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BAREVNÉ PROVEDENÍ
Základem pro barevné provedení celé žaluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

HORNÍ PROFIL / DOLNÍ PROFIL

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL
9010 bílá

1002 pinie

1015 slonová kost

8003 zlatý dub

9001 krémově bílá

8004 kaštan

1018 zinkově žlutá

8014 hnědá

Vhodná do vlhkého prostředí

6019 zelená

7038 achátově šedá

Do plast. / dřevěných / hliníkových oken

3002 červená

9006 stříbrná

Do střešních oken (plast / dřevo / hliník)

4001 červená lila

9005 černá

Vhodná do lomených a šikmých oken

Typ žaluzie
Parametr

Horizontální

l

l

l

l

Možnost nástřiku do ostatních barev RAL

Možné celostínící provedení

l

l

Manuální ovládání žaluzie

l

l

l

l

* Nestandardní rozměry

9010 bílá

l
l

l

l

Hit

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Elektrické ovládání žaluzie

Standardní barevné provedení
dle vzorníku RAL

l
l

Isolite Isolite plus Neoisolite System25 Woodlite25 V-Lite
Quick

Celou žaluzii lze ladit do imitace dřeva

5003 modrá

KRYCÍ PROFIL

Isotra System

Klasická Lux Energy Classic Standard Variant

l
l

V imitací dřeva (renolit)
borovice
3069

oregon
1192

douglasie
3152

dub zlatý
2178

* po konzultaci s výrobcem

1015 slonová kost
1002 pinie
9006 stříbrná
8004 kaštan

mahagon
2097

8014 hnědá

LAMELY

Široký výběr různých odstínů lamel - dle
vzorníku Isotra a.s. (až 100 odstínů).
Lamely v imitaci dřeva (13 odstínů).

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Česká republika
Tel.: +420 553 685 111
Fax: +420 553 685 110
E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz
09/2009

SYSTEM 25

VARIANTA S KRYCÍM PROFILEM

VARIANTA BEZ KRYCÍHO PROFILU

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž žaluzie na plastové okno,
dřevěné okno či hliníkové okno.
Žaluzie v provedení s krycím profilem se
montuje čtyřmi vruty do okenního křídla.
Boční silonové vedení žaluzie zamezuje
nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při
otevírání či naklápění okna.

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž žaluzie na plastové okno,
dřevěné okno či hliníkové okno.
Žaluzii v provedení bez krycího profilu lze
montovat do okenního otvoru (do stropu)
nebo před okenní otvor (do stropu/na stěnu).
Boční silonové vedení žaluzie zamezuje
nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při
otevírání či naklápění okna.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU
Dolní profil z ocelového válcovaného plechu.
Oba konce dolního profilu jsou opatřeny
plastovou boční krytkou.

PROVEDENÍ SLOŽENÉHO PROFILU
(horní a krycí profil)
Horní profil z ocelového válcovaného
plechu. Krycí profil z extrudovaného hliníku.
Oba konce horního profilu jsou opatřeny
plastovou boční krytkou.

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU
Horní profil z ocelového válcovaného plechu.
Oba konce horního profilu jsou opatřeny
plastovou boční krytkou.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU
Dolní profil z ocelového válcovaného plechu.
Oba konce dolního profilu jsou opatřeny
plastovou boční krytkou.

VARIANTY OVLÁDÁNÍ
řetízek
šňůrka + táhlo
klika
dálkový ovladač

VARIANTY OVLÁDÁNÍ

Zachytí až 80 % světla
▲ Sníží teplotu v místnosti o 3 – 5 °C
▲ Ochrání před pohledy zvenčí
▲ Umožní nastavit libovolnou intenzitu průchodu světla
▲

SYSTEM 25

vypínač

řetízek
šňůrka + táhlo
klika
dálkový ovladač

Interiérová žaluzie SYSTEM 25

vypínač

Variabilní způsob zastínění s možností ovládání řetízkem, šňůrkou, klikou či motorem.
OVLÁDÁNÍ

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.

SYSTEM 25 = ISOTRA QUALITY = VARIABILITA PROVEDENÍ = ZÁRUKA 3 ROKY = VELKÝ VÝBĚR BAREV

řetízek
Naklápění lamel, spouštění a vytahování
žaluzie pomocí kuličkového řetízku
Žaluzie může být opatřena brzdou (na objednávku), která zabrání samovolnému sjíždění
lamel vlivem vlastní hmotnosti.
Barevné provedení: řetízek vždy sladěn s barvou
horního profilu.

LAMELY
šňůrka + táhlo
Naklápění lamel pomocí šestihranného
plastového táhla. Spouštění a vytahování žaluzie pomocí šňůrky.
Žaluzie je standardně opatřena brzdou, která
zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem
vlastní hmotnosti.
Barevné provedení: šňůrka sladěna s barvou
lamely, táhlo vždy průhledné.

klika
Naklápění lamel, spouštění a vytahování
žaluzie pomocí kliky.
Žaluzie je standardně opatřena brzdou, která
zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem
vlastní hmotnosti
Barevné provedení: klika v barvě šedé nebo bílé.

dálkový ovladač
Naklápění lamel, spouštění a vytahování
žaluzie pomocí dálkového ovladače.
Barevné provedení: dálkový ovladač v barvě
bílé, černé, stříbrné nebo modro-bílé.
vypínač
Naklápění lamel, spouštění a vytahování
žaluzie pomocí vypínače.
Barevné provedení: vypínač v barvě bílé.

Lamela

Šíře (mm)

Tloušťka

celostínící

25

0,21 / 0,18

standardní

25

0,21 / 0,18

standardní

16

0,21

Standardní rozměry
Min. šířka
Max. šířka
Max. výška
Max. garantovaná plocha

Rozměry při objednávání žaluzie jsou dány šířkou a výškou světlého otvoru
v okenním křídle.
Atypické rozměry vyrábíme pouze pro variantu ovládání šňůrka + táhlo
Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

300 mm
2 000 mm
2 200 mm
2,5 m2

