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Střešní rolety a žaluzie
Plynulá regulace světla, úplné nebo částečné zastínění a elegantní provedení

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.

ISOTRA QUALITY = ELEGANCE = DEKORACE = ZÁRUKA 3 ROKY 

 Vhodné do všech typů oken 

 Volba libovolné intenzity zastínění 

 Dekorační doplněk interiéru

Rolety a žaluzie do střešních oken

R-LITE / V-LITE
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Rolety a žaluzie do střešních oken

NAKLÁPĚNÍ LAMEL

- ručně - otáčením kolečka
  - jezdcem

- ovládací tyčí - zasunutím koncovky ovládací 
tyče do otvoru v kolečku (nejprve je nutné 
sejmout krytku otvoru) a jejím otáčením lze 
naklápět lamely

STAHOVÁNÍ A VYTAHOVÁNÍ ŽALUZIE
- uchopením dolního profilu a jeho stažením 

směrem dolů nebo vytažením směrem nahoru
- zasunutím opačného konce ovládací tyče do 

drážky dolního profilu (u žaluzií umístěných na 
těžce dostupných místech)

Pozor: u žaluzií V-LITE negarantujeme správnou 
funkci překlápění lamel pro sklon střechy menší 
než 30°.

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

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla 
střešního okna s minimální hloubkou rámu 
křídla 40 mm. 
Hliníkové vodící lišty slouží k vedení lamel a 
zajišťují požadované dovření lamel a správné 
naklápění lamel.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil/ dolní profil / vodící lišty
v barvě stříbrné (elox).

Plastové komponenty v barvě šedé.

LAMELY

Široký výběr různých odstínů lamel - dle 
vzorníku Isotra a.s. 

Lamely také v imitaci dřeva

Lamela Šíře (mm) Tloušťka

celostínící 25 0,21

Střešní žaluzie V-LITE (s hliníkovými vodícími lištami) 
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Standardní rozměry R-LITE / V-LITE

Min. šířka: 300 mm

Max. šířka: 1200 mm

Max. výška: 1400 mm (1600 mm pro V-LITE)

Max. garantovaná plocha: 2,5 m2

Rozměry při objednávání střešních rolet a žaluzií jsou dány typem okna (nutno uvádět 

v objednávce). 

Nevyrábíme atypické rozměry střešních rolet a žaluzií.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

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

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

boční krytkou v barvě šedé.

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla střešního okna s minimální 

hloubkou rámu křídla 40 mm. 

Hliníkové vodící lišty slouží k vedení látky a zamezují průchodu světla 

po stranách okna.

OVLÁDÁNÍ
Stahování a vytahování rolety uchopením 

dolního profilu a jeho stažením dolů nebo 

vytažením nahoru. K ovládání rolety na těžce 

dostupných místech slouží ovládací tyč. 

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

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil / dolní profil / vodící lišty

v barvě stříbrné (elox).

Plastové komponenty v barvě šedé.

R-LITE

Střešní roleta R-LITE (s hliníkovými vodícími lištami)
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