
Kouzlo vašeho interiéru dotvoří interiérová 
okenní žaluzie Isolite, ve které se snoubí  
moderní design horního profilu a precizní  
provedení každé lamely. 

K dokonalé magii prostoru pak pomůže přispět sladění horního  

profilu, dolního profilu a lamely do imitace dřeva.

S interiérovou žaluzií Isolite plus se Vám bude 
chtít flirtovat se Sluncem. Elegance zaobleného 
horního profilu interiérové žaluzie Isolite plus 
v kombinaci s dokonale tvarovanými lamelami 
totiž přitahuje nejen náročnější klienty, ale také 
Pána světla a stínu.

Díky jednoduché obsluze a dobrým zastiňovacím schopnostem 

žaluzie Isolite plus bude jen na vás, kolik jeho záře si dovnitř pustíte. 

U žaluzie Isolite plus je možno sladit horní profil, dolní profil i lamely 

do jednotné imitace dřeva.

Hliníkové žaluzie Neoisolite v sobě snoubí 
jednoduchou eleganci s promyšlenou účelností. 
Možnost odklopení žaluzie z okenního křídla 
vám dovolí pohodlně umýt celé okno.  
Propracovaný design žaluzie Neoisolite  
však ocení nejen ženy.

Precizní provedení a pestrá paleta odstínů Vám nabízí téměř neome-

zené možnosti jak stylově a barevně vyladit Váš interiér a dodat mu 

tu pravou atmosféru. U žaluzie Neoisolite lze také sladit horní a dolní 

profil i lamely do imitace dřeva.

TYP VEDENÍ MIN. ŠÍŘKA [mm] MAX ŠÍŘKA [mm] MAX.VÝŠKA [mm] MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m2]

Isolite řetízek 300 2 000 2 200 4,4

Isolite motor 400 2 000 2 200 4,4

Isolite plus řetízek 300 2 000 2 200 4,4

Isolite plus motor 400 2 000 2 200 4,4

Neoisolite řetízek 400 2 000 2 200 2,5

Přednosti žaluzií Isolite

  Moderní design,

  profily z extrudovaného hliníku,

  atypické provedení pro šikmá a lomená okna,

  barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,

  možnost elektrického ovládání,

  planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií.

Přednosti žaluzií system Neoisolite

  Elegantní design,

  montáž pomocí rohových úchytů,

  možnost odklopení žaluzie za účelem pohodlného umytí okna,

  profily z extrudovaného hliníku,

  barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem.

Přednosti žaluzií system Isolite Plus

  Elegantní design,

  profily z extrudovaného hliníku,

  atypické provedení pro šikmá a lomená okna,

  barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,

  možnost elektrického ovládání,

  planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií,

  vhodné jako žaluzie do plastových oken. 

Ovládání

Ovládání

Ovládání

ŽALUZIE ISOLITE, ISOLITE PLUS, 

NEOISOLITE
... chrání vaše soukromí.

Varianty montáže

  Do okenního křídla.

   Žaluzie může být opatřena brzdou,  

která zabrání samovolnému sjíždění  

lamel vlivem vlastní váhy.

Varianty montáže
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která zabrání samovolnému sjíždění  
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