mechaniczne, takich jak dwuspadowych dachach, 

pomiędzy krokwiami, podwieszanych sufitach, 

wewnątrz i na zewnątrz ścian.

Cechy szczególne oraz właściwości:

- Doskonała izolacyjność cieplna

- Bezpieczeństwo ogniowe, niepalność

- Bardzo dobra izolacja dźwiękowa, wysoki 

współczynnik pochłaniania dźwięku

- Łatwość montaż produktu, produkt jest lekki, 

elastyczny i ściśliwy

- Nietoksyczność

- Obojętność chemiczna, nie powoduje korozji

- Odporność na szkodniki, owady, myszy, pasożyty 

czy grzyby

- Duża stabilność w czasie, nieograniczone 

zastosowanie czasowe

- Przyczynianie się do ochrony środowiska

- Przepuszczalność pary wodnej

Specyfikacja techniczna:

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,044 W/mK 

- Krótki czas absorpcja wody Wlp=2,82 Kg/m2

- Reakcja na ogień, Euroklasa A1

Pakowanie i składowanie:

- Rolki owinięte folią PE

- Produkt paletyzowany, 24 rolki / paletę, w razie potrzeby możliwość 

pakowania luzem

- Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej wilgoci

- Przechowywać w pozycji pionowej

Współczynnik 
przewodzenia ciepła

0,044
W/mK

Izolacja termiczna Izolacja akustyczna Podukt niepalny

Wymiary Grubo Szeroko D ugo Ilo  / rolka Odporono  
cieplna

(mm) (mm) (mm) (ilo ) (m2) (m2K/W)

VSG1  
DUO 5/10 

2x50 1200 7500 2 18,00/9,00 1,13/2,27

VSG1  
ECO 10

100 1200 6000 1 7,20 2,27

VSG1  
ECO 15

150 1200 5200 1 6,24 3,40

REAKCJA NA OGIEŃ

EU

ROKLASA

A1

Wełna Mineralna Szklana Ecowool® VSG1 ECO

Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.



Zastosowanie

Produkt GescaTherm ® VSG1 ALU, używany jest do 

wielu typów izolacji termicznej oraz akustycznej w 

miejscach, które nie są narażone na obciążenie 

mechaniczne, takich jak dwuspadowych dachach, 

pomiędzy krokwiami, podwieszanych sufitach, 

wewnątrz i na zewnątrz ścian. Folia aluminiowa tworzy 

barierę dla pary i efekt termosa.

Cechy szczególne oraz właściwości:

- Doskonała izolacyjność cieplna

- Bezpieczeństwo ogniowe, niepalność

- Bardzo dobra izolacja dźwiękowa, wysoki współczyn-

nik pochłaniania dźwięku

- Łatwość montaż produktu, produkt jest lekki, elastyc-

zny i ściśliwy

- Nietoksyczność

- Obojętność chemiczna, nie powoduje korozji

- Odporność na szkodniki, owady, myszy, pasożyty czy 

grzyby

- Duża stabilność w czasie, nieograniczone zastoso-

wanie czasowe

- Przyczynianie się do ochrony środowiska

- Przepuszczalność pary wodnej

Specyfikacja techniczna:

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,042 W/mK 

- Krótki czas absorpcja wody Wlp=2,49 Kg/m2

- Reakcja na ogień, Euroklasa A2

Pakowanie i składowanie:

- Rolki owinięte folią PE

- Produkt paletyzowany, 24 rolki / paletę, w razie potrzeby możliwość 

pakowania luzem

- Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej wilgoci

- Przechowywać w pozycji pionowej

Współczynnik 
przewodzenia ciepła

0,042
W/mK

Skompresowane i uformowane w formie rolki produkt wełny szklanej 

GecsaTherm ® VSG1 ALU składają się z nieorganicznych włókien 

szklanych połączonych ze sobą żywicą polimerową w celu uformowania 

jednolitej lekkiej i elastycznej maty. Włókna szklane produkowane 

są poprzez stopienie surowców, w szczególności kwarcu, w tempera-

turze 1500°C, stopionego w technologii “off center”. Wytwarzane włókna 

szklane ze spoiwem polimerowym oraz zastosowanie specjalnych 

olejów ma celu uformowania maty lub płyty o właściwościach 

wodoodpornych oraz niepalnych, (Euroklasa A2).

Izolacja termiczna Izolacja akustyczna Podukt niepalny

REAKCJA NA OGIEŃ

EU

ROKLASA

A2

Szklana Wełna Mineralna GecsaTherm® VSG1 ALU

Wyprodukowane na lini produkcyjnej z USA.



POLARIS
Sucharskiego 2/59
85-791 Bydgoszcz
NIP 554-105-52-80

mobile: +48 782 659 147
fax: 52 561 07 49
biuro@polarisizolacje.pl
www.polarisizolacje.pl

Importer i dystrybutor na terenie Polski:


