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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 přes moderní designové řešení až po 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.

PŘEDNOSTI A VÝHODY LÁTKOVÝCH ROLET
VARIABILITA PROVEDENÍ A RŮZNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ,
HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZABRAŇUJÍ PRŮNIKU SVĚTLA PO STRANÁCH,
ŘETÍZKOVÉ NEBO MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ,
PROVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC.

LARRA

VERRA

LUNA

NEMO

VERRA METAL

VERRA SEMI

ROLLITE

SUNLITE

R-LITE

SCREEN HR8-ZIP
INTERIÉR BO

VYSVĚTLIVKY
řetízek

vypínač

ovládací tyč

tahem

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.

ROLETA LARRA
… nádech intimity.
Domov je místem, kde se chceme cítit v bezpečí
a prožívat své intimní chvilky soukromí. Design
rolety Larra vyjadřuje tyto pocity svými přirozeně zaoblenými a vlnitými tvary, které nejčastěji
vídáme v přírodě a moderní architektuře. Larra
prezentuje nadčasový design, který v kombinaci
s vybranou látkou zpříjemní vaše pocity v interiéru a dotvoří útulnou atmosféru vaší domácnosti.

Variabilita provedení této rolety spočívá v možnosti volby z pěti tvarů
spodní lišty a z pěti možností provedení horního profilu - uchycení pomocí držáků, pomocí držáků s montážním profilem nebo s krycím boxem.
Estetický vzhled interiérové rolety Larra z dílny Isotra vytvořil designér
Miroslavo. Miroslavo je český designér, fotograf a umělec, známý svou
nekončící zvědavostí a horečně vynalézavou představivostí. Je držitel
několika světových ocenění za design a jeho tvorba je vystavovaná po
celém světě.

LÁTKA

gramáž (g/m )

ŠÍŘKA (mm)

VÝŠKA (mm)

tloušťka (mm)

min.

max.

min.

max.

do 0,3

300/600*

2 200

300

4 600

do 0,5

300/600*

2 200

300

3 500

do 0,7

300/600*

2 200

300

2 400

do 0,3

300/600*

2 200

300

4 600

do 0,5

300/600*

2 200

300

3 500

do 0,7

300/600*

2 200

300

2 400

do 365 g/m

do 0,5

300/600*

2 200

300

3 500

nad 365 g/m2

do 0,5

300/600*

2 200

300

3 500

LÁTKA DEN-NOC

300/600*

2 200

300

4 600 (2 300)**

SCREEN SOLTIS 86

300

2 200

300

2 600

SCREEN SOLTIS 92

300

2 200

300

2 600

SCREEN SCR 3005

300

2 200

300

2 100

2

do 170 g/m2

do 260 g/m2
2

* provedení motor
** první údaj pro látku Parga 70 g/m2, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m2

Přednosti rolety Larra, Larra SCREEN
Moderní a designový prvek interiéru,
široký výběr látek včetně látek den-noc (neplatí pro Lara SCREEN),
variabilita provedení (3 typy krycích boxů, pouze držáky nebo držáky
s montážním profilem),
možnost manuálního nebo motorického ovládání,
možnost umístění více rolet v jednom boxu.
.

Ovládání
PVC, kov

vypínač

dálkový ovladač

Varianty montáže
Roletu Larra, Larra SCREEN lze namontovat na stěnu
nebo do stropu pomocí držáků nebo držáků
s montážním profilem nebo s krycím boxem.

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

RAL 9003 bílá

elox*

satén*

grafit*

*barevné provedení s příplatkem

Varianty provedení
Horni profil

Spodní profil

ROLETA VERRA
… nádech intimity.

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

Snadná manipulace a nápaditý design – Verra je ideální roleta na
plastová okna, eurookna i další typy oken. Vybírat můžete z velké kolekce látek, která obsahuje jednoduché barevné tóny, látky s luxusními
vzory, záclonové látky až látky plně zatemňující.
Díky kvalitnímu provedení a pestrému výběru látek dodá látková roleta
Verra Vašemu interiéru osobité nezaměnitelné kouzlo.

Přednosti rolety Verra
Jednoduchý design,
široká škála barevných odstínů látek,
možnost výběru látky den-noc,
snadná manipulace a montáž,
dolní profil možno obalit látkou.
.

Ovládání
PVC, kov

vypínač

dálkový ovladač

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

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

RAL 9003 bílá (profily, komponenty)
elox (pouze profily)
šedá (pouze komponenty)

ŠÍŘKA
[mm]

roleta bez krycího profilu

VÝŠKA
[mm]

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

min.

max.

max.

VERRA, TRUBKA 28

300/500*

2 000

4 600 (2 800)

6 (3,2)

VERRA, TRUBKA 42

300

3 000

5 500 (5 500)

11,8 (5,5)

VERRA, TRUBKA 50

300

3 500

5 500 (5 200)

17,5 (9,9)

* provedení motor
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. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

ŠÍŘKA
[mm]

látky DEN - NOC

VÝŠKA
[mm]*

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]*

min.

max.

max.

VERRA, TRUBKA 28

300 /500**

2 000

4 600 (1 500)

8,3 (3,0)

VERRA, TRUBKA 42

300

2 800

5 500 (3 200)

12,0 (6,7)

VERRA, TRUBKA 50

300

2 800

5 500 (2 650)

15,4 (5,4)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m2, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m2
** provedení motor

ROLETA VERRA METAL
… nádech intimity.

Moderní interiér si žádá Verru Metal! Díky své
schopnosti zastínit i velké plochy (až 17,5 m2)
je přímo předurčena k doplnění architektonického řešení každého interiéru – privátních prostor
i velkých administrativních a výstavních budov.

Verra Metal se díky svému celokovovému provedení stane šperkem
každého interiéru a splní všechny nároky na jeho zastínění – estetické
i funkční. U velkých rozměrů lze roletu doplnit o vedení ocelovým
lankem. Její nespornou předností je také variabilita ovládání – kromě
manuálního ovládání pomocí kovového řetízku nabízíme i možnost
motorického pohonu rolety s ovládáním pomocí vypínače nebo
dálkového ovladače. Tři velikosti průměru navíjecího válce navíc umožňují
rozšířit standardní výběr látek také o látky typu screen.

Přednosti rolety Verra metal
Moderní design,
široká škála barevných odstínů látek,
snadná manipulace a montáž,
vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 17,5 m2),
provedení s klasickou látkou, látkou den-noc nebo screen,
možnost vedení lankem,
volba manuálního nebo motorického ovládání,
dolní profil možno obalit látkou.

Ovládání
kov

dálkový ovladač

vypínač

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

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

Varianty provedení

RAL 9003 bílá
(profily, komponenty)

elox (pouze profily)

satén
(pouze krytky)

šedá (pouze komponenty)

 anuální ovládání kovovým řetízkem nebo motorické ovládání
M
vypínačem nebo dálkovým ovladačem,
varianty provedení s trubkou 28 mm, 42 mm a 50 mm,
možnost volby látky den-noc.
ŠÍŘKA
[mm]

roleta bez krycího profilu

VÝŠKA
[mm]

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

min.

max.

max.

VERRA METAL, TRUBKA 28

300

2 000

5 000 (3 600)

6 (3,2)

VERRA METAL, TRUBKA 42

300/700*

3 000

5 500 (5 500)

11,8 (5,5)

VERRA METAL, TRUBKA 50

300/700*

3 500

5 500 (5 200)

17,5 (9,9)

* provedení motor
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. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.
ŠÍŘKA
[mm]

látky DEN - NOC

VÝŠKA
[mm]*

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]*

min.

max.

max.

VERRA METAL, TRUBKA 28

300

2 000

4 600 (1 500)

8,3 (3,0)

VERRA METAL, TRUBKA 42

300/700**

2 800

5 500 (3 200)

12,0 (6,7)

VERRA METAL, TRUBKA 50

300/700**

2 800

5 500 (2 650)

15,4 (5,4)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m2, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m2
** provedení motor

ROLETA VERRA SEMI
… nádech intimity.
Roleta Verra semi s krycím profilem vkusně
ukrývá nosné a ovládací prvky, které tak již
nebudou rušit vzhled vašeho interiéru.
U klasického provedení můžete vybírat ze široké
škály barevných odstínů látek, která obsahuje
látky od jednoduchých barevných tónů, až po
látky s luxusními vzory. Nebo zvolte moderní
provedení den-noc.

Provedení den-noc spočívá v dělení látky na průhledné a neprůhledné
pruhy. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání
pruhů a díky tomu můžete plynule regulovat intenzitu světla vpuštěnou
do místnosti. Pro den-noc provedení máte možnost výběru ze speciálních
látek bez vzoru, kterým by rušily originalitu páskového provedení rolety.

Přednosti rolety Verra semi
Moderní design,
nosné a ovládací prvky neruší vzhled interiéru,
široká škála barevných odstínů látek,
provedení s klasickou látkou nebo látkou den-noc,
snadná montáž a manipulace.

Ovládání
PVC, kov

vypínač
dálkový ovladač

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roleta se upevňuje do držáků rolety (klipů) k ní dodaných.
Klipy je možné použít jak pro montáž na stěnu, tak do stropu.

RAL 9003 bílá
elox (pouze montážní profil)

Varianty provedení
klasická roleta s trubkou 28
možnost volby látky den-noc (trubka 25 nebo 28)

ŠÍŘKA
[mm]

roleta s krycím profilem

VERRA SEMI, TRUBKA 28

VÝŠKA
[mm]

min.

max.

max.

300/500*

2000

5 000 (3 600)

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

6 (3,2)

* provedení motor
Rozměry v tabulce platí pro látku s tloušťkou 0,3 mm. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s tloušťkou 0,5 mm. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

ŠÍŘKA
[mm]

látky DEN - NOC

VERRA SEMI, TRUBKA 28

VÝŠKA
[mm]*

min.

max.

max.

300/500**

2 000

5 000 (1 700)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m2, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m2
** provedení motor

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]*

8,6 (3,4)

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 látky
se speciální nehořlavou úpravou.

Přednosti rolety Rollite
Roletka s hliníkovým krycím profilem,
hliníkové 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.
RAL 9003 bílá

RAL 9006 stříbrná*

RAL 1015 slonová kost*

RAL 8004 kaštan*

RAL 1002 pinie*

RAL 8014 hnědá

*barevné provedení s příplatkem

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

ŠÍŘKA
[mm]

roleta s krycím profilem
a vodicími lištami
ROLLITE

VÝŠKA
[mm]

min.

max.

max.

300

1 400

1 700

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m2, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m2 až 365 g/m2.

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1,5

ROLETA LUNA
… nádech intimity.

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 navíc zajišťuje dokonalé zastínění.

Pro tuto roletu můžete vybírat ze široké kolekce látek, která obsahuje
jednoduché barevné tóny, až po látky s luxusními vzory. Správnou
volbou látky docílíte různých stupňů zastínění. Od jemného naladění
světla až po plné zatemnění látkou typu black-out. Originální vzhled
rolety Luna je dále podtržen možností sladění rolety s oknem díky
dekorování profilů do imitace dřeva. Dokonale pak ladí s okenním
rámem a působí útulným a exkluzivním dojmem.

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,

Ovládání

Varianty montáže

Barevné provedení
krycího profilu, dolního profilu a vodících lišt

Roletu Luna montujeme přímo na okenní křídlo.
RAL 9003 bílá

RAL 9006 stříbrná*

RAL 1015 slonová kost*

RAL 8004 kaštan*

RAL 1002 pinie*

RAL 8014 hnědá

* barevné provedení s příplatkem

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

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

ŠÍŘKA
[mm]

VÝŠKA
[mm]

min.

max.

max.

300

1 400

1 700

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m2, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m2 až 365 g/m2.

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1,5

ROLETA NEMO
… nádech intimity.

Látková roletka Nemo den-noc Vám nabízí
plynulou regulaci světla a zároveň působivou dekoraci Vašeho interiéru. 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. Roletku
je možné také namontovat na speciální závěsy bez nutnosti šroubovat
do okenního křídla.

VÝŠKA
[mm]

min.

max.

max.

300

1 400

1 700

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1.5

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m2, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m2 až 365 g/m2. Rovněž jsou platné pro provedení s látkou den-noc.

Přednosti rolety Nemo
Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu,
provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc,
jednoduchý design s bílou barvou 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. Zcela nový typ montáže umožňuje roletku zavěsit na okenní
křídlo bez jakéhokoliv vrtání do rámu.
na konzolu

RAL 9003 bílá

zavěšení

Varianty provedení
Provedení s látkou den-noc.

ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ

ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ

ROLETA SUNLITE
… 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.
ŠÍŘKA
[mm]

luxusní roleta s ozdobnou lištou a led-diodovým osvětlením

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. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

min.

max.

max.

SUNLITE, TRUBKA 42

300/700*

3000

5500 (5500)

11,8 (5,5)

SUNLITE, TRUBKA 50

300/700*

3500

5500 (5200)

17,5 (9,9)

* provedení motor
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.

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

motor (max. šířka 3000 mm, max. výška 2830 mm)

Varianty montáže

Barevné provedení
bočních konzol a komponentů

Roletu Sunlite lze namontovat na okenní křídlo
nebo na stěnu.

RAL 9006 stříbrná
Isotra System Decoral - dle aktuálního vzorníku*

Varianty provedení

OZDOBNÁ KULATÁ LIŠTA

*barevné provedení s příplatkem

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

ROLETY DO STŘEŠNÍCH
OKEN R-LITE
… nádech intimity.

Rolety do střešních oken R-Lite jsou atraktivní
látkové interiérové rolety vhodné do všech typů
střešních oken.

Kvalitní provedení s hliníkovými vodícími lištami zajišťuje v kombinaci
s vhodně zvolenou látkou plynulou regulaci světla. Můžete si vybrat látky
vzorované či jednobarevné, s plně zatemňujícím účinkem nebo látky
částečně propouštějící světlo.
Rolety do střešních oken dětských pokojů můžete vybavit látkami
s pestrými motivy, které děti potěší. Některé typy látek nabízíme také ve
speciální nehořlavé úpravě. Pro rolety do střešních oken umístěných ve
vyšší poloze vám z důvodu komfortu poslouží ovládací tyč.

Přednosti střešní rolety R-lite
Látková roleta vhodná do všech typů střešních oken,
profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé
vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna,
široký výběr látek,
snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná.

Ovládání
ovládací tyč

tahem

Varianty montáže
Střešní roleta R-Lite se montuje přímo do okenního
křídla střešního okna.

Barevné provedení
profilu a vodících lišt
elox
RAL 9003 bílá*
*barevné provedení s příplatkem

ŠÍŘKA
[mm]

roleta s krycím profilem
a vodicími lištami
R-LITE
* max. výška pro látky Blackout

VÝŠKA
[mm]

min.

max.

max.

300

1 200

1 200*/1 450

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

1,7

SCREEN HR8-ZIP
INTERIÉR BO

… nádech intimity.

Hledáte elegantní variantu zatemnění do interiéru? Potom screenová roleta HR8-ZIP pro Vás
bude ideální volbou. Tato roleta má unikátní systém lišt, který udržuje textilii dokonale napnutou
a na svém místě ve vodících lištách.

Prostor mezi boxem, vodícími lištami a látkou je kompletně uzavřen.
Používaný ZIP systém je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící
liště. Pružina se neopotřebovává, a tak si látka zachovává napnutí po
mnoho let. Touto roletou můžete zastínit plochu až do 18 m2 s jedním
kusem rolety. Roleta je určena do interiéru, lze pro ni použít box o velikostech 70, 90, 110 a 150 mm a interiérové látky typu blackout určené,
jak pro screenové rolety, tak i pro interiérové rolety.

ŠÍŘKA
[mm]

PROVEDENÍ

VÝŠKA
[mm]

MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA
[m2]

min.

max.

min.

max.

KLIKA

400

3000

400

5000

12

MOTOR

635

6000

400

5000

18

Přednosti a výhody
	Tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu
ZIP systému s kovovou pružinou,
	výběr z 2 typů designů boxu: klasický hranatý
nebo moderní zaoblený,
	oba typy boxů dostupné ve 4 velikostech,
	garantovaná plocha až 18 m2,
	jednoduchá montáž,
	možnost použití interiérových i screenových látek
typu blackout určených do interiéru,
	vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny.

Ovládání
ovládací tyč

dálkový ovladač

vypínač

Varianty montáže
Interiérovou screenovou roletu SCREEN HR8-ZIP INTERIÉR BO
lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní
otvor (stěna) pouze z interiéru.

Základní barevné provedení
profilu a vodících lišt
RAL 9006 světle stříbrná

RAL 9010M bílá matná

RAL 8014M hnědá matná

RAL 9006S světle stříbrná struktura

RAL 9010S bílá struktura

RAL 8014S hnědá struktura

RAL 9007 tmavě stříbrná

RAL 7016 antracitově šedá

DB 702 perleťová světle šedá

RAL 9007S tmavě stříbrná struktura

RAL 7016M antracitově šedá matná

DB 703 perleťově tmavě šedá

RAL 9010 bílá

RAL 7016S antracitově šedá struktura

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, markýza 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 EN ISO 9001:2009,
zaměstnává přes 370 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než
30 zemí světa.

VÍCE NEŽ 25 LET NA TRHU
Více než čtvrt století působení na trhu znamená pro společnost významné jubileum 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 čtvrt století rozvíjí.

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

+420 553 685 111
isotra@isotra.cz
www.isotra.cz
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… nádech intimity.

