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Vážení obchodní přátelé,
Rádi bychom vám představili nové produkty, které budeme zařazovat
do výrobního portfolia společnosti ISOTRA a.s. na jaře 2017.

Produktová skupina markýzy
bude doplněna o 2 zcela nové typy
Kazetová markýza Olivia
Kazetová markýza Dakota

Kazetová markýza Olivia
Markýzy Olivia patří mezi luxusní modely kazetových markýz v celoevropském měřítku. Technologicky propracovaný výrobek splňuje i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na luxus, pohodlí a dokonalou funkčnost ve
spojení s dlouholetou životností.

Přednosti a výhody
•
•
•
•
•

Ideální pro zastínění velkých teras díky délce výsuvu 4 metry
Možnost elektricky ovládaného spouštěcího volánu
Možnost doplnit osvětlením integrovaným do spodní části profilu
Alternativa dalšího doplňkového vybavení (teplomety)
Markýzy lze spřažit až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy)

Kazetová markýza Dakota
Markýza Dakota svým elegantním designem zaručuje harmonický vzhled
fasády domu. Uzavřený kazetový systém zajišťuje, že tkanina je plně
chráněna, a to i na místech vystavených dešti nebo větru. Ochrana před
sluncem ve dne a proti povětrnostním vlivům v noci.

Přednosti a výhody
•
•
•
•

Elegantní design s kompaktním a zcela uzavřeným hranatým boxem
Integrovaný odtok vody
Možnost doplnit osvětlením umístěným do spodní části profilu
Markýzy lze spřažit až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy)

Markýza Olivia

Markýza Dakota

Min. výsuv

2 000 mm

2 000 mm

Max. výsuv

4 000 mm

3 500 mm

Min. šířka

2 750 mm

2 550 mm

Max. šířka

7 000 mm

7 000 mm

Úhel sklonu ramen

10° - 45°

10° - 35°

Barvy konstrukce RAL

9010, 9006, 8014, 7035, 7016, 7016 struktura

Ovládání
Pozn.: Uvedené rozměry se vztahují na 1 ks produktu

motor

klika, motor

Produktová skupina screenových rolet
bude doplněna o 2 nové typy
Screenová roleta HR7
Screenová roleta HR8-ZIP

Screenová roleta HR7
Tento model screenové rolety je jednoduchým a efektivním řešením pro
zajištění příjemné teploty v interiéru a optimálních světlených podmínek
pro práci i odpočinek.

Přednosti a výhody
•2
 typy moderních boxů: hranatý pro strohou architekturu nebo zaoblený
pro více tradiční budovy, oba typy dostupné ve 3 velikostech
• Vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny
• Třída odolnosti proti větru 2
• Možnost spřažení až 3 kusů rolet
• Možnost vedení lankem i vodícími lištami
• Jednoduchá montáž
• Garantovaná plocha až 9 m2

Screenová roleta HR8-ZIP
Hledáte extrémně robustní screenovou roletu, ale zároveň ochranu proti
hmyzu? Potom screen HR8-ZIP je ideální volbou. Tato roleta má jedinečný
systém vodících lišt, který zajišťuje vysokou odolnost proti větru
a udržuje látku dokonale napnutou.

Přednosti a výhody
• Ideální pro pasivní stavby, neboť plášť budovy není narušen
• Tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému
s kovovou pružinou
• Výběr ze 2 typů designů boxu: moderní nebo klasický,
oba typy dostupné ve 4 velikostech
• Možnost spřažení až 3 kusů rolet
• Vysoká odolnost proti větru (třída odolnosti proti větru 3)
• Garantovaná plocha 18 m2

Screen HR7

Screen HR8-ZIP

Max. šířka

3 500 mm

5 000 mm

Max. výška

3 500 mm

6 000 mm

9 m2

18 m2

Max. garantovaná plocha
Barvy profilů RAL
Ovládání
Pozn.: Uvedené rozměry se vztahují na 1 ks produktu

9010, 9006, 9007, 8014, 7035, 7016, 7016 struktura
klika, motor

klika, motor

