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… chrání vaše soukromí.





venkovní rolety
… chrání vaše soukromí.

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci 
stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISotrA.

PřednoStI A výhody

vySoký StuPeň ZAStínění A SnIžování hlAdIny venkovního hluku

termoregulAční I ochrAnný efekt 

možnoSt elektrIckého ovládání

ZAomítAcí Provedení vhodné Pod fASádu nebo ZAtePlovAcí SyStém

hlIníkové lAmely Plněné Pur Pěnou nebo PlAStové lAmely

možnoSt Provedení S IntegrovAnou Sítí ProtI hmyZu vIverA-SectrA

exteriérové předokenní rolety nabízejí uživateli vysoce ceněné užitné vlastnosti. Zajišťují kvalitní zastínění,  
termoregulaci, snížení hluku, pomáhají chránit vaše soukromí a stavbu před špatnými povětrnostními podmínkami.  
vybrat si můžete z několika modelů - venkovní rolety vhodné pro novostavby, které se po omítnutí stávají takřka  
neviditelnými, rolety použitelné do hotových staveb, model vhodný do překladů nebo model s integrovanou sítí 
proti hmyzu.              

vySvětlIvky

klika pásek pružina šňůra

vypínač dálkový ovladač navíječ s klikou

vivera heluz



venkovní roleta vivera představuje oblíbený 
produkt v rodině exteriérové stínící techniky 
ISotrA. hlavními přednostmi této venkovní 
rolety je vysoký stupeň zastínění, snížení hladiny 
venkovního hluku a vysoký termoregulační efekt. 

Plastové lamely nebo hliníkové lamely plněné Pur pěnou tvoří  

v zavřeném stavu celistvou plochu, která kompletně zastíní interiér  

a vytvoří obtížně zdolatelnou překážku v případě vloupání. 

vIverA
venkovní rolety vivera jsou vyráběny se dvěma typy boxů – box pro 

instalaci do zateplovacích systémů pod fasádu a box „přiznaný“ pro 

dodatečnou montáž na starší budovy, kde není možné využít montá-

že pod omítku. Pro starší budovy je tedy roleta vivera ideální řešení, 

protože představuje mnohdy jedinou možnost, jak daný objekt 

vybavit stínicí technikou.

 

Praktickým doplňkem rolety pro venkovní použití může být inte-

grovaná síť proti hmyzu - Sectra, kterou lze ovládat nezávisle na 

ovládání rolety. 



Přednosti a výhody

   vysoký stupeň zastínění a snižování hladiny venkovního hluku,

   termoregulační a ochranný efekt,

   možnost elektrického ovládání,

   hliníkové lamely plněné Pur pěnou nebo plastové lamely,

   dvě varianty montáže – do zateplovacího systému pod fasádu 

nebo „přiznaná“ dodatečná montáž,

   možnost provedení s integrovanou sítí proti hmyzu,

   maximální garantovaná plocha 8,5 m2.

ovládání

Standardní rozměry:

ŠířkA [mm] výŠkA [mm]
PlochA [m2] lAmelA

min. max. max.

vIverA
450 (ovládání motorem)

4 000 4 360 8,5
m317
m328
rm37
my442

500 (ovládání manuální)

vIverA-SectrA

450 (ovládání motorem)

1 800
2 500

3 (závětrná strana budovy)

500 (ovládání manuální)
2 (návětrná strana  

budovy)



chcete-li mít stínicí techniku vyřešenu elegantně 
a účinně již ve fázi hrubé stavby, pak využijte 
speciální nosné roletové překlady heluZ. tyto 
nosné překlady vám umožní snadnou a rychlou 
montáž venkovních rolet.

díky použití venkovních rolet osazených do schránky v překladu sní-

žíte tepelné ztráty budovy, omezíte pronikání hluku zvenčí, zabráníte 

přehřívání místností v letních měsících a zajistíte si větší soukromí. 

Při zapuštění vodících lišt rolet do zdiva ostění otvoru zvýšíte míru 

zabezpečení proti vloupání.

heluZ
rolety do překladu heluz jsou určeny pro novostavby. díky schránce 

umístěné v překladu můžete montáž provádět v průběhu nebo až po 

úplném dokončení stavby. Prostor s roletou je chráněn proti nečisto-

tám hustými kartáčky, snadná údržba se pak provádí odnímatelnou 

revizní klapkou.

rolety do překladu heluz dodáváme v širokém výběru barev. hli-

níkové nebo plastové lamely můžete sladit k barvě okenního rámu, 

včetně provedení v imitacích dřeva nebo zvolit vhodný odstín  

k barvě fasády.



Přednosti a výhody

   vysoký stupeň zastínění a snižování hladiny venkovního 

hluku, 

  termoregulační i ochranný efekt, 

  eliminace tepelných mostů, 

  možnost elektrického ovládání, 

   hliníkové lamely plněné Pur pěnou nebo plastové 

lamely,

  maximální garantovaná plocha 8,5 m2.

heluZ

ovládání

Standardní rozměry:

ŠířkA [mm] výŠkA [mm]
PlochA [m2] lAmelA

min. max. max.

do překladu 
heluZ

600

2 900 3 000 6,5 (lamela m317)
m317
m328
my442

2 700 2 800 5,8 (lamela m328)

4 000 2 100 8,5 (lamela my442)



lAmely Pro venkovní rolety

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016
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01 bílá

03 tmavě hnědá

07 přírodní

22 zlatý dub

38 antracitově šedá

02 světle šedá

04 světle béžová

13 mechově zelená

27 krémově bílá

30 jamaica hnědá

35 pískově béžová

84 slonová kost

86 ořech

01 bílá

02 světle šedá

03 tmavě hnědá

04 světle béžová

07 přírodní

13 mechově zelená

22 zlatý dub

23 světlejší šedá

27 krémově bílá

30 jamaica hnědá

35 pískově béžová

38 antracitově šedá

84 slonová kost

86 ořech

01 bílá

01 bílá

03 tmavě hnědá

07 přírodní

22 zlatý dub

38 antracitově šedá

02 světle šedá

04 světle béžová

09 bronzová

13 mechově zelená

23 světlejší šedá

27 krémově bílá

84 slonová kost

m328

my442

rm37

m317
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bílá světle šedá samet hnědá světle béžová přírodní krém. bílá
podobný RAL 9001

purpur. červená
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ALUKON – přehled barev 
Hliníkové válcované vypěněné vratové lamely

teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.

mech. zelená
podobný RAL 6005

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
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lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016

O
bj

. č
ísl

o.
 8

97
12

06
02

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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jamaica hnědá

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

antracit. šedá
podobný RAL 7016

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová přírodní krém. bílá
podobný RAL 9001

purpur. červená
podobný RAL 3004

ALUKON – přehled barev 
Hliníkové válcované vypěněné vratové lamely

teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.
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