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o nás

společnost IsoTRA, to je synonymum pro výrobu  

interiérových a exteriérových žaluzií, látkových ro-

let, plisse, japonských stěn, předokenních venkovních 

rolet, sítí proti hmyzu, markýz, pergol a screenových 

rolet. Důležitou součástí výrobního programu je výro-

ba komponentů, profilovacích tratí, střižných nástrojů  

a technologických celků pro výrobu žaluzií. Technolo-

gickou vyspělost společnosti dokládá vlastnictví něko-

lika světových patentů a užitných vzorů pro technická 

řešení v oblasti stínicí techniky.

Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum,  

vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetic-

kou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti  

IsoTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do  

rukou jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kva-

lity a technologické úrovně. IsoTRA a.s. je držitelem 

certifikátu kvality „Čsn En Iso 9001-2009“ a „Čsn En 

Iso 14001:2005“, zaměstnává přes 470 zaměstnanců  

a exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa.

IsoTRA quAlITy

výRobní pRogRAm 
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eConomy   

Isotra system 
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HoRIZonTální ŽAluZIE 

Horizontální žaluzie jsou nejběžnějším typem zastínění místnosti. 

Jednotlivé typy žaluzií se liší lamelami, způsobem uchycení, ovládá-

ním nebo provedením horního profilu. Horizontální žaluzie nabízíme 

v široké barevné škále či v imitaci dřeva pro doladění jakéhokoliv 

typu interiéru.



japonské 
stěny   
  

vertIkální  
žaluzIe  
  

vERTIKální ŽAluZIE  
& JAponsKÉ sTĚny

vertikální žaluzie a japonské stěny promění váš interiér v útulné místo 

chráněné před nadměrným slunečním světlem a nežádoucími pohledy. 

lze je také využít k předělení velkých místností. 



vertIkální  
žaluzIe  
  

luna sunlIte

larra

verra metal verra semI 

láTKovÉ RolETy 

verra  
  

rollIte         
  

sCreen Hr8-zIp 
InterIér Bo  

nemo    
  

vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety vás  

v noci ochrání před září pouličních lamp, ve dne zas dokonale odstíní 

ostrý sluneční svit. můžete si vybrat z mnoha variant klasických roletek 

či rolet s bočními vodícími lištami nebo zcela nadčasovým provedením 

rolet s nekonečnou látkou den-noc.



plIssE

plisse je skládaná látková žaluzie, která oblékne vaše okna, zútulní inte-

riér a poskytne zastínění šité na míru. vyberte si z mnoha tvarů a variant 

ovládání. nabízíme širokou paletu barev, vzorů a druhů plisovaných 

materiálů, včetně látek honeycomb ve tvaru včelího plástu.



střešní žaluzIe  
v-lIte 

střešní roleta  
r-lIte

sTŘEŠní sysTÉmy

nezáleží na tom, zda si vyberete žaluzie nebo rolety do střešních oken 

– oba typy zastínění vám poskytnou ochranu před slunečními paprsky  

a zabrání přehřívání interiéru.



vEnKovní ŽAluZIE

Exteriérové žaluzie chrání váš interiér před povětrnostními vlivy a vy-

tváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek. 

Šetří náklady na klimatizaci a vytváří příjemné klima v interiéru.

tItan 90

Cetta 80Cetta 50 Cetta 65  

setta 65  setta 90  

zetta 70  zetta 90      
  



roleta Do  
překlaDu Heluz

vIvera 

vEnKovní RolETy  

pokud potřebujete kvalitní zatemnění, utlumení venkovního hluku  

a zvýšenou ochranu majetku, je hliníková předokenní roleta pro vás 

správnou volbou. praktickým doplňkem rolety pro venkovní použi-

tí může být integrovaná síť proti hmyzu, kterou lze ovládat nezávisle  

na ovládání rolety.



sCreen zIpsCreen alFa-zIp

sCreen lIte

sCreen Hr8-zIp sCreen Hr10-zIp

sCreen zIp 
 eConomy

sCreen skysCreen gw

sCreen Hr7

sCREEnovÉ RolETy 

pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku - scree-

nové rolety. Zajistíte si příjemnou teplotu v interiéru a optimální světelné 

podmínky pro práci i odpočinek. screenové rolety přinášejí vysoký ter-

moregulační efekt a tím i úsporu energií.

Dimensions

Op
bo

uw
sc

re
en

 S
C1

00
0 

en
vI

ro

width max. 4,5 m

height max. 4,4 m

area max. 14 m2

Window type wood, PVC or aluminium

>   Modern solution for strict energy performance and indoor climate 
requirements for passive and low-energy dwellings

Building has become a matter of energy management: overheating will become more common 
in summer. With the SC1000 envIro Harol looks to the new-build market and to the highest 
energy requirements. The SC1000 envIro is literally fi tted into the cavity to prevent the possibility 
of perforating the building shell.

The ultimate solution for passive building
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sTínĚní pRo ZImní ZAHRADy  
A pERgoly

pro zastínění zimních zahrad nebo pergol jsou ideální rolety veranda, 

které vám zajistí optimální pohodu a klima na zimní zahradě v průběhu 

celého roku. verandy nejenže umožní regulovat teplo, ale také průchod 

světla, a tím vás chrání před nesnesitelným horkem a interiér před vy-

blednutím.

Hrv08-zIp Hrv52

Hrv80-zIp-2p  Hrv80-zIp



mIra 2 luka m/D

mIra 4

artosI

luka m

pERgoly

samonosná bioklimatická pergola ARTosI s inovativním a čistým 

designem z vývojového oddělení společnosti IsoTRA. Základní roz-

měry výrobku šíře 4 m a výsuvu až 7 m a splňují přísné nároky na 

současný uživatelský komfort.

Hliníkové pergoly mIRA jsou oázou klidu pro zahrady a terasy, kde 

vytvářejí elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. 

Dokonalý design, funkčnost, komfort a radost z pobytu venku. Hliníko-

vé látkové pergoly luKA jsou estetickou ozdobou vaši zahrady. látka 

vykazuje vynikající pevnost a rozměrovou stabilitu, samozřejmosti je 

100% ochrana proti dešti a slunečním paprskům.



jasmIna

emma

olIvIa

stela

laura

Dakota

mARKýZy 

markýzy jsou spojením praktičnosti a elegance. představují účinnou 

ochranu proti slunečním paprskům a dokreslují vzhled vašeho domu. 

markýzy se díky jednoduché konstrukci a kvalitnímu provedení často po-

užívají nejen k zastínění teras rodinných domů, ale také v komerční sféře.



typ  
C1, C2, C10, C11, C20 

rolovaCí typ  
F10, g10   

plIsovanÝ typ 
ps3 v

plIsovanÝ typ 
ps4 v

typ e

Dveřní typ  H1

síTĚ pRoTI HmyZu

pro moderní okna jsou vhodné snadno demontovatelné sítě do oken, 

pro starší okna pak sítě s pružinovými kolíky, případně obrtlíky. všech-

ny modely jsou dostupné v řadě barev dle vzorníku RAl.

plIsovanÝ typ 
ps2, ps2 v 

plIsovanÝ typ ps1, ps1 v



vlAsTní TECHnologIE

společnost IsoTRA se dlouhodobě zajímá o problematiku technologií 

clon slunečního záření a její dopad na energetickou úspornost. vlast-

ní technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v oblasti stínicí 

techniky ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky a je vnímána jako 

jeden z technologických lídrů oboru nejen v České republice.

 

sTRoJE pRo výRobu sTínICí TECHnIKy

násTRoJáRnA

výRobA KomponEnTů

moDERní pRáŠKová lAKovnA
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