CZ

Verra
PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety před okenní otvor (na stěnu) nebo do okenního otvoru (do stropu).
Pozor: Po stranách látky vzniká mezera, kterou prosvítá světlo!!
OVLÁDÁNÍ
Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového řetízku.
Brzda umožňuje zastavení žaluzie v jakékoliv poloze.
LÁTKY
Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního
vzorníku Isotra a.s.
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Veškeré komponenty v barvě bílé.

Standardní rozměry

Min. šířka:
Max. šířka:
Max. výška:
Max. garantovaná plocha:

300 mm
1400 mm (2400 mm pro Verru s průměrem trubky 38 mm)
1700 mm
1,5m2 (3m2 pro Verru)

Nevyrábíme atypické rozměry interiérových rolet.
Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

Rollite / Verra
Interiérové látkové rolety
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Interiérové látkové rolety

Rollite s plochými vodícími lištami

Rollite s vodícími lištami ve tvaru U

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU
Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce
horního profilu jsou opatřeny plastovou boční
krytkou. Horní profil je vypodložený o 14 mm.

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU
Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce
horního profilu jsou opatřeny plastovou boční
krytkou.

PŘIPEVNĚNÍ
Roleta je vhodná pro montáž v případech:
- Kdy jsou zasklívací lišty minimálních rozměrů
- Kdy zasklívací lišty vstupují do interiéru nad
rovinu okenního křídla
- Kdy jsou zasklívací lišty zaoblené či nerovné
- Kdy jsou použity okenní příčky vstupující do
interiéru

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla.
Hliníkové vodící lišty slouží k vedení látky a
zamezují průchodu světla po stranách okna.
OVLÁDÁNÍ
Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového
řetízku o průměru kuličky 3,2 mm. Brzda umožňuje
zastavení rolety v jakékoliv poloze bez nutnosti
uchycení ovládacího řetízku.

Vhodné do všech typů oken
▲ Volba libovolné intenzity zastínění
▲ Dekorační doplněk interiéru
▲

Interiérové látkové rolety Rollite / Verra

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Horní profil / dolní profil / vodící lišty
Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL
9010 bílá

9006 stříbrná

Plynulá regulace světla, úplné nebo částečné zastínění a elegantní provedení

1002 pinie

8004 kaštan

1015 slonová kost

8014 hnědá

investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou
vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které
tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ISOTRA QUALITY = ELEGANCE = DEKORACE = ZÁRUKA 3 ROKY

OVLÁDÁNÍ
Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového
řetízku o průměru kuličky 3,2 mm. Brzda umožňuje
zastavení žaluzie v jakékoliv poloze bez nutností
uchycení ovládacího řetízku.

LÁTKY
Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle
aktuálního vzorníku Isotra a.s.

Interiérové látkové rolety

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčíslitelné

Plastové vodící lišty ve tvaru „U“ slouží k vedení látky
a zamezují průchodu světla po stranách okna.

Plastové komponenty sladěny s barvou profilu.

hliníková vodící lišta

LÁTKY
Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle
aktuálního vzorníku Isotra a.s.
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Horní profil / dolní profil / vodící lišty
Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL
9010 bílá

9006 stříbrná

1002 pinie

8004 kaštan

1015 slonová kost

8014 hnědá

Plastové komponenty sladěny s barvou profilu.

plastová vodící lišta

