
Hřejivé světlo, chladivý stín či cokoliv mezi tím 
Vám nabídne interiérová žaluzie Isotra System 
Classic. 

Střízlivý design, funkčnost a kvalitní hliníkové provedení jsou základní 

charakteristiky této žádané žaluzie. Interiérová žaluzie Isotra System 

Classic je optimálním řešením pro klasická i pro atypická okna.

V porovnání s interiérovou žaluzií Isotra System HIT a HIT II. má žalu-

zie Isotra System Classic horní i dolní profil z hliníku, což zaručuje její 

vyšší pevnost a životnost. Je proto vhodná jako žaluzie do eurooken, 

avšak také do ostatních druhů oken – plastových i hliníkových.

Hledáte-li optimální poměr kvality a ceny, je 
interiérová žaluzie Isotra system HIT tou  
nejlepší volbou. Se svým neokázalým designem 
horního profilu žaluzie Isotra system HIT  
výborně zastíní váš interiér. Cena žaluzie  
je příznivě nízká, funkčnost naopak velice  
vysoká: stoprocentní.

Nadčasový design, precizní provedení jednotli-
vých lamel a snadné ovládání – to jsou známky 
kvalitní žaluzie Isotra system HIT II.  

Výjimečnost této interiérové žaluzie spočívá v provedení horního 

profilu. Toto řešení zajistí minimální průnik světla mezi první lamelou 

a profilem. Žaluzie Isotra system HIT II. je praktickým pomocníkem, 

který k Vám vpustí přesně tolik světla, kolik právě potřebujete. Bude-

te-li si přát, můžeme horní profil, dolní profil i lamely obléci do ladné 

imitace dřeva.

Přednosti žaluzií system Classic

   Profily z extrudovaného hliníku – vhodná jako žaluzie  

do eurooken,

   atypické provedení pro šikmá a lomená okna,

   barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Přednosti žaluzií system HIT II

  Nadčasový design,

  minimální průnik světla mezi první lamelou a horním profilem,

  vyšší tuhost horního profilu,

  nízká ovládací síla,

  barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení  

  renolitem v imitacích dřeva,

  kvalitní žaluzie díky preciznosti výrobního postupu.

Přednosti žaluzií system HIT

  Optimální poměr kvalita-cena,

  jednoduchý design horního profilu,

  nízká ovládací síla,

  barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.
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Varianty montáže

  Do okenního křídla.

   Žaluzie může být opatřena brzdou,  

která zabrání samovolnému sjíždění  

lamel vlivem vlastní váhy.
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MIN. ŠÍŘKA [mm] MAX ŠÍŘKA [mm] MAX.VÝŠKA [mm] MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m2]

300 2 000 2 200 2,5

SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II 
... chrání vaše soukromí.


