interierové

žaluzie

… chrání vaše soukromí.

interiérové žaluzie
Horizontální žaluzie jsou nejběžnějším typem interiérového zastínění místnosti. Lamely všech žaluzií v této kategorii
jsou vyrobeny z hliníku, jehož výhodou je lehkost a zároveň vysoká odolnost. Hliníkové horizontální žaluzie do oken
se v produktových řadách liší lamelami, způsobem uchycení a ovládání, a provedením horního profilu. Nabídka barev
je široká a díky tomu je možné sladit žaluzie s interiérem.

Přednosti a výhody
Elegantní a dekorativní prvek zastínění moderního interiéru,
Nadčasov ý design,
širok á šk ála barevného provedení,
Možnost ručního nebo elektrického ovládání,
regulace intenzity denního světla.

Vysvětlivky
šňůra

ovládací tlačítko

vypínač

šňůra/táhlo

klika

dálkový ovladač

řetízek

madlo

popruh

tahem

čidlo slunce/vítr

ovládací tyč

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.

System Classic, HIT, HIT II
... chrání vaše soukromí.
Hřejivé světlo, chladivý stín či cokoliv mezi tím
Vám nabídne interiérová žaluzie Isotra System
Classic.
Střízlivý design, funkčnost a kvalitní hliníkové provedení jsou základní
charakteristiky této žádané žaluzie. Interiérová žaluzie Isotra System
Classic je optimálním řešením pro klasická i pro atypická okna.
V porovnání s interiérovou žaluzií Isotra System HIT a HIT II. má žaluzie Isotra System Classic horní i dolní profil z hliníku, což zaručuje její
vyšší pevnost a životnost. Je proto vhodná jako žaluzie do eurooken,
avšak také do ostatních druhů oken – plastových i hliníkových.

Hledáte-li optimální poměr kvality a ceny, je
interiérová žaluzie Isotra system HIT tou
nejlepší volbou. Se svým neokázalým designem
horního profilu žaluzie Isotra system HIT
výborně zastíní váš interiér. Cena žaluzie
je příznivě nízká, funkčnost naopak velice
vysoká: stoprocentní.
Nadčasový design, precizní provedení jednotlivých lamel a snadné ovládání – to jsou známky
kvalitní žaluzie Isotra system HIT II.
Výjimečnost této interiérové žaluzie spočívá v provedení horního
profilu. Toto řešení zajistí minimální průnik světla mezi první lamelou
a profilem. Žaluzie Isotra system HIT II. je praktickým pomocníkem,
který k Vám vpustí přesně tolik světla, kolik právě potřebujete. Budete-li si přát, můžeme horní profil, dolní profil i lamely obléci do ladné
imitace dřeva.

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

300

2 000

2 200

2,5

Přednosti žaluzií system Classic
Profily z extrudovaného hliníku – vhodná jako žaluzie
do eurooken,
atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.
Žaluzie může být opatřena brzdou,
která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní váhy.

Přednosti žaluzií system HIT
Optimální poměr kvalita-cena,
jednoduchý design horního profilu,
nízká ovládací síla,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.
Žaluzie může být opatřena brzdou,
která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní váhy.

Přednosti žaluzií system HIT II
Nadčasový design,
minimální průnik světla mezi první lamelou a horním profilem,
vyšší tuhost horního profilu,
nízká ovládací síla,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení
renolitem v imitacích dřeva,
kvalitní žaluzie díky preciznosti výrobního postupu.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.
Žaluzie může být opatřena brzdou,
která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní váhy.

Žaluzie Isolite, Isolite Plus,
Neoisolite
... chrání vaše soukromí.
Kouzlo vašeho interiéru dotvoří interiérová
okenní žaluzie Isolite, ve které se snoubí
moderní design horního profilu a precizní
provedení každé lamely.

Díky jednoduché obsluze a dobrým zastiňovacím schopnostem
žaluzie Isolite plus bude jen na vás, kolik jeho záře si dovnitř pustíte.
U žaluzie Isolite plus je možno sladit horní profil, dolní profil i lamely
do jednotné imitace dřeva.

K dokonalé magii prostoru pak pomůže přispět sladění horního
profilu, dolního profilu a lamely do imitace dřeva.

S interiérovou žaluzií Isolite plus se Vám bude
chtít flirtovat se Sluncem. Elegance zaobleného
horního profilu interiérové žaluzie Isolite plus
v kombinaci s dokonale tvarovanými lamelami
totiž přitahuje nejen náročnější klienty, ale také
Pána světla a stínu.

Hliníkové žaluzie Neoisolite v sobě snoubí
jednoduchou eleganci s promyšlenou účelností.
Možnost odklopení žaluzie z okenního křídla
vám dovolí pohodlně umýt celé okno.
Propracovaný design žaluzie Neoisolite
však ocení nejen ženy.
Precizní provedení a pestrá paleta odstínů Vám nabízí téměř neomezené možnosti jak stylově a barevně vyladit Váš interiér a dodat mu
tu pravou atmosféru. U žaluzie Neoisolite lze také sladit horní a dolní
profil i lamely do imitace dřeva.

TYP

vedení

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

Isolite

řetízek

300

2 000

2 200

4,4

Isolite

motor

400

2 000

2 200

4,4

Isolite plus

řetízek

300

2 000

2 200

4,4

Isolite plus

motor

400

2 000

2 200

4,4

Neoisolite

řetízek

400

2 000

2 200

2,5

Přednosti žaluzií Isolite
Moderní design,
profily z extrudovaného hliníku,
atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,
možnost elektrického ovládání,
planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.
Žaluzie může být opatřena brzdou,
která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní váhy.

Přednosti žaluzií system Isolite Plus
Elegantní design,
profily z extrudovaného hliníku,
atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,
možnost elektrického ovládání,
planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií,
vhodné jako žaluzie do plastových oken.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.
Žaluzie může být opatřena brzdou,
která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní váhy.

Přednosti žaluzií system Neoisolite
Elegantní design,
montáž pomocí rohových úchytů,
možnost odklopení žaluzie za účelem pohodlného umytí okna,
profily z extrudovaného hliníku,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla.

Variabilní okenní žaluzie
... chrání vaše soukromí.
System 25
Variabilní okenní žaluzie System 25 se plně
přizpůsobí vašim představám. Jedinečný
systém nabízí čtyři možnosti ovládání, široký
výběr barev a propracovaný funkční design.
Vyberte si barevný odstín lamel a jednu
z 15 barev horního krycího profilu! (Vše lze
také sladit do imitace dřeva.) Zaoblený krycí
profil je v porovnání s žaluzií Isolite plus
volitelný, a proto si můžete zvolit žaluzii
s horním krycím profilem anebo bez něj.

Interiérová okenní žaluzie System 25 je dostupná také v atypických
provedeních - vychází vstříc všem Vašim přáním a požadavkům.

vedení

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

šňůrka, řetízek

300

2 000

2 200

2,5

klika

400

2 000

2 200

2,5

motor textilní pásek, System 25 Large

400

2 000

2 200

4,4

motor šňůrka

600

2 000

2 200

4,4

Atypická provedení vyrábíme pouze u SYSTEM 25S, 25SM a 25SW.

Přednosti žaluzií System 25
Provedení s krycím a bez krycího horního profilu,
variabilní systém ovládání – šňůrka, řetízek, klika, motor,
atypická provedení pro šikmá a lomená okna,
meziskelní provedení,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení
renolitem.

Ovládání

Technické parametry
System 25 je žaluzie, která má dvě varianty provedení
(s krycím profilem, bez krycího profilu) a čtyři možnosti volby
ovládání. Tímto je unikátní a variabilní co se montáže týká.

Žaluzie System 25 – provedení s krycím profilem

Varianty montáže
Do okenního otvoru (strop) – pouze pro provedení bez krycího
profilu,
před okenní otvor (stěna) – pro provedení s krycím profilem,
na rám okna.

Žaluzie System 25 – provedení bez krycího profilu

Solární žaluzie - bezdrátové
elektrické žaluzie na ovládání
ISOTRA ENERGY
... chrání vaše soukromí.
Revoluční novinku na poli stínicí elektronické
techniky představuje solární žaluzie Isotra
Energy, která ke svému pohonu využívá
sluneční energii. Hledáte-li zcela unikátní,
plně automatizovanou žaluzii, která je
bezdrátově ovládaná a má nulovou
spotřebu elektrické energie, je elektrická
žaluzie Isotra Energy určena právě pro Vás.

Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Solární žaluzie Isotra
Energy je souhrou designu, praktičnosti, užitku a energetické úspory.
Minimální námaha – maximální účinek.

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

400

2 000

2 200

2,5

Přednosti žaluzií Isotra Energy
Elektrická žaluzie využívající k pohonu sluneční energii,
nulová spotřeba elektrické energie,
plně automatizované bezdrátové ovládání,
barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla

Interiérová žaluzie
Cetta 35, 50 - Economy, Cetta 35
... chrání vaše soukromí.

Ekonomickou variantu interiérové žaluzie
s lamelami o šíři 35 mm nebo 50 mm představuje Cetta Economy. Její využití je vhodné jak
do interiéru bytu, tak do výrobních hal, administrativních budov a velkých prostor, kde je kladen důraz především na funkčnost a estetické
vnímání. Lamely jsou ve tvaru písmene „C“,
bez záhybů na koncích lamel. Lamely žaluzie
jsou vedeny v ocelovém lanku, případně lze
zvolit i volně visící žaluzii bez vedení.

Snadné ovládání, nekompromisní funkčnost a přijatelná cena, to je
Cetta Economy.

Žaluzie Cetta 35 je určena zejména pro interiérové použití. Lamely o šíři 3,5 cm jsou ve tvaru
písmene „C“, bez záhybů na koncích lamel.
Lamely žaluzie jsou vedeny v ocelovém lanku.
Odlehčené žaluzie Cetta 35 doporučujeme, stejně jako žaluzie Cetta
50, montovat v místech, která nejsou vystavována příliš silnému
působení větru. Žaluzie Cetta 35 nelze montovat do překladu Heluz.
Cetta 35 je určena převážně do administrativních budovách.

TYP

vedení

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

Cetta 35, 50
Economy

šňůra

400

3 150

3 000

6,0

Cetta 35

šňůra

400

3 500

3 000

6,0

Cetta 35

klika

400

3 500

3 000

8,0

Cetta 35

motor

600

3 500

3 000

10,0

Přednosti žaluzií
Cetta 35, 50 – Economy
Ekonomická varianta provedení,
dvojí šíře lamel: 35 mm a 50 mm,
jednoduché šňůrkové ovládání s brzdou,
oboustranné naklápění lamel,
možnost vedení lankem nebo volně visící žaluzie,
libovolná regulace intenzity světla,
snadná montáž do stropu nebo na stěnu.

Ovládání
Varianty montáže
Do stropu,
na stěnu.

Přednosti žaluzií Cetta 35
Vhodná převážně pro interiér,
barevné provedení lamel také v imitaci dřeva,
možnost elektrického ovládání,
garantovaná plocha až 10 m2.

Ovládání
Varianty montáže
Montáž do vytvořené kapsy (strop / stěna),
montáž do špalety na rám okna (strop / stěna),
montáž na rozšiřovací profil okna (strop / stěna).

Interiérová střešní žaluzie
V-Lite
... chrání vaše soukromí.
Střešní žaluzie V-Lite je interiérová žaluzie
vytvořená pro všechny typy střešních oken.
Kvalitní provedení žaluzie s hliníkovými vodicími
lištami v kombinaci s vhodně vybraným
odstínem lamel zajišťuje plynulou regulaci
světla. Podle polohy okna, ve kterém je
žaluzie umístěna, si můžete vybrat mezi
dvěma způsoby ovládání.

I když je vaše okno umístěné ve vyšší poloze, můžete se střešní
žaluzii pohodlně manipulovat díky ovládání na vodicí liště spolu
s ovládací tyčí.

Min. Šířka [mm]

MAX Šířka [mm]

MAX.Výška [mm]

MAx. Garantované plocha [m2]

300

1 200

1 600

1,5

Přednosti žaluzií V-Lite
Do všech typů střešních oken,
vodicí lišty zabraňují průniku světla po stranách okna,
profily a vodicí lišty z eloxovaného hliníku
nebo v barvě bílé (RAL 9003),
snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná.

Ovládání

Varianty montáže
Do okenního křídla

Bezpečnost dětí
Děti jsou pro každého z nás tím nejdůležitějším
na světě. Baví nás sledovat jejich pokroky,
těšíme se z jejich nových dovedností, radujeme
se z jejich zvídavosti a objevování světa kolem

sebe. Běžné domácí vybavení, spotřebiče,
nábytek, ale i žaluzie a rolety se mohou stát
zejména pro kojence a menší děti potenciálním
nebezpečím.

Výrobky společnosti ISOTRA a.s. představují špičkové technické řešení skloubené s požadavky
na moderní design. Je pro nás samozřejmostí splňovat také požadavky normy ČSN EN 13120
na zajištění bezpečnosti dětí. Proto jsme pro vás vyvinuli následující vlastní ochranné prvky
pro zajištění bezpečí vašeho domova a vašich dětí:
Spojka

Kladka

Spojka zajistí, že při působení síly větší než 6 kg dojde k roztržení
řetízku a eliminaci nebezpečné smyčky.

Při jejím použití dojde k napnutí ovládacích šňůr tak, že mezi dvěma
šňůrami není možné vytvořit smyčku.

Naviják, dvě kolečka
Zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí.

Všechny naše výrobky interiérové stínící techniky jsou označeny varovným upozorněním. Upozornění najdete jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu.

Tabulka vhodnosti ISOTRA ochranných systémů
INTERIÉROVÁ
STÍNICÍ TECHNIKA

Bezpečný způsob ovládání
Tahem

Klika

Madlo

Vypínač

Rizikové ovládání
Dálkový
ovladač

Ovládací
tyč

Šňůra

Šňůra /
táhlo

Vhodnost ISOTRA ochranných systémů

Řetízek

Spojka

ISOTRA SYSTÉM HIT





ISOTRA SYSTÉM HIT II





ISOTRA SYSTEM CLASSIC





Kladka

Naviják



ISOTRA ENERGY
ISOLITE











ISOLITE PLUS















NEOISOLITE



SYSTEM 25S, 25SM



SYSTEM 25R



SYSTEM 25L (large)








SYSTEM 25K



SYSTEM 25SW



SYSTEM 25M





CETTA 35, 50 - ECONOMY





CETTA 35











CETTA 50 (použití v interiéru)











STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

Dvě
kolečka





ATYPICKÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE





ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE S BRZDOU





ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE
(plocha > 2,5 m2)





Bezpečný způsob ovládání znamená, že toto ovládání samo o sobě splňuje požadavky normy. Při jejich použití se netvoří nebezpečné
smyčky a nevzniká nebezpečí uškrcení.
Rizikové ovládání znamená, že u těchto typů ovládání může vzniknout smyčka a tedy nebezpečí uškrcení.
Vhodnost ISOTRA ochranných systémů ukazuje, který ochranný systém je k příslušnému typu interiérové stínicí techniky připojen,
aby došlo k eliminaci nebezpeční uškrcení.

O Nás
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 poptávka

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 stínicí 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 vý-

robními 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, plisse,
japonských stěn, předokenních venkovních rolet, sítí proti
hmyzu, markýz a screenových rolet. Důležitou součástí
výrobního programu 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 „ČSN EN ISO 9001-2009“ a „ČSN
EN ISO 14001:2005“, zaměstnává přes 470 zaměstnanců
a exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa.

Již 25 let na trhu
25. výročí představuje pro společnost významné jubileum
působení na trhu a udává jasný signál našim zákazníkům
a obchodním partnerům. ISOTRA, to je záruka inovací,
spolehlivosti, odbornosti a tradic v jednom. Již v souvislosti
s 20. letým výročím 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 více než dvě
desetiletí rozvíjí.

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

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

Vydání

01/2018

… chrání vaše soukromí.

