
Het isolatieglas met jaloezieënContacteer ons op ....

ISOLETTE® - gemaakt in Duitsland!
Geproduceerd in Duitsland, gegarandeerd
duurzame kwaliteit en functionaliteit:
Voordat dit product in productie gaat, 
wordt het onderworpen aan verschillende 
laboratoriumtests. Naast tests voor tempe-
ratuurstress en schokbestendigheid, wor-
den de jaloezieën in de duurzaamheidtest 
continue geopend en gesloten om de bedri-
jfszekerheid te testen, en dat 100.000 keer!

De voordelen op een rij:

 • privacy en zonwering regelbaar
door beweegbare jaloezieën

• antiverblinding conform EU-richtlijnen
voor werken met beeldschermen

• gelijkmatige ruimteverlichting
door daglichtcontrole

• energiebesparing door het verminderen
van koelen en verwarmen

• veelzijdige toepassingen
voor gevel en dak

• weersonafhankelijk

• geen kosten voor reiniging of onderhoud

Geautoriseerde dealer en
partneronderneming van de
ISOLETTE-GROUP INTERNATIONAL
 

ISOLETTE® 

De U-waarde als maatstaf voor isolatie 
behoort tot de meest belangrijke indicato-
ren van een dubbele beglazing. En juist hier 
is ISOLETTE® de moeite waard.
Bij omhooggetrokken jaloezieën heeft 
ISOLETTE® de zeer lage U-waarde van 
modern isolatieglas. Met half of geheel ges-
loten jaloezieën wordt het isolatievermogen 
verder verhoogd. Dit betekent een enorme 
besparing van warmte-energie in de winter. 
Door reflectie van het zonlicht in de zomer 
draagt ISOLETTE® bij aan vermindering 
van de koelinglast van de airconditioning. 
Tegelijkertijd wordt de ruimte gelijkmatig 
verlicht door de lichtregulerende werking. 
Het gebruik van kunstmatige lichtbronnen 
kan worden verminderd en wordt er ener-
gie bespaard, zelfs in de zomer. Hierdoor 
wordt de investering in ISOLETTE® snel 
terugverdiend! 

Veilig, koel en stil

Bij grote glaspartijen of serres heeft
ISOLETTE® grote voordelen:

• De schermwerking voorkomt dat ruimtes 
 overmatig worden opgewarmd.

• Er is geen letselrisico; dit is vooral van 
 belang op plaatsen waar kinderen spelen,
 leven en leren!

• Hoge geluidsisolatiewaarden – getest tot 
 45 dB – effectieve bescherming tegen
 akoestische omgevingsfactoren. 

TECHNIEK BESPAART ENERGIE

Minder verwarmen,
minder koelen:
energie besparen!

Bent u geïnteresseerd in ISOLETTE®?
Laat ons U informeren –
professioneel en vrijblijvend!
Wij zijn een geautoriseerd ISOLETTE®-distributie partner. 
Graag stellen wij onze producten persoonlijk aan U voor.

LICHTREGULERING

www.isolette.de
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TECHNOLOGIE ONTMOET KWALITEIT Zonder zon is er geen licht - er is geen zicht zonder jaloezie!

Gewone jaloezieën hebben altijd een probleem. 
Of het nu voor of achter het raam is; buiten heb-
ben weer en wind hun invloed op de jaloezieën en 
zorgen voor hoge onderhoudskosten. Binnen be-
zinkt stof op de jaloezieën en warmte hoopt zich 
op tussen de ruiten en de jaloezieën. Ideaal is ge-
bruik van de ruimte tussen de ruiten – en zie daar, 
ISOLETTE® isolerend glas met jaloezieën in de 
spouw! 

ISOLETTE® is een multifunctioneel isolatieglas 
met jaloezieën in de ruimte tussen de ruiten. Door 
de hermetische plaatsing van de lamellen worden 
deze beschermd tegen invloeden van buitenaf. Zij 
worden niet aangetast door weer en wind en zijn 
absoluut onderhoudsvrij. De jaloezie kan moeite-
loos handmatig of elektrisch worden bediend door 
een 24-Volt DC motor, zelfs bij grote oppervlakten. 
De bediening is traploos verstelbaar en heeft een 
laag stroomverbruik.

De ideale
zonwerende jaloezie

Onderhoud –
onderhoudsvrij en uitgebrei-
den in keuze van bediening 

ISOLETTE® is toepasbaar op alle ramen en deuren, binnen en buiten. Dit is de optimale oplos-
sing voor kantoren, industriële en openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen, maar ook voor 
de reguliere woningbouw.

DESIGN &
FUNCTIE

ISOLETTE® is een enorm flexibel instru-
ment: het daglicht kan willekeurig worden 
beheerst, van verduistering van de ruimte bij 
gesloten jaloezieën tot indirecte verlichting. 
Met de juiste positie van de jaloezieën wordt 
het invallende licht gericht op het plafond 
en vervolgens weergegeven als een diffuus  

 
licht in het interieur, zoals bijvoorbeeld op 
de werkplek. Het licht wordt gelijkmatig ver-
deeld en verlicht de ruimten in de diepte. Dit 
effect kan worden versterkt door het gebruik 
van speciale lichtregulerende lamellen in het 
bovenste deel van de jaloezieën. Door deze 
lamellen kan het gebruik van kunstlicht aanzi-
enlijk worden verminderd en beeldschermen 
blijven leesbaar. 

Ruimtelijke lichtregeling 

RAFFINESSE

De ideale glasgevel

In moderne gevels, met name bij structu-
rele beglazing, is goed zonwerend glas een 
must. Niet alleen om functionele redenen 
maar ook voor een architectonisch aant-
rekkelijk ontwerp van de gevel. U kunt dit 
realiseren met ISOLETTE®-isolatieglas 
door middel van individuele lichtbeheer-
sing in combinatie met zonwering en be-
scherming van de privacy. Op deze manier 
zijn de arbeidsomstandigheden achter de 
ruit veel comfortabeler en het architecto-
nisch aanzicht, alsmede de transparantie 
van de gevel gewaarborgd. 

visorsunblind privacy protection
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