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Interiérové stínění patří v současné době mezi vyhledávané desingové prvky. Je velmi
důležité vybrat vhodnou variantu stínění, které bude splňovat Vaše požadavky co se
týká vkusu i funkce. V naší nabídce je široká škála různých typů stínění - od klasických
horizontálních i vertikálních žaluzií, po luxusní žaluzie. Samozřejmě nabízíme i stále
oblíbenější látkové rolety, rolety den a noc, plissé i nádherné japonské posuvné stěny.
U všech typů si můžeme vybrat z široké kolekce materiálů v různých dekorech, které
podtrhnou krásu vašeho bytu, domu či kanceláře.

ISSO horizontální žaluzie

Hliníkové horizontální žaluzie jsou nejrozšířenější a velmi oblíbený způsob zastínění
interiéru. Horizontální žaluzie nabízíme v různých barevných odstínech včetně imitace dřeva.
Díky barevnému sladění vytvoříte zcela nový
a zajímavý vzhled místnosti. Největší výhodou
je jednoduchost ovládání, minimální údržba
a cenová dostupnost.
Žaluzie určená pro montáž na plastové okno a eurookno, a to pouze na rám okna.
ProÞl: pozinkovaný plech –42,5 x 25 x 19,4 mm
Barva proÞlu: Bílá RAL 9010, Stříbrná RAL 9006, Slonová kost RAL 1013, Tmavě hnědá RAL 8017,
Hnědá RAL 8004, RAL 8003, Zlatá, Bronzová + Antracit RAL 7016
Lamela: hliník, 25 x 0,18 mm
Barvy: široké spektrum barev od bílé po černou + imitace dřeva
Ovládání: ruční (řetízek)
Provedení: standard, celostínící
ProÞl
Způsob montáže: na okenní křídlo
Mezní rozměry žaluzie:
Šířka
Minimální
Maximální
200mm
2400mm

Minimální
300mm

Výška
Maximální
2500mm

Plocha max 2,4m2

Zaměření: Šířku měříme těsně u skla od levé hrany zasklívací lišty k pravé (na střed případného
gumového či silikonového těsnění ) a to na třech místech – nahoře, uprostřed a dole. (Pro objednávku
udáváme nejmenší naměřený rozměr.) Výšku měříme těsně u skla od vnitřní horní hrany zasklívací
lišty k vnitřní hraně dolní zasklívací lišty (na střed případného gumového či silikonového těsnění).
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ISSO Prim horizontální žaluzie

Hliníkové horizontální žaluzie jsou nejrozšířenější a velmi oblíbený způsob zastínění
interiéru. Horizontální žaluzie nabízíme v různých barevných odstínech včetně imitace dřeva.
Díky barevnému sladění vytvoříte zcela nový
a zajímavý vzhled místnosti. Největší výhodou
je jednoduchost ovládání, minimální údržba
a cenová dostupnost.
Žaluzie určená pro montáž na plastové okno a eurookno, a to pouze na rám okna.
ProÞl: pozinkovaný plech –46 x 23 x 23 mm
Barva proÞlu: Bílá RAL 9010, Stříbrná RAL 9006, Slonová kost RAL 1013, Tmavě hnědá RAL 8017,
Hnědá RAL 8004, RAL 8003, Zlatá, Bronzová + Antracit RAL 7016
Lamela: hliník, 25 x 0,18 mm
Barvy: široké spektrum barev od bílé po černou + imitace dřeva
Ovládání: ruční (řetízek)
Provedení: standard, celostínící
Způsob montáže: na okenní křídlo
Proﬁl
Mezní rozměry žaluzie:
Šířka
Minimální
240mm*

Maximální
2200mm

Minimální
300mm

Výška
Maximální
2400mm

Plocha max 2,4m2 (při osazení převodovkou max. plocha 5,28m2)
*při osazení převodovkou min. šířka 350mm

Zaměření: Šířku měříme těsně u skla od levé hrany zasklívací lišty k pravé (na střed případného
gumového či silikonového těsnění ) a to na třech místech – nahoře, uprostřed a dole. (Pro objednávku
udáváme nejmenší naměřený rozměr.) Výšku měříme těsně u skla od vnitřní horní hrany zasklívací
lišty k vnitřní hraně dolní zasklívací lišty (na střed případného gumového či silikonového těsnění).
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Interiérové horizontální žaluzie

Horizontální interiérová žaluzie je určena
pro všechny typy oken díky univerzální
možnosti montáže. Žaluzie je ovládána tyčkou
a provázkem a je opatřena brzdou, která
umožňuje zastavení žaluzie v jakékoliv poloze.
Díky barevnému sladění vytvoříte zcela nový
a zajímavý vzhled místnosti.
Žaluzie určená pro montáž na všechny typy oken. Montáž na rám okna, na stěnu či na strop.
Proﬁl: pozinkovaný plech –25 x 19 x 19 mm
Barva proﬁlu: Bílá RAL 9010, Stříbrná RAL 9006, Tmavě hnědá RAL 8017, Zlatá, Bronzová
Lamela: hliník standard 25 x 0,18 mm
Barvy: široké spektrum barev od bílé po černou + imitace dřeva
Ovládání: ruční (tyčka + provázek)
Provedení: standard, celostínící, šikmé tvary
Způsob montáže: na rám okna, na stěnu , do stropu
Mezní rozměry žaluzie:
Šířka
Minimální
Maximální
200mm
2000mm

Minimální
300mm

Výška
Maximální
2200mm

Plocha max 4m2

Zaměření: Při montáži do křídla se měří výška a šířka skleněné výplně. V případě montáže
do okenního otvoru se měří šířka a výška okenního otvoru.
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Meziskelní horizontální žaluzie

Horizontální meziskelní žaluzie se používají pro
starší typy panelákových oken a špaletových
oken. Nabízíme v různých barevných odstínech
včetně imitace dřeva. Výhodou tohoto typu
je minimální údržba, díky uzavření v okenním
rámu.
Žaluzie určená pro montáž na starší typ oken výhradně do prostoru mezi skly.
Proﬁl: pozinkovaný plech –25 x 19 x 19 mm
Barva proﬁlu: Bílá RAL 9010, Stříbrná RAL 9006, Tmavě hnědá RAL 8017, Zlatá, Bronzová
Lamela: hliník, 25 x 0,18 mm
Barvy: široké spektrum barev od bílé po černou + imitace dřeva
Ovládání: ruční (bovden + provázek)
Provedení: standard
Způsob montáže: do prostoru mezi okenními křídly
Mezní rozměry žaluzie:
Šířka
Minimální
Maximální
200mm
2000mm

Minimální
250mm

Výška
Maximální
2200mm

Plocha max 4m2

Zaměření: Měří se výška a šířka skleněné výplně menšího rámu. Šířku měříme ve třech místech
a uvádíme tu nejmenší.
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Vertikální žaluzie

Žaluzie určená pro zastínění velkých prosklených stěn,
oken nebo pro předělení místností.
Proﬁl: oblý 45 x 25mm
Lamela: 89mm, 127 mm
Barvy: široké spektrum barev od bílé po černou
Ovládání: ruční (řetízek + provázek) nebo motorové
Provedení: rovné, obloukové, šikmé
Materiál: polyester, sklotextil, screen, PVC, atd.
Způsob montáže: na stěnu , do stropu
Mezní rozměry žaluzie:
Šířka
Minimální
Maximální
500mm
5500mm

Minimální
300mm

Vertikální látkové žaluzie jsou velmi zajímavým
interiérovým doplňkem. Hodí se do kancelářských prostor, ale v poslední době si našly
velkou oblibu v bytech či rodinných domech.
Hlavní funkcí je samozřejmě zastínění místnosti,
ale samozřejmě lze vhodnou volbou lamel velmi
efektně podpořit krásu interiéru. Otáčením
lamel dokážete dokonale kontrolovat světlo
a soukromí v místnosti.

Výška
Maximální
4000mm

Plocha max 22m2

Zaměření: Při montáži do otvoru změříme šířku otvoru vždy v místě, kde bude žaluzie montována.
Od naměřené šířky odečteme 1cm. Při montáži před otvor připočítáme k naměřené šířce otvoru
20-30cm. Výšku měříme včetně horního proﬁlu. Změříme výšku (k parapetu či podlaze) na obou
stranách horního proﬁlu, použijeme výšku nižší a odečteme od ní 2-3cm.
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Plissé

Plissé je moderní interiérový stínící prvek,
který dokonale dotváří interiér svým zajímavým vzhledem. Pravidelně skládaná látka
je dodávána v mnoha barevných odstínech
s různou intenzitou průsvitnosti. Nespornou
výhodou plissé je možnost montáže na okna
různých tvarů.
Na všechny typy oken
Proﬁl: Hliníkový plech 22x18mm
Barva proﬁlu: bílá RAL9003, stříbrná, hnědá RAL8016, slonová kost RAL 1015, další barvy dle příplatku
Látky : standardně stínící až po zatemňovací
Barevnost: široká škála pastelových tónů
Ovládání: ruční madlo
Způsob montáže: na okenní křídlo
Mezní rozměry plissé:
Šířka
Minimální
Maximální
200mm
1300mm

Minimální
200mm

Výška
Maximální
2200mm

Plocha max 2,2m2

Návod na zaměření plissé klasik a plissé den a noc – montáž mezi zasklívací lišty:
Šířku plissé zaměříme od středu zasklívací gumy ke středu zasklívací gumy.
Výšku plissé zaměříme jako výšku světlosti skla, tj. od zasklívací lišty k zasklívací liště.
Návod na zaměření plissé klasik a plissé den a noc – montáž na rám okenního křídla:
Šířku i výšku plissé zaměříme mezi liniemi, které dělí zasklívací lištu od rámu okna.
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Látkové rolety - Den a Noc

Látkové rolety Den a Noc se řadí k největším
módním hitům současnosti. Tyto designové
rolety se vyznačují pravidelnými pruhy látky,
které se díky pohybu ovládacího řetízku střídají.
V nabídce jsou dvě varianty provedení - s horní
krycí kazetou nebo bez kazety, kdy je viditelná
navíjená látka.
Hřídel: extrudovaný hliník
Barvy látek: několik typů látek v různých odstínech
Ovládání: ruční (řetízkový mechanismus) nebo motorické
Způsob montáže: stěna, strop

Mezní rozměry rolety:
Šířka
Minimální
Maximální
600mm
2200mm

Minimální
600mm

Výška
Maximální
2800mm*

*u provedení s kazetou souvisí max. výška s typem látky

Zaměření: V případě umístění do otvoru, zaměříme šířku otvoru a odečteme 1cm pro lepší manipulaci
při montáži. V případě montáže před otvor zaměříme šířku otvoru a připočítáme k ní minimálně 10cm,
výšku rolety určíme od horní hrany kazety (popřípadě držáku) po spodní hranu látky.
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Japonské posuvné stěny

Posuvné panelové stěny vám přinesou domů netradiční možnost zastínění spíše větších ploch. Tento
stínící prvek vyniká jednoduchostí tvarů, které podtrhnou luxus v interiéru. Posuvné panelové stěny
mají stínící funkci, ale můžete je využít i na předělení místností. Velmi elegantní design uspokojí
nároky i nejnáročnějších klientů.
Proﬁl: hliník, povrch v bílé barvě
Barvy látek: široké spektrum barev v různých dekorech
Ovládání : ruční šňůra, ruční samostatné (magnet)
Druhy proﬁlů: pro posuvnou stěnu lze použít čtyři druhy proﬁlů, které se od sebe liší počtem drážek.
Na výše uvedených obrázcích jsou zobrazeny příčné řezy jednotlivými proﬁly.

Mezní rozměry japonské stěny:
Šířka
Minimální
Maximální
1000mm
5600mm
₂
Max. plocha 22,4 m

Minimální
-

Výška
Maximální
4000mm

Zaměření:
způsob zaměření. Pamatujte, že jeden panel bude vždy krýt určitou část okna nebo stěny.
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Látková roleta Alexa

Látkové rolety Alexa bez kazety a bez bočního
vedení jsou určeny pro kancelářské prostory,
úřady, školy, nemocnice atd. Tyto rolety nabízíme ve větších rozměrech, které zastíní i rozsáhlejší plochy.
Hřídel: extrudovaný hliník 43mm
Barevnost držáků: bílá, šedá a stříbrný elox
Látky : 100% polyester, 100% bavlna, screen, soltis.
Barevnost: široká škála pastelových tónů - jednobarevné i s dekorem
Ovládání: ruční (řetízek) nebo motorické
Způsob montáže: na stěnu, na strop
Mezní rozměry látkové rolety - ovládání ruční:
Šířka
Minimální
Maximální
Minimální
400mm
2600mm
-

Výška
Maximální
3400mm*

Plocha max 8,5 m2
* v závislosti na typu látky

Mezní rozměry látkové rolety - ovládání motorové:
Šířka
Výška
Minimální
Maximální
Minimální
Maximální
600mm
2600mm
3400mm*
Plocha max 8,5m 2
* v závislosti na typu látky

Zaměření: Šířku i výšku rolety měříme včetně držáků a to nejméně ve třech místech. Šířka látky je
o 42/45mm menší než šířka kompletní rolety. Při vyměření doporučujeme počítat s prostorem
15 mm od přilehlé stěny pro případnou demontáž rolety.
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Látková roleta Corado

Látková roleta Corado bez kazety a bez bočního
vedení patří mezi interiérové stínění, které
nejen chrání před slunečním světlem a teplem,
ale současně váš domov ochrání před nežádoucími pohledy zvenčí. Široká škála materiálů
a barev uspokojí i nejnáročnější zákazníky.
Hřídel: extrudovaný hliník 25mm
Barevnost držáků: bílá, béžová, hnědá, šedá a stříbrný elox.
Látky : 100% polyester, 100% bavlna, screen, soltis.
Barevnost: široká škála pastelových tónů - jednobarevné i s dekorem
Ovládání: ruční (řetízek)
Způsob montáže: na stěnu, na strop
Mezní rozměry látkové rolety:
Šířka
Minimální
Maximální
400mm
1800mm

Minimální
-

Výška
Maximální
2500mm*

Plocha max 4m2
* v závislosti na typu látky

Zaměření: Šířku i výšku rolety měříme včetně držáků a to nejméně ve třech místech. Šířka látky je
o 50mm menší než šířka kompletní rolety. Při vyměření doporučujeme počítat s prostorem 15mm
od přilehlé stěny pro případnou demontáž rolety.
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Látková roleta Omega

Látková roleta Omega nabízí mnohem větší
zastínění než volně visící roleta. Je to díky použití horní kazety, do které se navíjí látka a hlavně
díky bočním lištám, které se montují na okenní
rám. Nedochází k takovému postrannímu
prosvitu jako u volně visících rolet. Horní kazetu
a i postranní lišty nabízíme v různém barevném
provedení.
Hřídel: extrudovaný hliník 17mm
Barevnost kazety: bílá, šedá a stříbrný elox, světlý dub, zlatý dub, višeň, mahagon, hnědá, ořech
Látky : 100% polyester, 100% bavlna
Barevnost: široká škála pastelových tónů - jednobarevné i s dekorem
Ovládání: ruční (řetízek)
Způsob montáže: na rám okna, do zaklívací lišty
Mezní rozměry látkové rolety:
Šířka
Minimální
Maximální
400mm
1500mm

Minimální
-

Výška
Maximální
2500mm*

Plocha max 3,75m2
* v závislosti na typu látky

Zaměření: šířku a výšku rolety zaměřujeme na nejrozevřenější vnitřní hraně zasklívacích lišt a to
minimálně ve třech místech – nahoře, uprostřed a dole. Zaměření doporučujeme vyměřovat pomocí
zaměřovacího přípravku.
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Látková roleta Fantazie

Látková roleta Fantazie se instaluje do střešních
oken. Látka je navíjena na horní hřídel a pomocí
použitého pružinového mechanismu je možné
roletu zastavit v jakékoliv pozici. Krycí lišty nabízíme v bílé barvě a v stříbrném eloxu.

Hřídel: extrudovaný hliník 20-mm
Barevnost držáků: bílá, elox
Látky : 100% polyester, 100% bavlna
Barevnost: široká škála pastelových tónů - jednobarevné i s dekorem
Ovládání: ruční tahem za sp. proﬁl (možno i ovládací tyč).
Způsob montáže: pouze do střešních oken
Mezní rozměry látkové rolety:
Šířka
Minimální
Maximální
400m m
1200mm

Minimální
-

Výška
Maximální
1400mm*

Plocha max 1,57m 2
* v závislosti na typu látky

Zaměření: V případě typizovaných oken Velux nebo Fakro postačí opsání štítku z pravého horního
rohu okna a dle toho jsme schopni látkovou roletu vyrobit. U ostatních oken zaměřte šířku a výšku
rolety na nejrozevřenější vnitřní hraně zasklívacích lišt a to minimálně ve třech místech – nahoře,
uprostřed a dole. Hloubka zasklívací lišty nesmí být menší než 4 cm.
Roletu Fantazie doporučujeme vyměřovat pomocí vyměřovacího přípravku.
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Pevné okenní sítě proti hmyzu

Pevné sítě jsou velmi vyhledávanou a efektivní
ochranou interiéru proti hmyzu. Moderním
designem se stávají elegantním doplňkem oken
a dveří. Díky zvoleným materiálům jsou velmi
odolné proti korozi a teplotním výkyvům.
Proﬁl: extrudovaný proﬁl s límcem nebo bez límce
Barva proﬁlu: bílá, hnědá, sv. hnědá, stříbrná, antracit, folie imitace dřeva
(zlatý dub, tmavý ořech, přírodní dub, třešeň amaretto)
Síťovina: sklolaminátové vlákno potažené plastem, v nabídce dále protipylová síťovina
a zpevněná síťovina petscreen (vhodná tam, kde jsou domácí mazlíčci)
Barevnost síťoviny: černá, šedá

Mezní rozměry okenní sítě:
Šířka
Minimální
Maximální
1500mm

Výška
Minimální
Maximální
2500mm*

plocha max 3,75m 2
*U sítí nad 1500mm výšky je nutná vodorovná příčka, jinak hrozí průhyb proﬁlu.

Způsob montáže:
Okenní síť s límcem se přiloží k okennímu rámu z venkovní strany a pomocí otočných háčků se z
interiéru zaﬁxuje k rámu okna.
Okenní síť bez límce se z venkovní strany uchytí pomocí otočných obrtlíků, případně se uchytí
pomocí tzv. „Z“ držáků (např. u hliníkových oken).
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Dveřní otevírací sítě proti hmyzu

Dveřní sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější
přirozenou ochranou před nezvaným hmyzem
všeho druhu. Zároveň umožňují dokonalou
prodyšnost a zachování maximální propustnosti
světla do interiéru. Jsou určené především do
místností s frekventovaným vstupem na terasu
či balkón.
Proﬁl: extrudovaný hliníkový proﬁl 40x20mm, vnitřní plastové rohy, celoobvodový
kartáček. Vždy doplněno o vodorovnou příčku, umístěnou ve spodní třetině výšky.
Barva Proﬁlu: bílá, hnědá, sv.hnědá, stříbrná elox, antracit, folie
imitace dřeva (zlatý dub, tmavý ořech, přírodní dub, třešeň amaretto)
Síťovina: sklolaminátové vlákno potažené plastem. V nabídce dále protipylová síťovina
a zpevněná síťovina petscreen (tam, kde jsou domácí mazlíčci).
Barevnost síťoviny: černá, šedá
Mezní rozměry dveřní sítě:
Šířka
Minimální
Maximální
1000mm

Výška
Minimální
Maximální
2300mm

plocha max 2,30m 2

Zaměření: Šířka a výška dveřní otevírací sítě je brána jako vnější rozměr rámu sítě (bez pantů a bez
magnetu). Šířku i výšku dveřní sítě zaměříme jako rozměr otvoru mezi vnějšími hranami pevného
rámu dveří a na každou stranu připočítáme 15 mm. Na straně kde budou umístěny panty musí zůstat
na pevném rámu dveří navíc prostor 25 mm pro umístění pantů. Na straně kde bude magnet musí
zůstat na pevném rámu dveří navíc prostor 15 mm pro umístění magnetu.
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Dveřní plissé síť proti hmyzu

Dveřní plissé síť zajišťuje ochranu před hmyzem
zejména ve dveřích s posuvným systémem otevírání. Síťovina je pravidelně skládaná a konstrukce
síťě umožňuje jednoduché a komfortní ovládání.
Možnost montáže pod venkovní žaluzii nebo
venkovní roletu.

Proﬁl: extrudovaný hliník
Barvy proﬁlu: bílá, hnědá, antracit, zlatý dub nebo ořech
(možnost lakování dle RAL vzorníku)
Síťovina: skládaná šedá nebo černá
Způsob montáže: na rám dveří nebo do ostění
Mezní rozměry:
Šířka
Minimální
Maximální
600mm
4000mm

Minimální
1900mm

Výška
Maximální
2700mm

Plocha
Minimální
_

Maximální
10,8mm2

Zaměření: Tento typ sítě doporučujeme vždy nechat zaměřit naším vyškoleným pracovníkem.

17

Reference

VÝZNAMNÉ REALIZACE
Hochtief CZ a.s. – Administrativní komplex Praha - Kavčí hory
Strabag a.s. – Česká spořitelna, Praha, Budějovická
Konstruktiva Branko a.s. – Základní škola Pod Marjánkou, Praha
Řízení letového provozu
Avast Software a.s. Praha
Policie ČR, Praha
Nemocnice Kladno
Národní knihovna Praha
Finanční úřad v Kladně
Státní věznice Vinařice
Beznoska Kladno
NKT Cables Kladno

I&C Energo a.s
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Ed. Beneše, Praha
MCE Slaný
Středočeská vědecká knihovna, Kladno
Lego production Kladno
Česká pošta s.p.
Jednota Kladno
MAO Kladno
Galerie hl.m. Prahy
Okresní soud v Kladně
Základní škola Dědina, Praha
SOŠ stavební a Obchodní akademie Kladno
Náprstkovo muzeum Praha
a další.

ROLOVACÍ MŘÍŽE

VÝSUVNÉ MARKÝZY

VENKOVNÍ ŽALUZIE

PŘEDOKENNÍ ROLETY

SEKČNÍ VRATA

BRÁNY
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Kladno, Americká 2772

tel.: 312 663 234

e-mail: kladno@univers.cz

Praha, Průběžná 1032/2

tel.: 222 930 258

e-mail: praha@univers.cz

Plzeň, Slovanská 546/72

tel.: 377 266 096

e-mail: plzen@univers.cz

České Budějovice, Fráni Šrámka 1229/1

tel.: 702 018 712

e-mail: ceske.budejovice@univers.cz

Hradec Králové , Resslova 600/35

tel.: 777 145 664

e-mail: hradec.kralove@univers.cz

