INTERIÉROVÉ

LÁTKOVÉ ROLETY

… nádech intimity.

INTERIÉROVÉ

LÁTKOVÉ ROLETY

… nádech intimity.

Vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety Vás v noci ochrání před září
pouličních lamp, ve dne zase dokonale pohltí ostrý sluneční svit. Vyberte si z mnoha variant, od
klasických roletek až po designově propracované nasvětlené rolety či rolety s bočními vodícími
lištami nebo zcela nadčasové provedení den-noc s nekonečnou látkou…
Ať už si vyberete plně zatemňující látku nebo látku částečně propouštějící světlo, vždy získáte
elegantní a plně funkční doplněk interiéru, který umocní atmosféru Vašeho bytu.

PŘEDNOSTÍ A VÝHODY LÁTKOVÝCH ROLET
VARIABILITA PROVEDENÍ A RŮZNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ,
HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZABRAŇUJÍ PRŮNIKU SVĚTLA PO STRANÁCH,
OZDOBNÁ HORNÍ LIŠTA S LED-DIODOV ÝM SVĚTLEM,
ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
NOVINK A: PROVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC.

LÁTKOVÁ ROLETA
ROLLITE

LÁTKOVÁ ROLETA
VERRA

NOVINK A!
VERRA METAL

NOVINK A!
SUNLITE

NOVINK A!
LUNA

VYSVĚTLIVKY
řetízek

spínač

dálkový ovladač

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost,
spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

NOVINK A!
NEMO

Přednosti rolety Nemo
Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu,
provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc,
jednoduchý design a bílá barva komponentů,
snadné ovládání řetízkem,
montáž na boční konzoly nebo zavěšením na okenní
křídlo (bez vrtání).

Ovládání

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roletu Nemo lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo nebo na stěnu. Zcela nový typ montáže umožňuje roletku zavěsit
na okenní křídlo bez jakéhokoliv vrtání do rámu.
na konzolu

ROLETA NEMO

RAL 9010 bílá

zavěšení

… nádech intimity.

Látková roletka Nemo Vám nabízí plynulou
regulaci světla a zároveň působivou dekoraci
Vašeho interiéru. Nemo je novinkou mezi roletkami. Její originalita spočívá ve vodorovném
dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy,
které se pravidelně střídají. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání
pruhů a tím i k postupnému propouštění světla.
ŠÍŘKA
[mm]

roleta bez krycího profilu
klasická / den-noc
NEMO

Z designového hlediska nabízí roletka Nemo v provedení den-noc
zcela nový vzhled vhodný do klasického i moderního interiéru. Výhodou rolety Nemo je možnost montáže na stěnu, do stropu nebo, bez
jakéhokoliv vrtání, na okenní křídlo.

VÝŠKA
[mm]

max.

min.

max.

1 400

300

1 700

Varianty provedení
Provedení s látkou den-noc.

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1.5

ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ

ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ

Přednosti rolety Luna
Roletka s krycím profilem v hliníkovém nebo plastovém
provedení,
boční vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
možnost potažení profilů a lišt renolitem v imitaci dřeva,
provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc.

Ovládání

Varianty montáže

Barevné provedení
krycího profilu, dolního profilu a vodících lišt

Roletu Luna montujeme přímo na okenní křídlo.

ROLETA LUNA

RAL 9010 bílá

RAL 9006 stříbrná

RAL 1015 slonová kost

RAL 8004 kaštan

RAL 1002 pinie

RAL 8014 hnědá

Provedení renolit (v imitaci dřeva)

… nádech intimity.

Mahagon

Ořech

Winchester

Višeň

Zlatý dub

Varianty provedení
Chcete skloubit funkčnost a design a mít
v místnosti jen tolik světla, kolik sami potřebujete? Látková roleta Luna je spojením praktičnosti a elegance. Její provedení s vodícími
lištami po stranách zajišťuje dokonalé zastínění
a její originalita spočívající ve výběru mezi
klasickou látkou a látkou den-noc, tvoří z této
roletky unikátní stínicí a dekorativní doplněk.

roleta s krycím profilem
a vodicími lištami
klasická / den-noc
LUNA

ŠÍŘKA
[mm]

Látka den-noc má horizontální pásy s různou absorpcí světla – jeden
pruh látky světlo nepropouští, druhý naopak propouští. Vzájemným
překrýváním těchto vrstev dochází k plynulé regulaci osvětlení místnosti. Na rozdíl od roletky Nemo, kterou lze namontovat na stěnu
či do stropu, je roleta Luna s vodícími lištami vhodná zejména pro
montáž na okenní křídlo. Z designového hlediska nabízí roletka Luna
v provedení den-noc originální vzhled, který je podtržen možností
sladění roletky s oknem do imitace dřeva. Dokonale pak ladí se dřevem a působí útulným a exkluzivním dojmem.

VÝŠKA
[mm]

max.

min.

max.

1 400

300

1 700

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.
V případě provedení roletky s dvojí látkou, se vždy dává vodící lišta ve
tvaru „U“.
Provedení s látkou den-noc.

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1,5

ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ

ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ

Přednosti rolety Sunlite
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.

Ovládání
kov/PVC

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roletu Sunlite lze namontovat na okenní křídlo,
stěnu nebo do stropu.

RAL 9006 stříbrná
RAL 9010 bílá

ROLETA SUNLITE

Varianty provedení

… nádech intimity.

Tajemnou atmosféru, příjemný pocit a intimní
nádech Vašeho interiéru 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.

luxusní roleta s ozdobnou
lištou a led-diodovým
osvětlením
SUNLITE

ŠÍŘKA
[mm]

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, po
setmění dekorační doplněk a krása v každém detailu – to je látková
roleta Sunlite.

VÝŠKA
[mm]

max.

min.

max.

2 400

300

1 700

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

3

OZDOBNÁ KULATÁ LIŠTA

OZDOBNÁ PLOCHÁ LIŠTA

Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště
Do horní lišty může být zakomponován led-diodový pásek, který
vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož intenzitu můžete libovolně regulovat. K ovládání intenzity osvětlení slouží další volitelné
příslušenství (vypínač, stmívač, dálkový ovládač,… ). Dálkový ovládač
umožňuje nastavení mnoha světelných režimů, přepínání barev, stmívání. Jedním ovladačem lze ovládat i více rolet.

U varianty s LED osvětlením je nutné provést přípravu elektroinstalace

Přednosti rolety Rollite
Roletka s hliníkovým krycím profilem,
hliníkové nebo plastové vodící lišty zabraňují
průniku světla po stranách,
široká škála barevných odstínů látek,
profily a lišty v šesti barvách RAL.

Ovládání

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roletu Rollite montujeme přímo na okenní křídlo.

ROLETA ROLLITE
… nádech intimity.

Interiérová roleta Rollite představuje elegantní
a plně funkční doplněk interiéru. Tato roleta
s oblým krycím profilem z eloxovaného hliníku
a bočními vodícími lištami zajišťuje dokonalé
zastínění.

Vyberete si látku plně zatemňující, vzorovanou či jednobarevnou anebo látku částečně propouštějící světlo. Dodáváme také speciální látky
s obsahem skelného vlákna, vhodné zejména pro alergiky, a typy
látek se speciální nehořlavou úpravou.

RAL 9010 bílá

RAL 9006 stříbrná

RAL 1015 slonová kost

RAL 8004 kaštan

RAL 1002 pinie

RAL 8014 hnědá

Varianty provedení
Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo
plastovou „U“ lištou.

ŠÍŘKA
[mm]

roleta s krycím profilem
a vodicími lištami
ROLLITE

VÝŠKA
[mm]

max.

min.

max.

1 400

300

1 700

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1,5

Přednosti rolety Verra a Verra metal
Jednoduchý design,
široká škála barevných odstínů látek,
snadná manipulace a montáž,
vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 21m2),
provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc.

Ovládání
kov (Verra metal)/PVC (Verra)

(Verra metal)

(Verra metal)

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roletu Verra lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

ROLETA VERRA
… nádech intimity.

Díky kvalitnímu provedení a výběru látek dodá látková roleta Verra
Vašemu interiéru osobité kouzlo. Snadná manipulace a nápaditý
design - Verra je ideální roleta na plastová okna, eurookna i další
typy oken.

matný kov (Verra metal)

Varianty provedení
Verra - plastové boční konzoly, řetízek, možnost volby látky den-noc.
a dolní profil.
Verra metal - kovové boční konzoly, řetízek a dolní profil, možnost
volby látky den-noc. Varianty provedení s trubkou 25mm, 42mm
a 50 mm

ŠÍŘKA
[mm]

roleta bez krycího profilu

Ozdobte svá okna pestrými motivy, vylaďte interiér do své oblíbené barvy, hrajte si se
světlem pronikajícím poloprůsvitnými látkami,
anebo svá okna zahalte plným zatemněním.

RAL 9010 bílá

VÝŠKA
[mm]

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

max.

min.

max.

VERRA

2 400

300

4 170 (1 940)

10 (5)

VERRA METAL

3 500

300/700*

6 050 (2 820)

21 (10)

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m2. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m2 až 365 g/m2. Pro provedení s látkou den-noc je
max. šířka 2200 mm, max. výška 2500 mm a max. plocha 5,5m2.
* ovládání motorem

O SPOLEČNOSTI
HISTORIE SPOLEČNOSTI ISOTRA
Společnost ISOTRA byla založena v Bolaticích v roce 1992 Erichem Stavařem a Bohumírem Blachutem. Počáteční aktivity byly zaměřeny na
velkoobchod s těsněním do oken včetně realizace montáží. Takto vznikl
název ISOTRA. ISO od slova „isolation“ a TRA jako „trade“. Rostoucí po-

ptávka po žaluziích vedla v roce 1993 k rozšíření podnikatelských aktivit
ISOTRY nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich výrobu. Neustálá
snaha o zdokonalování produktů vedla v roce 1995 zahájení výroby
vlastních komponentů k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky.

SMĚR VÝVOJE
Obrovská vůle neustále hledat a vyvíjet nová technická řešení způsobila,
že v dnešní době ISOTRA a.s. disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, moderní nástrojárnou, lisovnou termoplastů
a rozsáhlými výrobními provozy. Technologie, vypracované postupy,

vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA
mezi přední výrobce stínicí techniky a jednoho z technologických lídrů
nejen v České republice.

VÝROBNÍ PROGRAM
Společnost ISOTRA, to je synonymum pro výrobu interiérových a exteriérových žaluzií, látkových rolet, plissé, japonských stěn, předokenních
venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, garážových vrat a v neposlední řadě i dřevěných euro oken. Důležitou součástí výrobního pro-

gramu je výroba komponentů, profilovacích tratí, střižných nástrojů
a technologických celků pro výrobu žaluzií.
Technologickou vyspělost společnosti dokládá vlastnictví několika světových patentů a užitných vzorů pro technická řešení v oblasti stínicí techniky.

ISOTRA QUALITY
Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie
a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a technologické

úrovně. ISOTRA a.s. je držitelem certifikátu kvality EN ISO 9001:2009,
zaměstnává přes 400 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více
než 30 zemí světa.

JIŽ 20 LET NA TRHU
20. výročí představuje pro společnost významné jubileumpůsobení na
trhu a udává jasný signál našim zákazníkům a obchodním partnerům.
ISOTRA, to je záruka inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradic v jednom. V souvislosti s tímto mezníkem došlo ke změně korporátní komunikace společnosti a grafické podoby loga. Nové logo bylo vytvořeno

s maximálním důrazem na čitelnost a jasnou rozpoznatelnost v konkurenčním prostředí. Vznikla nezaměnitelná podoba značky, jejíž červený
základ znázorňuje dynamiku, se kterou se společnost ISOTRA již dvě
desetiletí rozvíjí.

ISOTRA a.s.

ISOTRA Partner

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Tel.:
Fax:
E-mail:

+420 553 685 111
+420 553 685 110
isotra@isotra.cz
www.isotra.cz
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