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VÝBĚR LÁTEK
Látky pro interiérové rolety nabízíme,
dle aktuálního vzorníku látek ISOTRA a.s.,
v materiálovém provedení:
- 100% PES
- 100% PES Satin
- 100% Trevira CS
- Glass fibre-PVC
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PŘEDNOSTI
A VÝHODY

Tajemnou atmosféru, příjemný pocit a intimní nádech vašeho interiéru Vám
dodá nová látková roleta Sunlite. Jedinečnost látkové rolety Sunlite spočívá
v možnosti doplnění o led-diodové osvětlení umístěné v horní ozdobné liště,
které, v kombinaci s vybranou látkou, pohádkově promění Váš interiér.
Můžete si vybrat látky vzorované či jednobarevné s plně zatemňujícím účinkem
nebo látky částečně propouštějící světlo. Variabilita této rolety spočívá v
možnosti volby ze dvou tvarů ozdobné horní lišty – kulatá a plochá.
Za denního světla praktický stínicí prvek, za setmění dekorační doplněk a krása v
každém detailu – to je látková roleta Sunlite.

Látková roleta Sunlite dodá
místnosti noblesu. Barva
látky, atraktivní vzor a sladění
s ozdobnou horní lištou
podtrhne Váš styl interiéru.

 Luxusní doplněk interiéru
 Moderní design
 Dvě varianty provedení
– ozdobná kulatá a plochá lišta
 Led-diodové osvětlení umístěné
v horní liště
 Možnost regulace intenzity světla
 Snadná montáž do stropu
nebo na stěnu
 Široká škála barevných
odstínů látek

Po setmění se látková roleta
Sunlite mění v dekorativní
prvek se schopností vytvářet
atmosféru podle Vašeho
momentálního rozpoložení.

VARIANTY PROVEDENÍ

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ
ROLETY

VARIANTY MONTÁŽE

- ozdobná kulatá lišta
- ozdobná plochá lišta

- na stěnu
- do stropu

Poznámka: U varianty s LED osvětlením je nutné provést přípravu elektroinstalace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

bílá
RAL 9010

Do horní lišty může být zakomponován shora led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož
intenzitu si můžete libovolně regulovat.
K ovládání intenzity osvětlení slouží stmívač nebo dálkový ovládač, který umožňuje nastavení mnoha světelných
režimů, přepínání barev, stmívání. Jedním ovladačem lze ovládat i více rolet.

- manuálně – plastovým nebo kovovým řetízkem
Brzda umožňuje zastavení rolety v jakékoliv poloze bez nutnosti fixace
ovládacího řetízku.

BAREVNÉ PROVEDENÍ OZDOBNÉ KULATÉ A PLOCHÉ LIŠTY
elox

LEDDIODOVÉ OSVĚTLENÍ
UMÍSTĚNÉ V HORNÍ LIŠTĚ

Garantované rozměry
Minimální šířka:
300 mm
Maximální šířka:
2400 mm
Maximální výška:
1700 mm
Maximální plocha: 3 m2

jiná RAL na vyžádání

Veškeré plastové komponenty jsou v barvě bílé nebo šedé.
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Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčíslitelné investice do vlastního
vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců
a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.
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