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plisse

vertikální žaluzie

japonské stěny

... nádech intimity.

PLISSe
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
JAPONSKÉ STĚNY
Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím. Skládané látkové žaluzie plisse,
vertikální žaluzie nebo japonské stěny Váš interiér zútulní, doplní o moderní a elegantní prvek, ale také ochrání
před ostrým světlem a nežádoucími pohledy.
Plisse umožňuje zastínit i velmi atypické provedení oken, používá se tam, kde nelze nainstalovat jiné typy stínění.
Japonské stěny a vertikální žaluzie se aplikují tam, kde vzniká požadavek na zastíněních velké plochy nebo
pro optické rozdělení velkých obytných prostor.
Pro zatemnění místnosti skvěle poslouží látky s plně zatemňujícím účinkem, v kancelářských prostorách jsou
populární nehořlavé materiály, a materiály s obsahem skelného vlákna zase uvítají zejména alergici.

Přednosti a výhody
Elegantní a dekorativní prvek zastínění moderního interiéru,
širok ý v ýběr látek různých barev, dekorů a materiálů,
možnost elektrického ovládání (vertik ální žaluzie, japonské stěny),
atypick á provedení (plisse, vertik ální žaluzie),
regulace intenzity denního světla.

	plisse

vertikální žaluzie	japonské stěny

Vysvětlivky
ovládací tyč

vypínač

dálkový ovladač

řetízek

madlo

šňůrka

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.

plisse
… nádech intimity.

Plisse je skládaná látková žaluzie, která představuje moderní a dynamický prvek zastínění.
Plisse dotváří atmosféru a vzhled Vašeho interiéru.

dle Vašich představ. Jistě vás také okouzlí speciální provedení
plisse se dvěma látkami, kterými si změníte interiér dle svého
momentálního

rozpoložení,

nebo

dvojité

(honeycomb)

plisse,

které umožňuje regulovat intenzitu slunečního záření a současně pomáhá šetřit energii. Plisse je vhodné jak pro klasická,
tak pro atypická okna, střešní okna a zimní zahrady. Můžete si vy-

Ve srovnání s klasickou interiérovou žaluzií je plisse ojedinělé tím,
že lze intenzitu stínění nastavit podle pozice látky stažením nebo
vytažením horního či dolního profilu. Vytvoříte tak stínicí plochu

Šířka [mm]

brat ze široké nabídky látek s různým stupněm propustnosti světla,
látky

zatemňující,

s

napařovanou

hliníkovou

vrstvou,

s perleťovými nátěry.

Výška [mm]

min

max

min

max

120

2 300

300

2 600

Max. garantovaná
plocha
[m2]

5,98

látky

Přednosti plisse
	Elegantní prvek moderního interiéru,
široký výběr plisovaných materiálů, barev, vzorů,
látky o různých stupních propustnosti světla, látky
zatemňující, reflexní, PEARL látky,
látky honeycomb,
možnost kombinace dvou látek,
velké množství atypických tvarů.

Ovládání

Varianty montáže
Plisse lze namontovat do okenního otvoru (strop),
před okenní otvor (stěna), na okenní křídlo nebo na kolmou
zasklívací lištu.

Barevné provedení profilů
bílá

šedá

tmavěhnědá

antracitová

Varianty provedení
Ukázka vybraných typů plisse:

Plisse s bočním vedením

PLISSE VOLNĚ VISÍCÍ

plisse zimní zahrady

střešní plisse

Plisse tvary SD a SR

Vertikální žaluzie
… nádech intimity.

Vertikální žaluzie promění váš interiér v útulné
místo chráněné před nadměrným světlem i před
nežádoucími pohledy. Vertikální žaluzie můžete
použít jak k zastínění velkých ploch, tak i k předělení velkých místností.

Šířka [mm]

Široká barevná škála a výběr materiálů zajistí optimální volbu dle vašeho výběru. Potřebujete-li např. místnost zatemnit, skvěle poslouží
látky s plně zatemňujícím účinkem. Nehořlavé materiály jsou populární
v kancelářských prostorách amateriály s obsahem skelného vlákna zase uvítají zejména alergici. Lamely nabízíme v šíři 89 mm nebo
127 mm.

Výška [mm]

min

max

Max

300/500*

5 950/7 000*

5 000

* provedení motor

Max. garantovaná plocha
[m2]

20/35*

Přednosti vertikálních žaluzií
	Dekorativní prvek zastínění interiéru,
široký výběr lamel v látkovém provedení,
možnost výběru nehořlavých látek,
atypická provedení,
možnost elektrického ovládání,
garantovaná plocha až do 12,5 m2.

Ovládání
Lze volit typ stahování panelů na stranu
(k ovládáním, od ovládání), do středu nebo
ke krajům (tzv. opona).

Varianty montáže
Vertikální žaluzie lze namontovat do okenního otvoru (strop)
nebo před okenní otvor (stěna).

Barevné provedení profilu
bílá

Atypická provedení
Atypická provedení vyrábíme pro horizontální oblouk, vertikální oblouk,
šikmé žaluzie a žaluzie ve dvou lištách (plafond).

horizontální oblouk

vertikální oblouk

šikmá žaluzie

žaluzie ve dvou lištách

japonské stěny
… nádech intimity.

Japonské stěny jsou dekorativním a estetickým
prvkem, který tvoří originální alternativu k roletám a žaluziím. Slouží tedy nejen jako ochrana
proti slunečním paprskům, ale jsou především
moderním a elegantním doplňkem interiérů. Široký výběr barev a dekorů látek Vás jistě vyzve
k vytvoření Vaší osobité, jedinečné kombinace.

Japonskou stěnu tvoří jednotlivé látkové panely, které se posunují
ve dvou, tří, čtyř nebo pěti drážkové vodicí liště. Používají se tam, kde
vzniká požadavek na zastínění velké plochy nebo pro optické rozdělení
velkých obytných prostor na menší části.

Šířka [mm]

Výška [mm]

min

max

min

max

1 000

5 800

1 000

3 200

Max. garantovaná
plocha
[m2]

12,5

Pozn.: U výšky nad 2700 mm je nutné konzultovat výběr látky s výrobcem; maximální velikost jednotlivých panelů je dána rozměrovým limitem jednotlivých druhů látek;
určení šíře jednotlivých panelů závisí na typu nosníku, respektive počtu požadovaných panelů a celkové šířce zařízení.

Přednosti japonských stěn
	Originální design pro komplexní zastínění
bez ohledu na počet oken nebo křídel,
alternativa k roletám a žaluziím,
profily z extrudovaného hliníku v bílé
nebo stříbrné barvě,
široký výběr látek různých dekorů a materiálů,
možnost elektrického ovládání.

Ovládání

Varianty montáže
Japonské stěny lze namontovat do okenního otvoru (strop)
nebo před okenní otvor (stěna).

Barevné provedení profilu
šedá
bílá

Látky pro plisse
Nabízíme širokou škálu látek s různým stupněm propustnosti světla, látky zatemňující, s napařovanou hliníkovou vrstvou, která eliminuje sílu
tepelného záření, látky s perleťovými nátěry s vysokým stupněm odrazu světla nebo látky honeycomb ve tvaru včelího plástu s výrazným termoregulačním a akustickým efektem. Plisované látky nabízíme v materiálovém provedení 100% PE, 100% PES.

Pozn.: vybrané typy plisovaných látek; platná nabídka dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.

Látky pro vertikální žaluzie,
japonské stěny
Pro obě kategorie nabízíme klasické látky, látky s plně zatemňujícím účinkem, nehořlavé látky, materiály s obsahem skelného vlákna.
Látky pro vertikální žaluzie a japonské stěny nabízíme v materiálovém provedení 100% PES, 100% Trevira CS, Glass fibre-PVC.

Pozn.: vybrané typy látek pro vertikální žaluzie a japonské stěny; platná nabídka dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.
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