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H Vážení čtenáři,

je tu nový rok a  první letošní číslo RTS 
Magazínu žaluzie l rolety l vrata. 
Po krátkém klidnějším období Vánoc se 
rozjíždí nová sezóna – a rozjíždí se oprav-
du naplno. Hned v prvních měsících roku 
se konají významné akce z oboru staveb-
nictví, které mají přímý vliv na obory stí-
nicí techniky a vrat. 

První z  nich byla mezinárodní výstava 
Infotherma 2012 v  Ostravě – byli jsme 
u toho a máme pro Vás ohlédnutí za je-
jím průběhem.

Právě v těchto dnech, kdy se Vám do ru-
kou dostává náš časopis, se v Praze koná 
veletrh WINDOOR expo se zajímavým 
odborným doprovodným programem. 
I  na  ten Vás pozveme. Firmy z obou 
oborů také finišují před největším mezi-
národním veletrhem oken, vrat a  stínicí 
techniky R+T 2012 ve  Stuttgartu, který 
bude letos zásluhou Sdružení výrobců 
stínicí techniky a  jejích částí dotačně 
podpořen. V  těsném sledu po  něm se 
pak v Hradci Králové uskuteční celostátní 
seminář LOPFAS a také jeden z největších 
stavebních veletrhů u nás – IBF v Brně.

Jak vidíte, rok 2012 nám všem už od prv-
ních měsíců nabízí velké množství ob-
chodních i edukačních příležitostí. A stej-
ně tak i  my chceme přispět k  rozvoji 
Vašich firem, poskytnout Vám zajímavé 
informace, ale také inspiraci. Kromě „za-
vedených“ rubrik Vám prostřednictvím 
tohoto i příštích čísel představíme nově 
vytvořený stěžejní dokument z  oboru 
stínění – tzv. Produktové listy stínicí tech-
niky.

To a  mnoho dalšího naleznete v  tomto 
čísle RTS Magazínu Magazínu žaluzie               
l rolety l vrata. Věříme, že pro Vás i ten-
tokrát bude přínosem a  přejeme Vám 
hodně poznatků z  jeho čtení a  hodně 
pracovních i osobních úspěchů v celém 
roce 2012!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Editorial

VENKOVNÍ ŽALUZIE

1. Účel produktu

1.1     Vyobrazení produktu

Venkovní žaluzie slouží ke stínění prosklených ploch na budovách. Jsou vhodné pro široké použití 
na rodinných domech, administrativních budovách i výrobních halách. Díky umístění na fasádě budov 
zaručují vysokou efektivitu z pohledu snížení přehřívání interiérů. Pohyblivé lamely lze plynule nastavovat 
a regulovat tak osvětlení interiéru. V době, kdy žaluzie nejsou využívány, je možné je uschovat do boxu 
nad okenním otvorem. Podstatná část instalovaných venkovních žaluzií je ovládána motorem a řízena 
tlačítkovými spínači, nebo dálkovými ovladači.

PRODUKTOVÝ LIST

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání: 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4

Ilustrační foto venkovní žaluzie

2. Rozdělení produktu

2.1     Podle šířky a tvaru lamel

Na českém trhu jsou nabízeny především tyto venkovní žaluzie:

Pozn.: přesná šířka a tvar lamely se mohou dle jednotlivých výrobců mírně lišit

Šířka lamely 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 65 mm 50 mm

Tvar lamely

2.2     Podle způsobu uchycení žaluzií na budovu

  2.2.1  Uchycení horního nosiče pomocí držáků do nadpraží okna a zároveň uchycení   
   vodicích lišt pomocí konzol

  2.2.2  Horní nosič nasazený na vodicí lišty, které jsou kotveny pomocí konzol na budovu
    (tzv. samonosný systém)

3
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Ke  stále populárnějším venkov-
ním stínicím systémům patří 
screen, nový, progresivní typ za-
stínění. Screen svými jedinečný-
mi vlastnostmi efektivně brání 
průniku nežádoucích slunečních 
paprsků, přičemž nezamezí kon-
taktu s okolním prostředím. 

Venkovní screen má oproti inte-
riérovému zastínění řadu výhod. 
K  zachycení slunečního záření 
dochází ještě před tím, než pa-
prsky dopadnou na  sklo okna 
a  nedochází tedy k  přehřívání 
vnitřních prostor, což v  letních 
měsících přispívá k dosažení pří-
jemného prostředí s  optimální 
teplotou.

Screen díky svým vlastnostem 
dokáže ušetřit nemalé náklady 
na  energii. V  létě výrazně sníží 

náklady na  klimatizaci a  v  zimě 
sníží náklady na  vytápění díky 
omezení průniku studeného 
vzduchu na  okna. Proto patří 
v  současné době mezi moderní 
a často používanou součást níz-
koenergetických domů.

Funkčnost jde ruku v  ruce s  es-
tetickým vzhledem. Screeny se 
svým nadčasovým vzhledem 
posouvají na  špičku moderního 
designu. Jejich užití zajistí indi-
viduální charakter budovy. Hodí 
se zejména na  minimalistickou, 
moderní architekturu. Tvrzení, že 
budovy se screeny nás okamžitě 
zaujmou svou neotřelou nadča-
sovou vizáží, není nijak nadne-
sené, naopak díky prověřeným 
vlastnostem je tento typ stínění 
oblíbený a  stálé více používaný 
v řadě evropských zemí.  Výhod-

ná je také možnost užití screenů 
na rozměrných oknech. 

Konstrukce screenu je poměrně 
jednoduchá. Zjednodušeně ře-
čeno se jedná o venkovní roletu, 
jejíž hlavní částí je speciální látka, 
která je napnuta mezi spodní liš-
tou a boxem a navíjí se na hřídel. 
Na našem trhu je tento typ stíně-
ní nabízen v několika variantách 
zpracování. Asi nejvíce doporu-
čována je varianta, kdy je látka 
uchycena, napnuta a  vedena 
ve  speciálních vodicích lištách, 
často nazývána ZIP SCREEN. 
Díky tomuto je vysoce stabilní 
a  také velmi odolná vůči větru. 
V  uzavřené poloze navíc slouží 
jako ochrana proti hmyzu. Tato 
varianta má nejvyšší užitnou 
hodnotu. Při výběru screenů je 
také velmi důležité zvolit vhod-
nou barvu látky, která ovlivňuje 
její výsledné vlastnosti a vzhled. 
Na trhu je v současné době velmi 
široká škála barev.

Samotné použití speciální látky 
na  screenech je velmi zajíma-
vé. Vzhledem k faktu, že látka je 
vystavena extrémním vlivům, 
jako je silný vítr, mráz, kroupy, 
déšť, velké horko, musí splňo-
vat ty nejnáročnější požadavky 
na  kvalitu. Standardně jsou na-
bízeny dva druhy látek – SCREEN 
A SOLTIS. V obou případech jde 
o  skutečně revoluční materiály, 
které splňují veškeré požadavky 
na exteriérové užití. 

Screen je látka složená ze skel-
ných vláken, každé vlákno je po-
taženo samostatně vrstvou PVC 
a  následně je utkána výsledná 
textilie, což umožňuje kombinaci 
více barevných vláken a  pravi-
delný vzhled v ploše látky.

Soltis je látka složená z polyeste-
rových vláken potažených vrst-
vou PVC. Na  rozdíl od  screenu 
je nejdříve utkána plocha látky 
z  jednotlivých vláken a  poté je 
v napnutém stavu opatřena PVC 
vrstvou. Tento technologický po-
stup dodává látce nepravidelný 
vzhled. 

SCREEN - moderní 
design v zastínění

V  současné hektické době se každý člověk 
snaží ze svého domova vybudovat oázu klidu 
a  relaxace a  vybavit jej nejen kvalitními, ale 
i  účelnými věcmi. Při tvorbě koncepce inte-       
riéru a exteriéru se přirozeně dostáváme také 
k otázkám výběru vhodného stínění. Je neod-
diskutovatelné, že stínicí technika velkou mě-
rou spoludotváří atmosféru domova a  svou 
kvalitou a čistým designem přispívá k pozitiv-
ně laděnému prostředí pro život.
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Díky užití těchto kvalitních ma-
teriálů jsou uvedené látky ex-
trémně pevné a  odolné vůči 
vlhkosti. Látky jsou také špatně 
hořlavé, antistatické, barevně 
stálé a  odolné vůči UV záření. 
Velkou předností látek je jejich 
dlouhá životnost.

U  screenů je nabízeno několik 
variant ovládání. Asi nejelegant-
nějším a  nejpohodlnějším řeše-
ním, vhodným pro všechny typy 
a  velikosti screenových rolet, 
je motorické ovládání. V  tomto 
případě si můžeme vymyslet 
různé moderní funkce, které 
zpříjemní a  usnadní používání. 
Samozřejmostí je možnost užití 
přenosných dálkových ovlada-
čů, centrální i  skupinové řízení, 
sluneční či větrná čidla, progra-
movatelné hodiny, exteriérové 
spínače a další. Nespornou výho-
dou tohoto systému ovládání je 
jeho variabilita a možnost měnit 
nastavení ovládání. Dodatečně 
lze také přidávat či měnit ovlá-
dací prvky. Další, avšak poněkud 
méně využívanou variantou, je 
manuální ovládání klikou. Ovlá-
dání klikou je variantou jedno-
dušší. Její výhodou je, že nevyža-
duje elektroinstalaci, doporučuje 

se především u menších rozměrů 
screenů.

Vzhledem k  venkovním vlivům, 
které na  rolety působí, dochází 
samozřejmě k  jejich znečištění. 
Látka i  všechny pohyblivé části 
by měly být udržovány v čistotě. 
Látky jsou velmi snadno omy-
vatelné. Doporučuje se očištění 
jemným kartáčem a  následné 
opláchnutí vodou. Po  funkční 
stránce není potřeba screen nějak 
zvlášť udržovat. Látka však nesmí 
být nijak mačkána, ani ohýbána. 
Jinak může dojít ke snížení život-
nosti. 

Venkovní screeny je vhodné kom-
binovat s dalšími stínicími prvky. 
Neplní totiž funkci absolutního 
zastínění interiéru, což znamená, 
že při večerním rozsvícení světel 
může docházet k  nežádoucímu 
narušení soukromí. V administra-
tivních budovách to nebývá pro-
blémem, avšak ve  svém domě 
jako ve  výkladní skříni určitě žít 
nechceme. Jednou z  možností                                             
je použití plně zatemňujících 
screenů, tímto ovšem ztratíme 
kontakt s  okolním světem. Vel-
mi vhodná může být kombina-
ce screenů a  venkovních rolet.                              

Při použití těchto dvou stínicích 
prvků lze dosáhnout takřka do-
konalého zastínění. Přidanou 
hodnotou je lepší tepelná izolace 
oken a  nesporně také zabezpe-
čení objektu. Další kombinační 
možností je užití screenu s  inte-
riérovým zastíněním, například 
s látkovými roletami.

Screeny jsou jednoznačně mo-
derní způsob stínění a díky svým 
vlastnostem přinesou do  vašich 
interiérů neobyčejnou atmosféru. 
Tento nadčasový prvek Vám svou 
praktičností bude dělat radost 
po řadu let.

Monika Karmasinová
RTS Magazín
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Editorial

celek - fi nální výrobek ISOTRA a.s.

Technologickou vyspělost společnosti do-
kládá vlastnictví několika světových patentů 
a užitných vzorů pro technická řešení v ob-
lasti stínicí techniky. Své výrobky exportuje 
do více než třiceti zemí světa.

Žaluzie a rolety ISOTRA 
– chrání vaše soukromí

20 let společnosti představuje významný 
mezník a  udává jasný signál našim zákazní-
kům a obchodním partnerům. ISOTRA, to je                                    
záruka spolehlivosti, odbornosti, inovací 
a tradic v jednom. 

Inovace se však netýkají pouze výrobního 
programu a  postupů, cílem společnosti je 
vložit zákazníkovi do  rukou jasně identi-
fikovatelný výrobek odpovídající kvality 
a  technologické úrovně. Z  tohoto důvodu, 
a ve spojení s 20. výročím, mění společnost 
korporátní styl komunikace. 

Nové logo společnosti

Původní logo vzniklo v  době založení spo-
lečnosti v roce 1992. 

Charakterizovalo samotnou podstatu pod-
nikání „ISO-isolation, TRA-trade“ a  během 
dvaceti let došlo pouze k mírné úpravě ba-
revnosti. 

Nové logo bylo vytvořeno s maximálním dů-
razem na čitelnost a jasnou rozpoznatelnost 
v konkurenčním prostředí. Vznikla nezamě-
nitelná podoba značky, která propaguje sa-
motný obor podnikání a  především samot-
nou hodnotu značky ISOTRA. 

Oficiálně bude nová podoba loga prezen-
tována na  mezinárodní výstavě R+T 2012 
ve Stuttgartu, kde bude společnost ISOTRA 
prezentovat své portfolio a  novinky roku 
2012. Novinky se budou týkat jak exteriéro-
vé, tak interiérové stínicí techniky a  budou 
prezentovány na  ploše 210 m2. Společnost 
ISOTRA naleznete v hale 1, na stánku G32.

Změna korporátního stylu se následně pro-
jeví ve všech navazujících aktivitách a v rám-
ci nadlinkové a podlinkové komunikace spo-
lečnosti. 

Výrobní program

Společnost ISOTRA je synonymem pro výro-
bu interiérových a exteriérových žaluzií, lát-
kových rolet, plissé, japonských stěn, před-
okenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, 
markýz, garážových vrat a v neposlední řadě 
i dřevěných euro oken.

Důležitou součástí výrobního programu 
je výroba komponentů, profilovacích tratí, 
střižných nástrojů a celých technologických 
celků pro výrobu žaluzií. 
           

ISOTRA a.s.
(PR)

ISOTRA slaví 20 let
Přední výrobce žaluzií a  rolet, opavská společnost ISOTRA, slaví letos 20. výročí svého               
působení na českém trhu. Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, techno-
logie a inovace s ohledem na energetickou úspornost jsou základními parametry pro firmu          
ISOTRA v oblasti stínicí techniky. 

Technologickou vyspělost společnosti 
dokládá vlastnictví několika světových 
patentů a užitných vzorů pro technic-
ká řešení v oblasti stínicí techniky. Své 
výrobky exportuje do více než třiceti 
zemí světa.

ŽALUZIE A ROLETY 
ISOTRA - chrání vaše soukromí

20 let společnosti představuje vý-
znamný mezník a udává jasný signál 
našim zákazníkům a obchodním part-
nerům. ISOTRA, to je záruka spoleh-
livosti, odbornosti, inovací a tradic 
v jednom. 

Inovace se však netýkají pouze vý-
robního programu a postupů, cílem 
společnosti je vložit zákazníkovi do 
rukou jasně identifi kovatelný výrobek 
odpovídající kvality a technologické 
úrovně. Z tohoto důvodu, a ve spojení 
s 20. výročím, mění společnost korpo-
rátní styl komunikace. 

NOVÉ LOGO SPOLEČNOSTI

Původní logo vzniklo v době založení 
společnosti v roce 1992. 

Charakterizovalo samotnou podstatu 
podnikání „ISO-isolation, TRA-trade“ 
a během dvaceti let došlo pouze 
k mírné úpravě barevnosti.

Nové logo bylo vytvořeno s maximál-
ním důrazem na čitelnost a jasnou roz-
poznatelnost v konkurenčním prostředí. 
Vznikla nezaměnitelná podoba značky, 
která propaguje samotný obor podni-
kání a především samotnou hodnotu 
značky ISOTRA.

Ofi ciálně bude nová podoba loga 
prezentována na mezinárodní výsta-
vě R+T 2012 ve Stuttgartu, kde bude 
společnost ISOTRA prezentovat své 
portfolio a novinky roku 2012. Novin-
ky se budou týkat jak exteriérové, tak 
interiérové stínicí techniky. Změna kor-

porátního stylu se následně projeví ve 
všech navazujících aktivitách a v rámci 
nadlinkové a podlinkové komunikace 
společnosti. 

VÝROBNÍ PROGRAM

Společnost ISOTRA je synonymem 
pro výrobu interiérových a exterié-
rových žaluzií, látkových rolet, plissé, 
japonských stěn, předokenních ven-
kovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, 
garážových vrat a v neposlední řadě 
i dřevěných euro oken.

Důležitou součástí výrobního progra-
mu je výroba komponentů, profi lova-
cích tratí, střižných nástrojů a celých 
technologických celků pro výrobu ža-
luzií. 

ISOTRA a.s. (PR)

ISOTRA SLAVÍ 20 LET
Přední výrobce žaluzií a rolet, opavská společnost ISOTRA, slaví letos 20. výročí svého 
působení na českém trhu. Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, tech-
nologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost jsou základními parametry pro 
fi rmu ISOTRA v oblasti stínicí techniky. 

ISOTRA QUALITY, značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice 
do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spo-
lehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden 
celek - fi nální výrobek ISOTRA a.s.

Technologickou vyspělost společnosti 
dokládá vlastnictví několika světových 
patentů a užitných vzorů pro technic-
ká řešení v oblasti stínicí techniky. Své 
výrobky exportuje do více než třiceti 
zemí světa.

ŽALUZIE A ROLETY 
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Komfort obsluhy
■   Funkce Touch motion: pohyb závěsu lze spustit i lehkým zatažením za látku.
■   Možnost ručního ovládání závěsu v případě výpadku dodávky elektřiny.
■   Pomocí jednoho dálkového ovladače teď můžete ovládat závěsy i další stínicí prvky ve vašem domě.

Nenápadný a tichý pomocník 
■    Pohon GlydeaTM je skrytý za závěsem a nenaruší ani tichý rozhovor: hladina hluku pohonu je 

pouhých 44 dB(A).
■   Pohon lze skrýt do podhledu díky možnosti upevnit jej pod i nad vodicí lištu.

Design bez kompromisů
■   Elegantní kryt pohonu, který skrývá přívodní kabely a moduly řídicí elektroniky: patentovaná 

inovace Somfy.
■    Konstrukce jezdců a nastavitelné koncové polohy zajišťují perfektní a pravidelné skládání závěsu.

Univerzální použití
■   Snadné uvedení do provozu díky automatickému nastavení koncových poloh.
■   Manuální nastavení koncových poloh a dalších parametrů pohonu je možné.

Instalace v každém interiéru
■    Upevnění na strop nebo na stěnu
■   Polohu pohonu na vodicí liště (vlevo nebo vpravo) je možné kdykoli snadno změnit.

GlydeaTM Další revoluce ve vašem interiéru: 
závěsy na dálkové ovládání!

111228_inzerce_Glydea.indd   1 28.12.11   13:09
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Editorial

Na  každoroční enormní nárůst cen ušlech-
tilých paliv reaguje výstava představením 
pokud možno všech forem úspor energie,                                 
tak, aby bylo možno zachovávat moderní 
způsob vytápění nebo uplatňovat alterna-
tivní řešení. 

Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Part-
nerem výstavy se stalo mj. Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí (SVST) a jedním 
z mediálních partnerů byl také RTS Magazín 
žaluzie l rolety l vrata.

Na  tiskové konferenci v  úvodu výstavy 
účastníky asi nejvíce zaujalo téma dota-
ce na  podporu výměny stávajících ručně                
plněných kotlů na tuhá paliva za nové níz-
koemisní automatické kotle na  uhlí nebo 
uhlí a  biomasu v  Moravskoslezském kraji, 
která je nově poskytována od 1. února 2012 
v  rámci společného programu Moravsko-
slezského kraje a  Ministerstva životního 

prostředí (více na www.mzp.cz nebo www.
sfzp.cz). 

Vedle největší části výstavní plochy věno-
vané kotlům, krbům, kachlákům a  dalším 
otopným systémům se představilo přes 80 
firem s novinkami v  izolačních materiálech, 
nízkoenergetickou výstavbou, zateplovací-
mi systémy, termoregulačními okny a měřicí 
a regulační technikou a dále 45 firem s tepel-
nými čerpadly.

Stínicí technika si na výstavě našla své mís-
to zejména díky prezentaci stínicích prvků 
v souvislosti s jejich vlivem na úspory při vy-
tápění v zimním, resp. při chlazení v  letním 
období. Toto téma také zaznělo 18. ledna 
2012 na odborné přednášce „Stínicí technika 
a její vliv na energetickou náročnost budov“ 
v rámci odborného doprovodného progra-
mu.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Mezinárodní výstava 
INFOTHERMA 2012 
opět úspěšná
Ve dnech 16. až 19. ledna 2012 se v Ostravě na výstavišti Čer-
ná louka konal již XIX. ročník mezinárodní výstavy věnované 
vytápění, úsporám energií a využívání obnovitelných zdrojů 
– INFOTHERMA 2012.
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V  současné době jsme si v  rámci holdingu 
osvojili většinu technologií, které jsou pou-
žívané pro výrobu roletových komponentů 
– tj. výroba lakovaných pásů a  válcovaných 
profilů, výroba hliníkových extrudovaných 
(lisovaných) profilů, eloxování, prášková la-
kovna, automatizované lití pod tlakem apod.  
Každý technologický proces zavedený v rámci 
Skupiny společnosti „Alutech“  je doplňkovou 
možností rozšířit sortiment roletových kom-
ponentů a  vytvořit flexibilnější podmínky                                  
pro spolupráci s partnery.
V tomto článku Vás chceme seznámit se zvlášt-
nostmi výroby válcovaných profilů v  rámci 
Skupiny společnosti „Alutech“ a ukázat, jak vše 
ovlivňuje kvalitu vyrobené produkce a úroveň 
nabízených cen.
Výrobní cyklus začíná nákupem surových 
původních kotoučů a  barevných materiálů, 
u  nichž provádíme zkoušky, zdali odpovídají  
fyziko-chemickým charakteristikám. Základ-
ním dodavatelem barev je koncern BASF.          
Před začátkem procesu barvení musí projít 
všechny lakované a barvené materiály povin-
nou laboratorní kontrolou.
Pro barvení a řezání hliníkového pásu Skupi-
ny  společnosti „Alutech“ se používá vysoce 
technologicky moderní komplex. Výkonost  
je 25  000 tun ročně, má délku více než 200 
metrů, což je srovnatelné s  délkou dvou 
fotbalových ploch. Zařazujeme dvě výrob-

ní linky a  jimi jsou - linka na barvení a  linka 
na stříhání.
Obarvení se uskutečňuje nejefektivnější meto-
dou „coil-coating“ (obarvení celého kotouče). 
Barvení pásu probíhá ve  dvou vrstvách – to 
je báze a  základní nátěr (licový email). Linka 
umožňuje barvit jeden kotouč v několika bar-
vách v rámci jednoho průchodu.
Na  lince na  stříhání se uskutečňuje podélné                                        
řezání kotoučů obarveného pásu pro každou 
velikost profilu, schránky nebo parapetu. Vý-
robní výkonost linky je 48 000 tun ročně (hli-
ník). Maximální rychlost linky  je 200 metrů 
za jednu minutu. To vše svědčí o vysoké flexibi-
litě v barvách a velikostech  „Alutech“. 

Komplex pro barvení a řezání hliní-
kového pásu – to odlišuje Alutech 
od  jiných dodavatelů válcovaných 
profilů. To zajišťuje větší kontrolu 
kvality a konkurenčnější cenu.

Když už je obarvený pás připraven, vypravuje 
se do haly válcování, která obsahuje: automa-
tické válcované linky po  výrobu hliníkových 
pěnových profilů, roletových schránek, hliní-
kových a ocelových parapetů a oktohřídelí.
Všechny etapy výrobního procesu se pečlivě 
kontrolují. Tzn. vyzkoušení profilů, aby od-
povídaly všem geometrickým parametrům, 

testování kvality nátěru a  pěnových výplní, 
zkoušky na odolnost proti náporu větru (pod-
le EN 13659, EN12424) na  vlastním zkušeb-
ním zařízení KS PC (výroba Německo) apod. 
Celkem v procesu výroby válcovaných profilů 
funguje více než 40 metod kontroly kvality, 
kde bereme v úvahu více než 50 parametrů.
Kromě toho Skupina společnosti „Alutech“ 
pořád zkouší své výrobky tak, aby odpovídaly 
západoevropským standardům kvality ve spe-
cializovaných centrech akreditovaných labora-
toří. Kvalita lakovaného nátěru rolet „Alutech“ 
je potvrzena největšími chemickými koncerny 
BASF (Německo) a  AkzoNobel (Švědsko). Vý-
sledky zkoušek z laboratoří BASF a AkzoNobel 
potvrdily odolnost lakovaného nátěru obar-
veného pásu „Alutech“ proti mechanickému 
poškození, roztažení, praskání vrstvení, a také 
vlivu negativních podmínek okolního prostře-
dí (pára solné mlhy, alkálií, organických roz-
pouštědel).
Vlastním rysem Skupiny společnosti „Alutech“ 
je komplexní přístup k výrobě svých produk-
tů - 90 % komponentů hotového roletového 
systému se vyrábí uvnitř holdingu. Všechny 
komponenty roletových systémů se ideálně 
montují mezi sebou, a  také se spojují podle 
barevné škály, a to díky používání stejných eta-
lonů barvení v celém holdingu. 
To všechno svědčí o vysoké kvalitě vyráběné 
produkce a  o  zajištění vysoce konkurenční 
úrovně cen pro partnery. Osvojení nových 
technologií dovoluje Skupině společnosti 
„Alutech“ pořád rozšiřovat sortiment vzhle-
dem k  požadavkům partnerů. A  už na  vele-
trhu «R+T 2012» ve  Stuttgartu společnost 
ukáže své nové výrobky, které určitě budou 
zajímavé pro naše zákazníky.

Zveme Vás na návštěvu veletržních stánků 
Skupiny společnosti „Alutech“!
l Stánek „Vratové systémy“
     Hala 4 – stánek С51 
l Stánek  „Roletové systémy“
     Hala 9 – stánek С78 

www.alutech-group.com

(PR)

ALUTECH - flexibilita v otázkách spolupráce, 
jistota v otázkách kvality
Co dovoluje společnosti držet se tohoto postoje a vést flexi-                
bilní cenovou politiku na trhu Západní Evropy? Hlavně je to 
hluboká surovinová integrace – výrobní procesy, zavede-
né v podnicích skupiny společnosti, začínající zpracováním       
prvotního hliníku, barvení hliníkového a ocelového pásu. 
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V  historii prošla rolovací vrata, 
tak jako všechny druhy vrat, vý-
vojem závislým na  technických 
možnostech konkrétního období. 
Počátky rolovacích vrat hledej-
me v  počátku minulého století. 
Předokenní ocelová roleta byla již 
běžně používána jako zabezpe-
čovací prvek pro výlohy obchodů 
a veřejných budov. Od toho už byl 
jen krůček k použití jako rolovací 
vrata. Ve 20. a 30. letech, kdy do-
chází k rozvoji motorismu, vzniká 
převážně v  městských aglome-
racích požadavek zajištění garáží 
tam, kde není možno použít v té 
době hojně rozšířená křídlová 
nebo posuvná vrata. Jednalo se 
o vrata z profilovaných kovových 
jednostěnných lamel zasouva-
ných do vrchního boxu za pomo-
ci pružiny.

Postupem času se doplňovaly další 
prvky, které zajišťovaly jak pohodlí 
obsluhy (motor, řídicí jednotka, 
dálkové ovládání), tak následně 
i bezpečnost (infrazávory, bezpeč-
nostní koncová lišta, pojistka proti 
odrolování, pojistka proti vtažení).
V  současné době jsou rolovací 
vrata užívána hojně, jak v  privát-
ním, tak průmyslovém sektoru, 
což umožňuje jejich konstrukce. 
Jednotným znakem tohoto typu 

vrat je jejich výplň, jež se skládá 
z  tzv. lamel a  je navíjena (rolová-
na) na  hřídel, která je umístěna 
nad otvorem vrat. Odtud tedy 
pochází samotný název - rolovací 
vrata.

Rolovací vrata určená pro privátní 
použití (jedno až dvě garážová 
stání) jsou nejčastěji vyráběna 
z  válcovaných hliníkových lamel 
o krycí výšce cca 77 mm, vyplně-
ných polyuretanem (PUR) a o síle 
profilu cca 20 mm. Lamely bývají 
buď v  hladkém provedení nebo 
jsou podélně drážkové. Spodní 
hrana vrat je zpravidla tvořena 
taženou hliníkovou lamelou, kte-
rá je opatřena pryžovým těsnicím 
profilem, jehož základní funkcí 
je utěsnění nerovností podlahy 
v prostoru vrat. Lamely jsou vede-
ny v po stranách otvoru ukotve-
ných hliníkových vodicích lištách 
s  těsnicími kartáčky. Navíjejí se 
na  hřídel skrytou v  nosném  hli-
níkovém boxu, který je umístěn 
nad otvorem vrat. Vodicí lišty 
jsou s krycím boxem přímo spo-
jeny a opticky tak tvoří rám vrat, 
který však není ve spodní (podla-
hové) části otvoru uzavřen. Tato 
konstrukce vrat umožní montáž 
za  otvor (z  interiéru), do  otvoru 
a také před otvor vrat (z exterié-

ru). Především poslední možnost 
může z  rolovacích vrat dělat je-
dinou možnou variantu tam, kde 
z  nějakého důvodu není možná 
montáž vrat z  interiéru a  v  ex-
teriéru nelze použít standardní 
křídlová vrata z důvodu omezení 
prostoru před otvorem (například 
vrata na  hranici komunikace či 
chodníku, atd.).

Rolovací vrata jsou povahou svojí 
konstrukce nenáročná na  hloub-
ku montážního prostoru, takže 
jen minimálně zasahují do  pro-
storu garáže a neomezují prostor 
pod stropem, kde tak může být 
umístěno osvětlení garáže nebo 
který může být využit jako úlož-
ný prostor. Naproti tomu však 
vyžadují vyšší prostor mezi horní 
hranou vrat a  stropem (min. 250 
- 300 mm) pro montáž krycího 
boxu tak, aby při pohledu z exte-
riéru zůstal box pohledově skrytý. 
Z  toho důvodu je nutno s  tímto 
prostorem počítat již v samotném 
projektu.

Pohon vrat

Pohon navíjecí hřídele je nejčas-
těji zajištěn použitím tzv. trubko-
vého elektrického pohonu. Jedná 
se vlastně o elektromotor s dvojím                              
vinutím a  s  převodovkou, jehož 
plášť tvoří dlouhý a  úzký ocelo-

vý válec. Tento pohon je téměř 
celý vsunutý do  navíjecí hřídele 
a ukotvený pomocí adaptačního 
kroužku a  unašeče, přes který je 
přenášen krouticí moment poho-
nu na navíjecí hřídel.

Tyto pohony bývají převážně na-
pájeny ze sítě 1 x 230 V / 50 Hz 
a lze je ovládat buď přímo pomo-
cí směrových spínačů nebo řídicí 
jednotkou, která je pro ovládání 
rolovacích vrat určena. Trubkový 
pohon je navíc vybaven integro-
vanými koncovými spínači, které 
zabezpečují automatické zasta-
vení vrat v  nastavené  otevřené           
či zavřené poloze.

Možnou variantou pohonu v pří-
padě např. nedostupnosti elek-
trické sítě je použití tzv. kom-
penzační pružiny. Tato pružina                   
je umístěna, stejně jako elektric-
ký pohon, uvnitř navíjecí hřídele. 
Její předpětí pak pomáhá navíjet 
lamely na  hřídel při otevírání 
vrat. Toto řešení je však, oproti 
elektrickému pohonu, omezeno 
maximální plochou a  také výš-
kou vrat z důvodu nízkého rozsa-
hu otáček pro předpětí pružiny 
- nastavení tažné síly. Samotné 
ovládání vrat (otevírání a zavírá-
ní) pak vyžaduje manuální sílu 
a postrádá tak komfort elektricky 
poháněných vrat.

Rolovací vrata pod drobnohledem

Zná to většina z nás. Máme hotovou garáž, vjezd nebo pracovní halu a musíme se rozhodnout, 
jaká vrata umístit do zejícího otvoru. Na výběr máme v dnešní době různé možnosti. Od kla-
sických jednoduchých křídlových vrat, přes vrata sekční, rolovací, sklápěcí a fóliová ovládaná 
ručně, motoricky, pneumaticky nebo hydraulicky ve všech možných dekorech. Zastavme se 
však u vrat rolovacích.  
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Editorial

Bezpečnost provozu
a ovládání

Provoz rolovacích vrat a  jejich ovládací prvky 
jsou vázány dodržením bezpečnosti provozu 
a  dalších předpisů dle ČSN EN 13241-1. Jed-
ním ze specifických a  zároveň  nejdůležitějších 
bezpečnostních prvků je u  rolovacích vrat tzv. 
pádová brzda. Jedná se o mechanické zabezpe-
čení proti samovolnému odvinutí lamel z hřídele 
a nekontrolovanému pádu vratové výplně. Fun-
guje na podobném principu jako bezpečnostní 
pásy v  autě, kdy při překročení určité rychlosti 
otáčení navíjecí hřídele(počtu otáček za minutu) 
dojde k jejímu zablokování a pomocí integrova-
ného mikrospínače také k odpojení přívodního 
napětí k  motoru, případně rozpojení bezpeč-
nostního vstupu řídicí jednotky. Je tedy ochrá-
něn jak majetek a zdraví uživatelů, tak i vlastní 
vrata před jejich poškozením.

Základním způsobem ovládání vrat s  elek-
trickým pohonem je použití směrových tlačít-
kových nebo klíčových spínačů v  tzv. režimu 
„mrtvý muž“. Při tomto způsobu ovládání musí 
obsluha vrat držet tlačítko pro zvolený směr 
(otevírání nebo zavírání) po  celou dobu běhu 
vrat. V  případě nebezpečí kolize pak pouhým 
uvolněním tlačítka dojde k okamžitému zasta-
vení vrat. Pro komfortní způsob ovládání s dál-
kovým vysílačem jsou použity přídavné řídicí 
jednotky určené přímo pro rolovací vrata. Vrata 
jsou zpravidla provozována v  tzv. impulzním 
režimu, kdy vysláním příkazu k  pohybu vrat 
v libovolném směru vrata zajíždí do nastavené 
koncové polohy, nebo následným příkazem 
zastaví v  průběhu jejich dráhy. Podmínkou           
pro ovládání vrat v impulzním režimu je zabez-
pečení nájezdové hrany vrat. Toto zabezpečení 
je realizováno pomocí optoelektronické, kon-
taktní, nebo tlakové lišty umístěné v  těsnicím 
profilu spodní lamely vrat. Tento bezpečnostní 
prvek pak musí být před zavřením vrat otesto-
ván řídicí jednotkou a teprve po vyhodnocení 
jeho funkčnosti dojde k pohybu vrat.

Barevná provedení

Rolovací vrata jsou nabízena ve  velmi široké 
barevné škále a  to nejen samotných výplní 
(lamel), ale rovněž dalších konstrukčních dílů, 
jako je krycí box, vodicí lišty a koncová lamela. 
Především lamelová výplň bývá často nabízena 
i v několika desítkách základních barevných od-

stínů či dekorů imitujících dřevo. Tyto základní 
barvy jsou naneseny už na povrch rozvinutého 
plechu, z něhož se lamely válcují. Tím je zajištěna 
rovnoměrná povrchová úprava lamel a ochrana                                  
proti oxidaci v  celé ploše, včetně všech záhy-
bů. Také ostatní konstrukční díly vrat bývají 
nabízeny alespoň ve  dvou až pěti základních 
barevných provedení nanesených práškovou 
technologií lakování. Veškeré hliníkové plochy 
je pak možno dle požadavku zákazníka lakovat 
do  odstínů standardizovaných vzorníků RAL. 
Není zde také žádnou výjimkou provedení vrat 
tzv. „bicolor“. To znamená, že vrata mají z interi-
éru i exteriéru jinou barvu. Přitom je možné dle 
přání zákazníka kombinovat v podstatě všechna 
výše uvedená barevná provedení vč. potažení 
všech profilů (kromě krycího boxu) dekorativní 
fólií (obvykle cca 30 základních dekorů dřeva). 
Vrata tak mohou například kopírovat jednotný 
design oken    či předokenních rolet.

Design vrat

Vzhled rolovacích vrat je dán především krycí 
výškou lamely. Nejčastěji je to již zmíněných 
77 mm, ale nabízeny jsou také lamely s  krycí 
výškou cca 55 mm (nevýhodou je nižší pevnost 
díky menší síle profilu). U jednotlivých výrobců 
se pak lamely liší převážně hloubkou a počtem 
podélných drážek. Samotná konstrukce lamely 
se už na první pohled příliš neodlišuje. Lamelo-
vou výplň je také možno doplnit o prosvětlovací 
okénka a to buď nahrazením některé z lamel v li-
bovolné výšce taženou lamelou s okénky a vlo-
ženým čirým polykarbonátovým pásem, nebo 
samostatným dvoustěnným sklíčkem z  téhož 
materiálu, zafrézovaným do  standardní lame-
ly. Druhá z  uvedených variant nabízí možnost 
volby vzdáleností mezi okénky, střídání okének 
mezi lamelami a  u  lamel s  dekory dřeva také 
zachování jednotného vzhledu v celé ploše vý-
plně vrat. Nedílnou součástí podtrhující celkový 
vzhled vrat je barevné provedení krycího boxu 
a  vodicích lišt. Toto platí především v  případě, 
kdy jsou vrata montována před otvor (z exterié-
ru) a tyto díly se tak stávají součástí fasády objek-
tu. V tomto případě se zde nabízí další možnosti 
kombinací barevných odstínů jednotlivých dílů. 
Někteří výrobci také dodávají vrata v  komplet-
ním dekoru dřeva, tedy včetně krycího boxu. 
Převážně se jedná oblíbený zlatý dub nebo tma-
vý ořech, ale dekory dřeva u krycích boxů se ne-
ustále rozšiřují. Zde je box opět válcován z ple-
chu, který je předem opatřen lakovanou kresbou 
v daném dekoru dřeva.

V  dnešní době i  rolovací vrata nabízejí svým 
uživatelům širokou možnost individualizace 
a záleží už jen na naší fantazii a smyslu pro detail                     
při volbě vzhledu vrat, potažmo vzhledu celé fa-
sády domu.

Václav Božek, Petr Marek
Odborný tým SVST

www.minirol.cz
www.buildingplastics.cz

| kvalita výroby zaručena
| u každého výrobku je odzkoušena funkčnost

Opíráme se o vlastní výrobu komponentů, 
která nám umožňuje být v souladu s 
moderními trendy ve stínicí technice.

Vyrábíme jednotlivé výrobky jak pro 
privátní, tak i průmyslový sektor.

Libor Zachrla
vedoucí výroby
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První pokusy s  možností bezdrátového ovládání 
vratových pohonů probíhaly na  začátku 70-tých 
let minulého století. Začalo se s  infračerveným 
přenosem signálu a  souběžně i  s  využitím níz-
kofrekvenčního radiového vlnění. Bohužel obě 
technologie se v krátkém časovém úseku ukázaly 
jako velmi poruchové a nespolehlivé. Infračervené 
přijímače byly ovlivňovány cizími světelnými zdroji 
a samozřejmě ve velké míře i slunečním zářením. 
Nízkofrekvenční technika na tom nebyla o mnoho 
lépe. K nechtěnému náhodnému otevření vrat do-
cházelo i při pouhém průjezdu tramvají na ulici či 
při pokusech radioamatérů o  navázání kontaktů 
s  ostatními členy své komunity. Nízkofrekvenční 
vysílání bylo tedy zanecháno svému prvotnímu 
účelu – radiovému vysílání a infračervená techno-
logie nám zůstala v ovladačích k domácím spotře-
bičům, především těm multimediálním. 
Na začátku 80-tých let se na trhu ustálil frekvenční 
rozsah okolo 27 MHz. Vzhledem k tehdejší zvýšené 
poptávce po novém způsobu ovládání vrat je ješ-
tě v dnešní době převážně v západní části Evropy 
nespočet těchto ovladačů v  provozu. Vzhledem 
k  poměrně vysoké spolehlivosti a  minimálnímu 
rušení vydržely tyto ovladače jako standard téměř 
do  poloviny let 90-tých. Současně s  příchodem 
této nosné frekvence se rozvinul i systém 10-bito-
vého kódování vyslaného signálu. Pomocí malého 
10-ti místného přepínače bylo možno nastavit 
maximálně 1024 různých individuálních kódů. 
Sousedé si tedy přestali navzájem otevírat své ga-
ráže. Princip spočívá ve vyslání deseti následných 
impulsů s hodnotou „1“ nebo „0“ v krátkém časo-
vém intervalu k přijímači. Je-li na přijímači nastave-
na stejná matice, je signál spárován a vyhodnocen 
jako platný, a pak dojde k aktivaci řídicí jednotky, 
respektive odpovídajícího pohonu. 
V polovině 90-tých let se do ovladačů k vratovým 
pohonům dostává technologie známá z  auto-
mobilového průmyslu – plovoucí kód. Tento je 
nasazován pro kódování na nově uvolněné nosné 
frekvenci 433 MHz. Plovoucí kód nelze snadno 
prolomit. Před prvním použitím je nutné napro-
gramovat dálkový ovladač do  paměti přijímače. 
Celá technologie je založena na 66-bitovém algo-
ritmickém kódu, který nabízí jen těžko představi-
telných 74 trilionů kombinací. Princip komunika-
ce spočívá v tom, že každý vyslaný kód je platný 
pouze jednou a při opakovaném vyslání stejného 
kódu do řídicí jednotky je tento zcela ignorován. 
Nový kód se následně generuje za pomoci před-

chozího vyslaného kódu. Pouhé „odchycení“ jed-
nou vyslaného kódu je tedy na rozdíl od 10-ti bi-
tového kódování naprosto nedostačující pro jeho 
případné použití k nekalému ovládání cizích vrat. 
Alternativně k  systému plovoucího kódování byl 
vyvinut systém multibitového kódování. Tento 
využívá možnosti 48-bitového šifrování a  nabízí 
281 bilionů možných variant. Není to sice tolik jako 
u  plovoucího kódu, nicméně každý systém má 
své výhody. Pro zakódování signálu se již nevyu-
žívá přepínačů, ale celý systém je zautomatizován 
pomocí generátoru náhodného kódu, který je 
implementován na mikročipu v každém ovladači. 
Multibitové kódování umožňuje kopírování kódu 
z jednoho ovladače do druhého. Odpadá tedy nut-
nost nahrání každého jednoho ovladače do řídicí 
jednotky. Počet použitelných ovladačů je tak prak-
ticky neomezen. U  systémů s  plovoucím kódem 
bývají řídicí jednotky omezeny zpravidla na max. 
256 různých ovladačů (častokrát i výrazně méně). 
Při naprogramování dalšího ovladače vypadává 
první v pořadí nahraný ovladač. Omezení maximál-
ního počtu ovladačů může být limitující například 
pro různá firemní parkoviště či parkovací domy. 
Od  počátku nového tisíciletí probíhaly vzhledem 
k narůstajícím požadavkům trhu různé testy a ná-
sledně byla uvedena na  trh nová nosná frekven-
ce 868 MHz. Naposledy jmenovaná frekvence 
byla, stejně jako frekvence 433 MHz, vyčleněna                         
pro oblast tzv. SRD (short range devices) pro ovlá-
dání zařízení na  krátkou vzdálenost, podléhající 
současně „Duty-cycle“ (časovému omezení vy-
slaného signálu na 1 %) pro minimalizaci vzájem-
ných interferencí či rušení s  ostatními zařízeními 
(RC-modely, dětské chůvičky apod.). Bohužel i přes 
existenci evropských směrnic a norem pro použití 
se zejména v poslední době objevuje nepřeberné 
množství různých bezdrátových zařízení mimo-
evropských výrobců, jako jsou domovní zvonky, 
teploměry s venkovními čidly, termostaty, dálkově 
ovládané zásuvky a  jiné, které často ignorují naří-
zení evropských směrnic a norem pro oblast pou-
žití. Tato zařízení svým výkonem nezřídka převyšují 
povolený limit 10 mW a způsobují rušení signálu 
z ovladačů. Paradoxně se pak s největšími problé-
my potýkají výrobci, kteří dodržují v rámci výrobní-
ho procesu technologie tak, aby vyhovovaly před-
pisům EU pro tuto oblast. Na rušení signálu se však 
nepodílí jen výše uvedené výrobky. Jistý negativní 
vliv mělo například i spouštění digitálního vysílání 
televizního signálu v  letech nedávných. V  západ-

Remote Control

Dálkové ovládání garážových vrat, vjezdových bran či stíni-
cí techniky, stejně jako řady jiných elektrospotřebičů, je dnes 
naprostou samozřejmostí. Jiný způsob si málo kdo z nás umí 
představit a  návrat do  dob nedávno minulých, kdy ovládání 
bylo možné pouze drátovými tlačítky, je zcela nemyslitelný. 
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Radek Havelka
obchodní ředitel

ní části Evropy sáhli po digitalizaci dříve  než u nás, 
takže problémy s  ovlivňováním signálu ručních 
ovladačů již byly známy a  výrobci museli upravit 
své produkty tak, aby se problém vyřešil. O vlivech 
bezdrátových internetových sítí nemluvě. Otázkou 
zůstává, jak rychle bude elektromagnetický smog 
do budoucna narůstat. 

Analogový proces modulace 
Myšlenkou analogové modulace je kontinuální 
změna nosné vlny. Tato technologie je známa pře-
devším z  oblasti radiového a  televizního vysílání 
a dělí se na dvě skupiny: 
Amplitudová modulace (AM) 
Technologie využívaná původně pro vysílání rá-
dia na  středních vlnách (SV/MW). Při ní se vysílá 
předem určená nosná frekvence. Pro přenos vlast-
ních frekvenčních dat se transformuje frekvenční 
informace nosné vlny. Je-li použita jedna pevná 
frekvenční modulace, sestává přenášené frekvenč-
ní spektrum z  následujících tří frekvencí: nosná 
frekvence, nosná mínus modulovaná frekvence 
a nosná plus modulovaná frekvence. Šířka pásma 
vyžadovaná nosným signálem je dvojnásobně 
vyšší než šířka pásma modulovaného signálu.                                                                   
Při amplitudové modulaci ovlivňuje nízkofrekvenč-
ní signál nesoucí informaci vysokofrekvenční nos-
ný signál. Informační signál mění pouze amplitudu. 
Frekvence a fázový posuv zůstávají zachovány. 
Frekvenční modulace (FM) 
Používá se pro vysílání rádia na  velmi krátkých 
vlnách (VKV/UKW). Při frekvenční modulaci se                      
pro přenos signálu využívá upravená samotná 
frekvence nosného vlny. Z tohoto důvodu nevysílá 
nosná vlna čistě na jedné frekvenci, ale potřebuje 
stanovený frekvenční rozsah. Jelikož signál není zá-
vislý na hodnotách stávající amplitudy jedné vlny, 
je tato metoda podstatně odolnější vůči rušení, nic-
méně nevýhodou je její vyšší technická náročnost. 

Praktické využití 
S dálkovým ovládáním se dnes setkáváme téměř 
na  každém kroku. Mimo oblast vratové a  stínicí 
techniky či automobilového průmyslu je bezdrá-
tově možno spouštět či vypínat průmyslové stroje 

stejně jako například osvětlení domu. Ovládat lze 
topné systémy včetně ventilů jednotlivých topných 
těles. Velmi snadno lze ovládat jakýkoliv domácí 
spotřebič za  pomoci dálkově ovládaného modu-
lu, jenž se zasune do zásuvky, a do něj připojíme 
požadovaný spotřebič. Technologie bezdrátového 
přenosu signálu využívají domovní zvonky, termo-
staty, teploměry s venkovními čidly či audiotech-
nika – mikrofony a  sluchátka. Toto byl jen velmi 
úzký výčet zařízení, avšak je nutno si uvědomit, že 
s narůstajícím množstvím bezdrátové komunikace 
dochází k jejímu vzájemnému rušení. Velmi rychle 
se poté můžeme potýkat s provozními problémy, 
respektive s  poklesem dosahu vysílačů. Dalšími 
faktory ovlivňujícími dosah radiové komunikace 
jsou stavební materiály, přes které musí radiové 
vlny projít. Zde nastupují na scénu fyzikální zákony, 
které je nutno ctít. Propustnost signálu rádiového 
ovládání je uvedena v  tabulce níže. Každopádně 
je dobré vyvarovat se pokud možno umístění přijí-
mačů dálkového ovládání na kovových stavebních 
konstrukcích, které většinou radiový signál doko-
nale odstíní. Zejména v  interiérech domů může 
nastat situace, kdy stávající elektroinstalace, různé 
spotřebiče a použité stavební materiály komplikují 
dálkové ovládání rolet či žaluzií. Pro tento případ 
jsou k  dispozici zesilovače signálu, které přijmou 
z ovladače vyslaný signál a současně jej „přepošlou“ 
dále. Problémy pak povětšinou zmizí. 

Přehled využívaných frekvencí 
Na používání radiových frekvencí dohlíží Český te-
lekomunikační úřad (ČTÚ). 
27; 40; 433; 868 MHz – frekvence používané 
v Evropě 
315; 345; 426; 915 MHz – frekvence používané 
převážně v  Americe a  částečně v  Asii (v  Evropě 
nejsou povoleny). 
Legislativa upravující použití radiových frekvencí: 
směrnice: R&TTE 1999/5/CE; 73/23/CEE - 93/68/CEE; 
89/336/CEE - 92/31/CEE,
Normy: EN 300 220 – 3; EN 301 489 - 3.

Zdeněk Čech
RTS Magazín

Prostup signálu přes stavební materiály 
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Kovové stěny 
nebo mříže 
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sklo 
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Právní úprava, která zajistila implementaci 
příslušné směrnice do  českého národního 
práva, byla zavedena Zákonem č. 102/2001 
Sb., o  obecné bezpečnosti výrobků. (Dříve 
bylo postupováno dle NV 163/2002 Sb. a bylo 
vydáváno „STO = stavební technické osvěd-                                                                                                  
čení“ a  výrobce si vystavoval prohlášení 
o shodě.) 1)

Na stavební výrobky však postupně vycháze-
jí jednotné evropské harmonizované normy 
výrobků, které vždy v příloze ZA definují jed-
notný postup posuzování pro konkrétní typ. 
V této příloze zároveň tabelárně uvádějí, které 
stavebně-fyzikální vlastnosti musejí být ově-
řovány.

Po odzkoušení těchto vlastností vydává výrob-
ce tzv. ES prohlášení o shodě dle NV 190/2002 
Sb., odst. 1 a 4 a dle ČSN EN 45014. 2)

Celý proces se tedy řídí příslušnými paragrafy 
NV 190; daný výrobek tedy vždy přechází vy-
dáním „výrobkové normy“ pod toto nařízení 
(postup posuzování se potom již neřídí starým 
českým NV 163/2002).

Normy výrobků pro stínicí techniku:

ČSN EN 13  120 - „Vnitřní clony - Funkční 
a bezpečnostní požadavky.“
Tato norma je určena pro:
-  žaluzie: volně zavěšené, vedené, nestažitelné,
-  rolety: volně vedené, s bočním vedením, 

s trvalým napínáním,
-  svislé žaluzie: volně zavěšené, s  horním 

a dolním vedením, s šikmým vedením,
-  skládací žaluzie: volně zavěšené, vedené.

V příloze ZA je stanovena povinnost ověřovat 
vlastnosti pouze u  vnitřních clon s  motoric-
kým pohonem. 3)
Z  této nové evropské harmonizované normy 
nevyplývá pro vnitřní clony s manuálním ovlá-
dáním povinnost ověřovat některou staveb-
ně-fyzikální vlastnost tohoto výrobku a  tedy 
vystavovat osvědčení zkušebnou a  následně 
prohlášení o shodě výrobcem s normou.

Výrobek není označován evropskou značkou 
shody „CE“.

ČSN EN 13 561+A1 - „Vnější clony - Funkční 
a bezpečnostní požadavky.“
Předmět normy: 
-  markýza: s  kloubovým ramenem, s  nůžko-

vým ramenem, se sklopným ramenem, s vo-
dicími rameny, svislá svinovací, balkónová, 
fasádní, pro střešní okna, pro zimní zahrady, 
košová,

-  sítě proti hmyzu,
-  sluneční clony.

Příloha ZA  - stanovena povinnost ověřovat 
vlastnosti:  odolnost proti větru.

Výrobek je označován evropskou značkou 
shody „CE“.

ČSN EN 13 659 - „Okenice - Funkční a bez-
pečnostní požadavky.“
Tato norma je určena pro:
-  vnější žaluzie,
-  předokenní rolety (svinovací okenice),
-  okenice: křídlové, benátské, naplocho uza-

víratelné, skládací (harmonikové), posuvné.

V příloze ZA je stanovena povinnost ověřovat 
vlastnosti: odolnost proti větru.

Výrobek je označován evropskou značkou 
shody „CE“. 

Ing. Jan Smítal
Odborný tým SVST

Pozn. 1: platnost případných dříve vydaných STO se již ne-
prodlužuje. STO z minulosti doporučujeme založit pro pří-
pad zpětných kontrol ze strany inspekčních orgánů (v ČR 
je to ČOI).

Pozn. 2: české Nařízení vlády 190/2002 je zákon, který vznikl 
„přeložením evropské směrnice“ (viz informaci v jeho přílo-
ze) a odpovídá tak společným pravidlům technického ově-
řování stavebních výrobků v evropském prostoru.
Zákony ČR naleznete (možno stáhnout) na www.mvcr.cz.

Pozn. 3: z uvedené normy (přílohy ZA) vyplývá pro výrobce 
povinnost  splnit směrnici o strojních zařízeních, pouze po-
kud je osazen motorický pohon.

Způsob posuzování 
stínicí techniky
Klíčový význam pro zajištění ochrany spotřebitele má bezpeč-
nost výrobků, které jsou uváděny na  trh. Právo Evropské unie 
stanovuje, že na trhu mohou být distribuovány pouze bezpeč-
né výrobky. Za  jejich bezpečnost odpovídají podle směrnice 
2001/95/ES „výrobci“. 

Jsme jediná společnost na trhu 
úzce se specializující na rolovací systémy 
v oblasti výplní stavebních otvorů.

Naše zákazníky maximálně podporujeme, 
snažíme se, aby patřili k nejlepším 
v oboru stínicí techniky.

 | stabilní fi rma s dlouhou tradicí
 | odbornost, zkušenosti a vývoj

www.minirol.cz
www.buildingplastics.cz

Bernard Mullie
ředitel společnosti
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Do bytů a domů lupiči nejčas-
těji vnikají oknem nebo pro-
sklenými dveřmi. Důsledně 
instalované automatizované 
rolety pomáhají útoky nezva-
ných hostů odvrátit – a  to je 
relevantní prodejní argument. 

Nejrizikovější časy, kdy dochází k  vloupáním, 
jsou mezi 16. a 20. hodinou. Téměř dvě třetiny 
případů se odehrávají v tomto čase.
Téměř každých pět minut dojde v  Německu 
k vloupání do bytu nebo soukromého domu. 
Z  celkového počtu 113  800 vloupání, která 
eviduje policejní statistika z roku 2009 (1), bylo 
40 procent těchto útoků neúspěšných. Pozoru-
hodné přitom je, že počet odvrácených loupe-
ží v uplynulých letech kontinuálně rostl. V roce 
1993 jich totiž bylo jen 28,3 procenta.
Tyto údaje dokládají účinnost dobré zabez-
pečovací techniky a představují zároveň rele-
vantní marketingový argument pro prodejce 
roletových systémů. „Vedle bezpečnostních 
alarmů, stabilních zámků a závor jsou to prá-
vě automatizované rolety, co dokáže odvrátit 
lupiče od jejich úmyslu,“ vysvětluje Martin Blo-
dig, vedoucí marketingového oddělení spo-
lečnosti Becker-motory s.r.o. Tato společnost, 
se sídlem v Praze, nabízí pohony a systémy pro 
ovládání rolet a markýz.

Okna jako snadný cíl
Pro prodejce roletových systémů je zajímavou 
informací, že ve čtyřech z pěti případů jsou to 
právě okna a prosklené dveře, kudy lupiči pro-
nikají do domů a bytů – anebo se o to alespoň 
pokoušejí.
Kdo se však domnívá, že rolety jsou dostaču-
jící jen v  přízemí, šetří na  nesprávném místě. 
V  uplynulých letech vzrostl podíl vloupání 
do objektů v horních patrech. 

Rolety jako mechanická obrana 
vůči vloupání
Německá studie programu Policejní prevence 
kriminality spolkových zemí a  spolku dospěla 
k závěru, že většina pachatelů ustoupí od svého 
úmyslu, pokud do  objektu neproniknou bě-
hem dvou až pěti minut. Pak přecházejí na jiný 
objekt. Pevné venkovní rolety tak představují 
mechanickou zábranu, kterou je zapotřebí pře-
konat jako první - a mnohé pachatele to odradí.
Policie proto pro maximální zabezpečení ob-
jektů doporučuje rolety, které splňují tech-

nickou normu DIN 1627 a zabraňují vloupání. 
Cenově přijatelnější alternativou, která odradí 
téměř všechny lupiče, jsou rolety dle normy 
DIN 18073 se zvýšeným zabezpečením proti 
vloupání. Také pojistky proti nadzvednutí role-
ty dokážou účinně zabránit lupičům v jejich ko-
nání. Společnost Becker-motory s.r.o. nabízí své 
fundované know-how v  podobě trubkových 
pohonů s elektronickým koncovým vypínáním 
u typů RP+, PR+ a PROF+. Kromě zavěšení ro-
let na  pérových závěsech mohou být použity 
i  pevné, aretační závěsy, jejichž rozpoznávání 
je automatické. Policie výslovně poukazuje 
na nutnost odborné instalace rolet. I to je rele-
vantní argument pro specializované prodejce.

Nikdo doma, a přece je dům 
jako obydlený
Obydlený objekt bývá zřídkakdy cílem lupičů. 
„Díky náležité automatizaci rolet působí váš 
dům obydleně, i  když právě nejste doma,“ 
podotýká Martin Blodig. Časové spínače rolet 
značky Becker, jako např. spínací hodiny TC52 
nebo ruční vysílač Centronic TimeControl 
TC445-II , který získal ocenění za design „Red-
dot“, zajišťují ochranu před vloupáním a  po-
skytují přitom maximální komfort. 
Přestože obyvatelé tráví svůj čas o prodlouže-
ném víkendu nebo o dovolené mimo domov, 
působí jejich dům jako obydlený, protože auto-
matické spouštění a vytahování rolet lze napro-
gramovat a řídit i v náhodně zvolených časech. 

Rolety spustí i čidlo 
reagující na rozbití skla
Každé třetí vloupání se uskuteční ve dne. Díky 
senzorům reagujícím na  intenzitu denního 
světla lze zabránit přehřátí bytu a květin i vy-

blednutí nábytku. Rádiový světelný senzor 
SC431-II značky Becker toho však umí ještě víc. 
Toto malé neviditelné čidlo má průměr jen pět 
centimetrů a  připevňuje se na  okno pomocí 
přísavky. Kromě senzoru reagujícího na světlo 
je v  něm integrované i  čidlo, které rozpozná 
rozbití skla. Ve chvíli, kdy dojde k rozbití okna, 
se tak automaticky spustí rolety, což pachateli 
značně zkomplikuje jeho pokus o vloupání. 

Bezpečnost zvyšuje 
elektronické zakódování
I  lupiči pracují se sofistikovanými nástroji. 
Pomocí speciálních přístrojů lze zkopírovat 
nechráněné rádiové signály jednoduchých 
vysílačů pro ovládání rolet a lupič si tak může 
rolety sám pohodlně vytáhnout.
Všechny rádiové vysílače Centronic značky 
Becker jsou však vůči kopírování rádiových 
signálů zabezpečené prostřednictvím systé-
mu zvaného „Rolling Code System“. Funguje 
jednoduše: spolu s vlastním řídicím signálem 
vysílač odesílá i  proměnlivý kód. Přijímač tak 
obdrží informaci, jaký kód bude následovat. 
Pohon tedy reaguje pouze v případě, že vysí-
lač společně s příštím signálem obdrží i tento 
kód. Výhodou vysílačů Centronic je i to, že není 
zapotřebí manuální konfigurace. Vysílač a přijí-
mač se spárují pomocí několika stisků přísluš-
ných tlačítek a  pak už funguje Rolling Code 
System naprosto automaticky. „Právě kombi-
nace všech těchto systémů pomáhá účinně 
zabránit lupičům v  jejich nekalém úmyslu,“ 
uzavírá Martin Blodig.

Becker – motory  s.r.o.

(PR)

Automatizované rolety
zlodějům zkomplikují život

Ruční vysílač Centronic TimeControl TC445-II se postará o to, aby váš dům působil obydleně, i když právě nejste doma.
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Produktové listy

Jedním z  prostředků, jak těchto cílů dosáhnout, je tvorba produkto-
vých listů pro jednotlivé skupiny výrobků oboru stínicí techniky. 

Produktový list je ucelený dokument, který popisuje účel výrobku, 
jeho výhody, rozdělení podle technických parametrů a  materiálové 
složení. Velice důležitou součástí produktových listů je výčet způsobů 
montáže a  ovládání. V  produktových listech jsou uvedeny základní 
požadavky norem, které jsou doplněny o vlastnosti v normách neu-
vedené. Především u posledně jmenovaných vlastností působí Sdru-
žení výrobců stínicí techniky a jejích částí jako tvůrce standardů jed-
notlivých výrobků a zasazuje se o jejich šíření a používání ve vztahu 
k zákazníkům.

Naším záměrem je poskytnout tímto dokumentem vhodný pracovní 
nástroj zejména projektantům a architektům, aby se mohli snadně-
ji orientovat v produktech stínicí techniky a navrhnout tak do svých 
projektů vždy ideální řešení s  ohledem na  požadavky investora 
i v souladu s normami. Dále pak by měl pomoci montážním firmám 
v bezchybné instalaci, následném servisu a v přesnějším rozlišování 
oprávněných a neoprávněných reklamací stínicích prvků u koncové-
ho zákazníka. 

K dnešnímu dni Vám můžeme představit ukázky z prvních 2 produk-
tových listů. Jedná se o venkovní žaluzie a vnitřní žaluzie. Vyšly z dílny 
pověřených členů SVST a  na  jejich připomínkování mohli pracovat 
všichni členové SVST. Přestože produktovým listům byla věnována 
velká pozornost, počítáme s jejich pravidelnou aktualizací a doplňo-
váním. Cílem je, aby produktové listy byly živým dokumentem, kte-
rý věrně odráží aktuální stav daného typu produktu v oblasti stínicí 
techniky.

Na českém trhu je dnes již velmi bohatá nabídka stínicích systémů 
a další přibývají. Zde předkládané produktové listy shrnují nejběž-
něji používané varianty. V plné verzi najdete tyto 2 (a v budoucnu 
i všechny ostatní) produktové listy na webových stránkách sdružení 
www.svst.cz. 

Budeme vděčni za jakékoliv náměty na jejich zlepšení.

Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí je garantem profesionality na trhu stínicí tech-
niky a zasazuje se o šíření relevantních informací z oboru jak mezi profesionály, tak mezi laic-
kou veřejnost. 

1. Účel produktu

1.1     Vyobrazení produktu

Venkovní žaluzie slouží ke stínění prosklených ploch na budovách. Jsou vhodné pro široké použití 
na rodinných domech, administrativních budovách i výrobních halách. Díky umístění na fasádě budov 
zaručují vysokou efektivitu z pohledu snížení přehřívání interiérů. Pohyblivé lamely lze plynule nastavovat 
a regulovat tak osvětlení interiéru. V době, kdy žaluzie nejsou využívány, je možné je uschovat do boxu 
nad okenním otvorem. Podstatná část instalovaných venkovních žaluzií je ovládána motorem a řízena 
tlačítkovými spínači, nebo dálkovými ovladači.

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání: 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4

Ilustrační foto venkovní žaluzie

2. Rozdělení produktu

2.1     Podle šířky a tvaru lamel

Na českém trhu jsou nabízeny především tyto venkovní žaluzie:

Pozn.: přesná šířka a tvar lamely se mohou dle jednotlivých výrobců mírně lišit

Šířka lamely 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 65 mm 50 mm

Tvar lamely

2.2     Podle způsobu uchycení žaluzií na budovu

  2.2.1  Uchycení horního nosiče pomocí držáků do nadpraží okna a zároveň uchycení   
   vodicích lišt pomocí konzol

  2.2.2  Horní nosič nasazený na vodicí lišty, které jsou kotveny pomocí konzol na budovu
    (tzv. samonosný systém)

1. Účel produktu

1.1     Vyobrazení produktu

Venkovní žaluzie slouží ke stínění prosklených ploch na budovách. Jsou vhodné pro široké použití 
na rodinných domech, administrativních budovách i výrobních halách. Díky umístění na fasádě budov 
zaručují vysokou efektivitu z pohledu snížení přehřívání interiérů. Pohyblivé lamely lze plynule nastavovat 
a regulovat tak osvětlení interiéru. V době, kdy žaluzie nejsou využívány, je možné je uschovat do boxu 
nad okenním otvorem. Podstatná část instalovaných venkovních žaluzií je ovládána motorem a řízena 
tlačítkovými spínači, nebo dálkovými ovladači.

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání: 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4

Ilustrační foto venkovní žaluzie

2. Rozdělení produktu

2.1     Podle šířky a tvaru lamel

Na českém trhu jsou nabízeny především tyto venkovní žaluzie:

Pozn.: přesná šířka a tvar lamely se mohou dle jednotlivých výrobců mírně lišit

Šířka lamely 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 65 mm 50 mm

Tvar lamely

2.2     Podle způsobu uchycení žaluzií na budovu

  2.2.1  Uchycení horního nosiče pomocí držáků do nadpraží okna a zároveň uchycení   
   vodicích lišt pomocí konzol

  2.2.2  Horní nosič nasazený na vodicí lišty, které jsou kotveny pomocí konzol na budovu
    (tzv. samonosný systém)

PRODUKTOVÉ LISTY

ZÁKLADNÍ NEZÁVISLÝ TECHNICKÝ DOKUMENT 
Z OBORU STÍNICÍ TECHNIKY

n  Venkovní žaluzie 
n  Venkovní rolety  
n  Fasádní látkové stínění 
n  Markýzy a stínění zimních zahrad 
n  Vnitřní žaluzie  
n  Vnitřní látkové stínění  
n  Slunolamy 
n  Sítě proti hmyzu

VENKOVNÍ ŽALUZIE

2.4     Podle umístění horního nosiče

  2.4.1  Žaluzie bez krycího plechu, viz Obr. 1
  2.4.2  Žaluzie s krycím plechem, viz Obr. 2 
  2.4.3  Žaluzie do překladu HELUZ, viz Obr. 3

  2.4.6  Podomítkové provedení, viz Obr. 7

  2.4.4  Žaluzie v roletovém boxu (možno kombinovat s protihmyzovou sítí), viz Obr. 4 a 5

  2.4.7  Žaluzie do speciálních vestavných schránek

  2.4.5  Žaluzie v samonosném kulatém boxu, viz Obr. 6

2.3     Podle způsobu vedení lamel

  2.3.1  Vedení ve vodicích lankách
  2.3.2  Vedení ve vodicích lištách

Obr. 3

B

45°

90°

B

Obr. 4Obr. 1 Obr. 2

2.5     Podle ovládání
  2.5.1  Ovládání šňůrou
  2.5.2  Ovládání klikou
  2.5.3  Motorický pohon s ovládání tlačítky, dálkovým ovladačem a možnostmi   
   programování

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání:

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4
RTS Magazín

Datum: únor 2012
Vydání: I.
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VENKOVNÍ ŽALUZIE
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VENKOVNÍ ŽALUZIE
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na rodinných domech, administrativních budovách i výrobních halách. Díky umístění na fasádě budov 
zaručují vysokou efektivitu z pohledu snížení přehřívání interiérů. Pohyblivé lamely lze plynule nastavovat 
a regulovat tak osvětlení interiéru. V době, kdy žaluzie nejsou využívány, je možné je uschovat do boxu 
nad okenním otvorem. Podstatná část instalovaných venkovních žaluzií je ovládána motorem a řízena 
tlačítkovými spínači, nebo dálkovými ovladači.

PRODUKTOVÝ LIST

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání: 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4

Ilustrační foto venkovní žaluzie

2. Rozdělení produktu

2.1     Podle šířky a tvaru lamel

Na českém trhu jsou nabízeny především tyto venkovní žaluzie:

Pozn.: přesná šířka a tvar lamely se mohou dle jednotlivých výrobců mírně lišit

Šířka lamely 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 65 mm 50 mm

Tvar lamely

2.2     Podle způsobu uchycení žaluzií na budovu

  2.2.1  Uchycení horního nosiče pomocí držáků do nadpraží okna a zároveň uchycení   
   vodicích lišt pomocí konzol

  2.2.2  Horní nosič nasazený na vodicí lišty, které jsou kotveny pomocí konzol na budovu
    (tzv. samonosný systém)

VENKOVNÍ ŽALUZIE

2.4     Podle umístění horního nosiče

  2.4.1  Žaluzie bez krycího plechu, viz Obr. 1
  2.4.2  Žaluzie s krycím plechem, viz Obr. 2 
  2.4.3  Žaluzie do překladu HELUZ, viz Obr. 3

  2.4.6  Podomítkové provedení, viz Obr. 7

  2.4.4  Žaluzie v roletovém boxu (možno kombinovat s protihmyzovou sítí), viz Obr. 4 a 5

  2.4.7  Žaluzie do speciálních vestavných schránek

  2.4.5  Žaluzie v samonosném kulatém boxu, viz Obr. 6

2.3     Podle způsobu vedení lamel

  2.3.1  Vedení ve vodicích lankách
  2.3.2  Vedení ve vodicích lištách

Obr. 3

B

45°

90°

B

Obr. 4Obr. 1 Obr. 2

2.5     Podle ovládání
  2.5.1  Ovládání šňůrou
  2.5.2  Ovládání klikou
  2.5.3  Motorický pohon s ovládání tlačítky, dálkovým ovladačem a možnostmi   
   programování

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání:

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4
RTS Magazín
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VENKOVNÍ ŽALUZIE

3. Technický popis produktu
3.1     Schéma s legendou

1 2 3 4

8 9 10 11

6

7

5

1  Převodovka
2 Navíječ
3 Horní nosič
4 Držák horního nosiče
5 Lamela
6 Vodicí trny
7 Vodicí lišta
8 Žebříček
9 Spodní nosič
10 Páska
11 Krytka spodního nosiče

LegendaSchéma

4. Základní požadavky normy a potřebné zkoušky

 4.1  Norma ČSN EN 13659 + A1, 

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu
4. Odolnost proti větru ČSN EN 1932
6. Ovládací síla ČSN EN 13527
7. Konstrukce ovládacího mechanismu
8. Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
10. Odolnost blokovacích mechanismů
11. Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
12. Ovládání za mrazivých podmínek
13. Odolnost proti nárazu ČSN EN 13330
14. Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
15. Hygiena, zdraví a životní prostředí
16. Tepelný odpor ČSN EN 10077-1
17. Trvanlivost
18. Rozměrové tolerance
19. Manipulace a skladování
20. Informace o používání
21. Hodnocení shody
Příloha A Vliv teploty
Příloha B Výpočet tlaku větru působícího na okenici
Příloha C Seznam významných nebezpečí
Příloha ZA ES Prohlášení o shodě

Tabulka  č. 1

Datum: 25. 1. 2012
Číslo vydání: 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4
RTS Magazín

viz tabulku č. 1
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Jestliže se setkáváme s nedoceněním přínosu 
motorického ovládání u exteriérových sluneč-
ních clon, u prvků interiérového zastínění je si-
tuace ještě horší a komplikovanější. Je to dáno 
mimo jiné i tím, že nabídka interiérových prv-
ků je značně široká a různorodá jak po stránce 
technického řešení, tak z hlediska účelu. I zde 
však je přínos motorického pohonu významný 
a při propojení s vhodným systémem ovládání 
(dálkové ovládání, inteligentní řídicí systémy) 
dokáže motorický pohon nejen zvýšit uživa-
telský komfort, ale také přinést úspory energií.
Pohony pro interiérové zastínění jsou napáje-
ny jak střídavým napětím 230 V, tak i  stejno-
směrným napětím 24 V. 

Funkce interiérových stínicích 
prvků vs. motorický pohon
Jak už bylo zmíněno v úvodu, interiérové stíni-
cí prvky slouží některým účelům, které nemo-
hou zastat zařízení exteriérové sluneční a po-
hledové ochrany, zatímco jiné funkce ustupují 
do pozadí. Definujme alespoň ty nejdůležitější.

l  Regulace přirozeného osvětlení: tato funkce 
je společná všem prvkům stínicí techniky a ani 
u interiérového stínění tomu není jinak. Inte-
riérové zastínění umožňuje účinně ovlivňo-
vat jak nastavení intenzity přirozeného osvět-                                                                                                                            
lení, tak ochranu proti oslnění a odleskům.

l  Součinnost s  exteriérovou protisluneční 
ochranou: tato funkce je významná zejmé-
na u komerčních budov. Pokud je exteriéro-
vá sluneční ochrana vyřešena výrobky citli-
vými na povětrnostní vlivy (především vítr), 
nastupuje za určitých podmínek interiérová 
sluneční ochrana na  její místo. V  případě 
např. větrného a  slunečného počasí může 
dojít k zatažení exteriérových stínicích prv-
ků do ochranných poloh a bez interiérového 
stínění  není možná regulace přirozeného 
osvětlení (viz výše) ani ochrana proti ne-                                                                                                  
žádoucímu přehřívání vnitřních prostor. 
Zejména tato funkce interiérového stínění 
bývá často podceňována.

l  Regulace tepelných podmínek: tato funkce 
má u interiérového zastínění menší význam 
než u exteriérových stínicích systémů. Je to 
dáno umístěním stínicího prvku, který se 
dopadem slunečního záření sám zahřívá 
a v  interiéru pak působí jako topné těleso. 
Ochrana proti nežádoucímu přehřívání 
chráněných prostor je tak méně účinná než 
v případě venkovního stínění, nicméně stále 
má svůj nezanedbatelný význam.

l  Ochrana soukromí: nejen při pohledu zven-
ku. Interiérové stínicí prvky dovolují rozdělit 
místnost na menší části a docílit tím oddě-
lení funkčních celků, pracovišť apod. Navíc 
je tato ochrana variabilní a  dá se nastavit 
podle aktuálních požadavků.

l  Funkce estetická a  architektonická: interi-
érové stínicí prvky jsou součástí celkového     
architektonického řešení prostoru, umoc-
ňují jeho estetické vyznění, napomáhají 
vytvoření příjemného prostředí, ochraně 
soukromí, …

l  Funkce ochrany proti hluku a nežádoucím 
tepelným ztrátám: kvůli konstrukci a umís-
tění nemají většinou výrobky interiérového 
stínění v  tomto směru výrazný účinek, vý-
jimku mohou tvořit pouze závěsy z těžkých 
látek.

Všech těchto funkcí lze samozřejmě využívat 
i v případě, že jsou stínicí prvky ovládány ma-
nuálně. Ovšem největšího účinku a komfortu 
se dosáhne v  případě motorického pohonu; 
a to zejména tehdy, když jsou pohony ovládá-
ny vhodným řídicím systémem.

Pohony pro horizontální 
interiérové žaluzie
Pro horizontální interiérové žaluzie připadá 
v úvahu několik možností, jak jejich motorický 
pohon vyřešit. Určujícím faktorem je v tomto 
případě šířka lamel, ale také jejich materiál 
a celková konstrukce žaluzie.
Pro interiérové žaluzie se šířkou lamel 50 mm se 
používají pohony napájené ze sítě 230 V/50 Hz.                                                                                                             

Konstrukce žaluzie i její ovládání jsou v tomto 
případě prakticky totožné s  řešením, jaké se 
používá pro žaluzie venkovní.
Pro dekorační interiérové žaluzie s  lamelami 
zhotovenými ze dřeva nebo bambusu se čas-
to používají trubkové pohony, určené jinak                      
pro předokenní rolety. Jejich použití je podmí-
něno speciální konstrukcí žaluzie, neboť hlav-
ní pohonná hřídel žaluzie v tomto případě je 
klasická roletová osmihranná trubka, většinou 
o průměru 40 mm. Také tyto pohony jsou na-
pájeny výhradně síťovým napětím 230 V.
Pro interiérové žaluzie s  hliníkovými lamela-
mi o šířce 25 mm se vesměs používají poho-
ny, napájené stejnosměrným napětím 24 V.                       
U  těchto pohonů je nutné mít na  paměti,                                                                                                               
že elektrický rozvod i ovládání je řešeno odliš-
ně, než jak je obvyklé u pohonů napájených 
síťovým napětím 230 V. Rozvod je pouze 
dvouvodičový a směr pohybu je ovládán změ-
nou polarity napájecího napětí. Pro ovládání 
nelze použít běžné žaluziové ovladače použí-
vané pro venkovní žaluzie, ale speciální, které 
vyhovují zmíněným požadavkům. Pozornost 
je také třeba věnovat způsobu nastavení 
koncových poloh žaluzie. Určení a nastavení 
koncových poloh je závislé na  konkrétním 
typu použitého pohonu a může mít zásadní 
vliv na mechanickou konstrukci žaluzie, např. 
na  nutnost použití externího mechanického 
dorazu.

Vertikální žaluzie, plissé, 
římské rolety, baldachýny, …
Pro motorický pohon plissé, římských rolet 
a podobných stínicích výrobků se vesměs po-
užívají stejné pohony 24 V jako pro interiérové 
žaluzie. Pro řešení elektroinstalace i pro nasta-
vení koncových poloh tedy platí stejná pravi-
dla, uvedená v předchozím odstavci.
Pro baldachýny a  podobná zastínění světlíků 
je obvykle motorický pohon jediným možným 
způsobem, jak je ovládat, neboť jsou umístě-
ny ve  výšce a  nejsou přístupné. Stínicí prvky 
mohou využívat jak pohonů napájených ze 

Motorický pohon prvků
interiérového zastínění
Interiérové zastínění, na  rozdíl od  exteriéro-
vých prvků sluneční ochrany, jako jsou před-
okenní rolety nebo venkovní žaluzie, plní 
poněkud odlišné funkce. Hlavní funkcí sa-
mozřejmě zůstává regulace světelných pod-
mínek, do  pozadí mírně ustupuje ochrana                                                                                                  
před nežádoucím přehříváním místnosti a na-
opak na významu nabývá funkce estetická.
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sítě 230 V, tak stejnosměrným napětím 24 V.                           
Který pohon bude použit, je ovlivněno konstruk-
cí baldachýnu, jeho velikostí, umístěním a mno-
ha dalšími faktory.
Pro vertikální žaluzie jsou určeny zcela speciální 
pohony, které ve spojení s mechanikou žaluzie 
poskytují kromě jejího úplného zatažení či roz-
tažení také možnost naklápění lamel. I tyto po-
hony existují ve dvojím provedení, pro napájení 
230 V nebo 24 V, a podle toho je nutno vyřešit 
elektroinstalaci.

Závěsy, záclony
Na první pohled by se mohlo zdát, že pro verti-
kální žaluzie a závěsy (záclony) lze použít stejné 
pohony. Ve skutečnosti jsou požadavky na mo-
torický pohon obou stínicích prvků natolik odliš-
né, že je pro závěsy nutné použít speciální typy 
pohonů.
Závěsy, zejména pokud mají kromě pohledové 
funkce plnit i funkci akustické izolace proti ven-
kovnímu hluku nebo upravit akustiku místnosti 
(například při promítání) bývají vyrobeny z těž-
kých látek. Hmotnost závěsu je tak výrazně vyšší, 
než je tomu u vertikálních žaluzií. Požadavkem 
bývá také možnost roztahování buď pouze k jed-
né straně, nebo naopak ze středu na obě strany 
(typ opona). Z hlediska ovládání pohybu závěsu 
je vhodné, aby pohon byl vybaven mechanickou 
spojkou, která umožní ruční ovládání závěsu, je-
li pohon v  klidu nebo pokud dojde k  výpadku 
napájení. „Třešničkou na dortu“ může být spouš-
tění pohonu pouhým zatažením za závěs.
Pohony pro závěsy a  záclony bývají obvykle 
napájeny ze sítě 230 V  a  umožňují jak lokální 
ovládání, tak zapojení do systému např. v promí-
tacích sálech, konferenčních místnostech apod.

Ovládání motoricky poháněných 
interiérových clon
Jak už bylo uvedeno v předchozím textu, pou-
žité ovládací prvky nebo elektronické řídicí jed-
notky je nutné volit podle toho, jaký typ pohonu 
je použit. Nicméně obecně lze shrnout, že jak 
pro pohony 230 V, tak pro pohony 24 V lze ovlá-
dání rozdělit do tří základních skupin.
l  Manuální ovládání lokálním ovladačem (ža-

luziovým spínačem), které je použitelné ze-
jména pro jeden solitérní prvek interiérové-
ho zastínění a  při nízkých nárocích uživatele 
na komfort obsluhy.

l  Elektronické ovládání, kam lze zahrnout ze-
jména stále běžnější a oblíbenější bezdrátové 
dálkové ovládání. Elektronické ovládání již 
umožňuje vytvořit i jednoduché automatické 
systémy, zahrnující např. časovou nebo slu-
neční automatiku.

l  Inteligentní řídicí systémy, resp. zapojení 
do  systému inteligentní budovy. Toto ovlá-
dání je zatím nejběžnější při instalacích v ko-
merčních budovách, ale již si nachází cestu 
i  mezi uživatele v  obytné sféře. Díky součin-
nosti s  ostatními systémy budovy (osvětlení, 
větrání, topení atd.) vzniká pružně a všestran-

ně reagující systém, který dokáže využít vlast-
nosti každého svého prvku na maximum.

Pokud jsou pro motorické ovládání interiérových 
clon použity pohony 24 V, je nutné do systému 
jejich ovládání zahrnout také potřebné napájecí 
zdroje. Jejich počet a výkon závisí na konkrétní 
stavební dispozici objektu a nelze pro ni stanovit 
nějaké obecné pravidlo. Naopak je třeba zdůraz-
nit, že nelze podcenit kvalitu napájecích zdrojů 
z  hlediska parametrů jejich výstupního napětí             
24 V, zejména dostatečné stability a nízkého zbyt-
kového střídavého napětí. Nedostatečná stabilita 
napětí zdroje může být např. příčinou rozdílné 
rychlosti pohybu clony ve směru nahoru a dolů. 
Příliš velká střídavá složka ve  výstupním napětí 
24 V pak může vést ke snížení životnosti pohonů.

Alternativní způsoby napájení
V  poslední době se stále častěji objevují poža-
davky na  alternativní způsoby napájení moto-
rického pohonu interiérových stínicích zařízení. 
Důvodem většinou bývá nemožnost zavést 
ke stínicímu prvku, resp. k jeho pohonu, potřeb-
nou elektroinstalaci. Důvodů může být několik, 
počínaje dodatečnou instalací stínicího prvku 
do  již hotového interiéru a  místem instalace 
(např. prosklená stěna zimní zahrady) konče.
V takových případech je možno použít dvě řeše-
ní: pohony napájené z akumulátoru dobíjeného 
pomocí fotovoltaického panelu slunečním záře-
ním nebo pohony napájené výlučně z  baterie. 
Oba způsoby napájení mají své přednosti a spe-
cifická použití.
Pohony s  fotovoltaickým panelem jsou vhod-
né zejména pro prosklené stěny, zimní zahrady 
a  místa bez rozvodu elektrické energie. Jejich 
předností je především bezúdržbovost: není 
nutné starat se o stav baterií apod.
Naopak pohony napájené výlučně z  baterií 
najdou uplatnění především uvnitř místnosti, 
u clon plnících estetické funkce nebo variabilně 
rozdělujících prostor.
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že pro tyto 
aplikace nelze použít dříve zmiňované pohony 
24 V. Tyto pohony nejsou konstruovány pro ba-
teriové napájení zejména z  hlediska proudové 
spotřeby a  také napětí 24 V  je pro bateriové 
napájení příliš vysoké a  potřebné baterie, resp. 
akumulátory, by byly příliš rozměrné a nákladné.

Motorický pohon prvků interiérového zastínění 
sice na jednu stranu vyžaduje další investici, na-
proti tomu však zhodnocuje investici vloženou 
do  samotných výrobků. Snadnější a  komfort-
nější ovládání uživatel ocení zejména v případě 
rozlehlejších interiérů a většího počtu clon. Inte-
riérové zastínění bude skutečně používat, využí-
vat jeho přínosu ve všech uvedených oblastech. 
Díky tomu se investice do interiérových stínicích 
prvků nestane mrtvou investicí. 

Ing. Roman Martinů
Odborný tým SVST

www.lomax.cz
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LameLy 63 S, Z + eCN-SyStÉm®:
maLÉ DÍLy S VeLKÝm eFeKtem
Jedinečné spojení jednotlivých lamel patentovaným páskem s  klouby a 
nerezovými sponami (eCN) nastavuje venkovním žaluziím nová měřítka.
Žaluzie s novými lamelami 63 mm tvaru Z a S jsou navíc díky menší 
zástavbové hloubce ideální pro použití při rekonstrukcích domů.

 

Vylepšené hodnoty oproti dosavadním systémům:

• Přesná tvorba balíku lamel

• menší a užší balíky

• Nižší potřebná výška krycích clon a šachet

• Vyšší stabilita ve větru a životnost

aR 63 S eCN aR 80 eCN

Kde nás najdete:

HeLLa stínící technika s.r.o.
türkova 828/20, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 272 660 248, fax: 272 765 275, e-mail: info@hella-czech.cz 
Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, tel.:491 481 227, fax: 491 481 116, e-mail: velke.porici@hella.info
Vojtova 1198, 664 34 Kuřim, tel.: 541 231 099, fax: 541 231 575, e-mail: brno@hella.info

www.hella.info
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Editorial

O d p r o d á m e  b e z o b r á t k o v é  z á s o b y 
- lamela pro vnitřní žaluzie 16  mm, stříbrná                           
metalíza perforovaná, 14  400 mb, lamela                               
pro venkovní žaluzie, š. 98 mm, RAL 7032 šedá 
litina, 1  700  kg. Kontakt Servis Climax a.s.,                                                                                      
p. Luděk Šimurda, tel.: 603 706 703.

Společnost Proklima se sídlem v Praze 
rozšiřuje svůj obchodní tým a hledá pracovníky 
na pozici obchodník – technik. Nabídky se živo-
topisem posílejte na adresu 
objednavky@proklima-stinicitechnika.cz.

Řádková inzerce

Fórum častých dotazů
n Markýza propouští vodu nebo voda proka-
pává ve švech, jak to řešit?

Vodopropustnost je rozdílná v  závislosti 
na použitém materiálu. I v případě, že jde o tzv. 
nepropustné materiály, u nichž je plachta mar-
kýzy silně naimpregnována, může se stát, že 
voda lehce prokapává ve  švech. Tato netěs-
nost by ale měla být pouze dočasná a  látka 
by se do cca 30 dnů měla okolo nití utáhnout 
(tato vlastnost by měla být deklarována výrob-
cem). Pokud i po této době voda prokapává, je 
vhodné obrátit se na dodavatele.
Primárně však znovu upozorňujeme, že mar-
kýza není určena k ochraně proti dešti. 

n Jaké mohou být závady nebo poškození 
aretačních závěsů u  vrat? Jak je možné jim 
předcházet?

Aretační závěsy jsou při správném použití 
bez závad. K závadám dochází, pokud nejsou 
správně nastaveny koncové polohy. V  těch-
to případech dochází k  velkému namáhání 
a může dojít až k jejich k prasknutí. 

n Jak se chovají pohony při výpadku elek-
trického proudu, ztratí se naprogramovaná 
data?

Při výpadku elektrického proudu pohon zůsta-
ne ve stejné pozici a stavu, ve kterém byl před 
výpadkem napájení. Naprogramovaná data se 
z pohonu neztratí a jsou stále uložena v paměti 
pohonu. Jejich samovolné zmizení není při stan-                                                                                                                                   
dardních provozních podmínkách možné. 

n Jak se čistí lamely vertikálních žaluzií?

Každý materiál by měl být výrobcem označen, 
jak ho lze čistit, příp. prát. Obecně jsou postup 
a zásady podobné jako u záclon - při mírném 
znečištění stačí použít vysavač, některé mate-
riály lze vyprat i  standardním způsobem; ně-
které nejsou téměř čistitelné vůbec (zejména 
některé zvláště levné materiály). Čištění zajiš-
ťují také některé specializované firmy. Dopo-
ručuje se lamely čistit cca 1x ročně. 
Upozornění: lamely se nikdy nesmí zlomit 
a  v  žádném případě se nedoporučuje praní 
v pračce (dochází k nevratnému poškození)!

n Jak by měla být připravena stavba pro mon-                                                                                                                                            
táž vrat?

Ideální stavební připravenost pro montáž ga-
rážových vrat je následující:
-  hotové vnitřní omítky v  garáži včetně vý-

malby (při dokončovacích pracích často 
vzniká prach, který se usazuje na nepřístup-
ných místech a nesnadno se čistí),

-  hotová finální rovná podlaha včetně dlažby 
(vrata lze sice namontovat i před dokonče-
ním podlahy, nicméně to s sebou nese nut-
nost následného seřízení vrat), vodorovný 
finální strop,

-  boční špalety a překlad v jedné rovině kol-
mé k podlaze (boční špalety nesmí být vůči 
sobě takříkajíc „do vrtule“),

-  přívod elektrické energie dle typu a rozmě-
ru vrat určí technik prodejce (u sekčních vrat 
zásuvka 230 V ve stropě cca 200 mm mimo 
osu vrat),

-  důležitá je také dostatečná únosnost sta-
vebních prvků, na které se montáž provádí.

n Jaké jsou nejčastější závady na  horizon-
tálních žaluziích a  jak se řeší? Jak jim před-
cházet?

K nejčastějším vadám u horizontálních žaluzií 
patří přetržení ovládacího řetízku. To může být 
způsobeno jednak špatnou technologií svařo-
vání plastového řetízku u výrobce, popřípadě 
vadou materiálu a  jednak nevhodným ovlá-
dáním na  straně uživatele. Vždy je zapotřebí 
ovládat žaluzie řetízkem pod takovým úhlem, 
aby kladl co možná nejmenší odpor v  místě 
vyústění ze žaluzie.
K častým vadám také patří vytržení textilního 
pásku z navíječe nebo přetržený žebříček u ko-
vového konektoru pod horním nosníkem. Tyty 
vady jsou převážně způsobeny špatnou tech-
nologií výroby.
Další vadou může být křivý chod žaluzie. Tato 
vada může pocházet již od výrobce díky ne zce-
la přesnému seřízení, ale může vzniknout i špat-
nou manipulací popřípadě montáží. V  tomto 
případě je potřeba, aby textilní pásek zajišťující 
chod žaluzie byl vždy v „tahu“. Jinými slovy není 
vhodné např. přizvedávat spodní profil žaluzie 
tak, aby se pásek nadměrně uvolňoval.

Odborný tým SVST

Vyladěná
garážová vrata...

www.lomax.cz

garážová vrata
předokenní rolety
ploty a brány

Garage Doors
Roller Shutters
Fences and Gates

Garagentore
Rollläden
Zäune und Tore
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S  pozůstatky vlivu bývalého 
východního bloku se ještě 
do  pozdních devadesátých let 
minulého století potýkala archi-
tektura většiny českých měst. 
Budovy, ať už obytné nebo ad-
ministrativní, charakterizovala 
všeobjímající, stereotypní šeď. 
O to markantněji se města zača-
la probarvovat v  následujících 
letech, až tento trend dosáhl 
jistého extrému. Dnes se ar-
chitekti a  developeři vrací zpět 
k  neutrálním odstínům, ovšem 
ve  zcela jiném formátu. Neut-
rální barvy 21. století ztělesňují 

nadčasovost, serióznost a  po-
krok. Ve  spojitosti s  nejmoder-
nějšími technologiemi (napří-
klad nápaditě zabudovanými 
solárními kolektory), které jsou 
na první pohled zřejmé již z ex-
teriéru budovy, pak zhmotňují 
i šetrnost a respekt k životnímu 
prostředí. 

Sklo - materiál 
budoucnosti

Pokud bychom se zaměřili 
na  vzhled současných adminis-
trativních budov, zjistili bychom, 

že namísto klasické omítky, jsou 
tyto objekty mnohem častěji 
opatřovány lehkými obvodový-
mi plášti či sendvičovými panely 
z nejrůznějších materiálů (dřevo, 
probarvené vláknocementové 
desky, hliníkové systémy atd.). 
Důvodem není jen atraktivní 
design, ale také mnoho dalších 
zajímavých vlastností, jaké tyto 
produkty oproti klasickému ře-
šení nabízejí (tepelně-izolační 
vlastnosti, možnost provětrává-
ní, odolnost, trvanlivost, snadná 
výměna poškozených prvků). 
V nejhojnější míře se pak samo-
zřejmě setkáme se sklem, které 
lze v  tomto směru považovat 
za evergreen. Ne vždy však bylo 
užití tohoto materiálu tak samo-
zřejmé. V polovině minulého sto-
letí bylo vyvinuto sklo float, díky 
čemuž rapidně stoupla výroba 
skleněných prvků pro komerční 
budovy. Společně s  tímto tren-
dem však narůstala kritika takto 
opláštěných budov, protože tr-
pěly velkými tepelnými ztrátami 
i  spotřebou energie na  větrací 
systémy a chlazení. Jak ale uvádí 
Miloš Florián ve své knize Inteli-
gentní skleněné fasády, vlivem 
ropné krize, která vyvrcholila 
v  letech 1973-74, nastal v  80. 
letech 20. století ve vývoji archi-
tektury využívající konstrukčních 
a optických vlastností skla zásad-
ní obrat. Člověk si konečně uvě-
domil, jak obrovský energetický 
potenciál má sluneční záření 
dopadající na obal budovy. Také 
samotné okno začalo být chá-
páno jako systém, který má plnit 
více funkcí – vznikla představa 
takzvaného aktivního okna. „Ak-
tivní okno větrá podle vlhkosti 
vzduchu v  prostoru místnosti, 

podle koncentrace oxidu uhli-
čitého anebo se podle potřeby 
mění z  lapače slunce v  protislu-
neční brýle,“ píše Miloš Florián. 
Aby mohla být skleněná fasáda 
či okno skutečně „aktivní“, musí 
být vybaveny účinnou, nejlépe 
motorizovanou a automatizova-
nou stínicí technikou, která dnes 
navíc spoluvytváří podobu fa-
sád, jež následně přispívají k cel-
kovému obrazu měst.

Nejen praktický doplněk

Sluneční světlo, které je pro lid-
ské oko příjemnější, se osvědčilo 
jako nejlepší zdroj pohody. Stu-
die ukazují, že v kancelářích s do-
statečným přísunem denního 
světla vládne vyšší produktivita 
a nižší míra absentismu. Sluneč-
ní světlo je zadarmo a  snížením 
využívání umělého osvětlení se 
logicky zvyšuje úspora energie. 
V  případě komerční budovy 
může představovat až 35 procent 
nákladů! Fasády s  velkými výpl-
němi otvorů tak budou pravdě-
podobně základním rysem fasád 
i  v  budoucnosti, stejně tak jako 
jejich nedílná a nepostradatelná 
součást – stínicí technika. Vzhle-
dem k  intenzitě využití tohoto 
praktického zařízení v  poměru 
k celkové ploše fasády, je kladen 
velký důraz na samotnou podo-
bu stínicích prvků, které mohou 
být vyrobeny z různých materiá-
lů a v celé řadě odstínů. Přestože 
se trendy ubírají směrem k neut-
rálně působícím tónům, budo-
vám nechybí hravost, nápad ani 
smysl pro detail, a to právě díky 
exteriérovým žaluziím, venkov-
ním nebo screenovým roletám. 
Například na první pohled fádní 

Fasády s šestým 
smyslem
Ať už chceme nebo ne, komerční, adminis-
trativní či jiné reprezentativní budovy jsou 
nedílnou součástí podoby našich měst. Re-
prezentují osoby, firmy, ale i moderní dobu 
a životní styl. Fasády takových objektů už ne-
mají být jen krásné, ale také účinné.
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šedou omítku posune do  zcela 
jiné roviny akcentující žaluzie                
ze světlého dřeva. Energii jem-
ných, přírodních barev zase roz-
proudí pestrobarevné venkovní 
screenové rolety. Příjemnou kom- 
binaci vytvoří i  vínově červená 
fasáda z vláknocementových de-
sek a kontrastní hliníkové lamely.  

Venkovní žaluzie

Hliníkové a  dřevěné venkovní 
žaluzie jsou v  případě adminis-
trativních objektů vůbec nejvy-
užívanějším typem exteriérové 
stínicí techniky. Mimo jiné také 
proto, že výborně korespondu-
jící se současnou architekturou, 
která je charakteristická důra-
zem na  jednoduchost, čistotu 
stylu a  linií. Hliníkové lamely, 
jejichž horní profil může být za-
kryt výrazným krycím plechem, 
podtrhávají technicistní vzezře-
ní stavby, dřevěné zase působí 
vysoce elegantně. Přírodní ma-
teriál dodá fasádě přívětivější 
tvář, což je pro budovu větších 
rozměrů přímo žádoucí. Hlavní 
výhodou žaluzií oproti ostatním 
typům venkovního stínění je 
možnost přesné regulace pro-
světlení interiéru – od  úplného 
zatemnění až po  příjemnou at-
mosféru lehkého stínu. Ve všech 
svých polohách jsou exteriérové 
žaluzie atraktivní ozdobou okna 
a zvláště tvarově strohé, masivní 
až monolitické budovy příjemně 
provzdušní. Na rozdíl od interié-
rových žaluzií navíc zadržují slu-
neční záření již vně objektu, čímž 
zabraňují přehřátí okenní výplně 
a  následně interiéru. V  případě 
dřevěných lamel se k  výrobě 
nejčastěji používá odolná sever-
ská borovice ošetřená speciální 
lazurou obsahující impregnační 
složku a vrstvu laku s UV filtrem. 

Exteriérové rolety

Vzhledem k  možnosti přesné 
regulace množství slunečního 
svitu mohou být žaluzie stálým 
doplňkem okna, na  úkor toho 
však mají menší tepelně-izolační 
schopnost ve srovnání s exterié-
rovými roletami. Ty budou díky 
eliminaci tepelných mostů zdro-
jem ještě větších úspor energie. 
Rolety se vyrábějí z  hliníku, PVC 
nebo dřeva. Dřevo je ideální vol-

bou pro komerční budovy v his-
torických zástavbách. Oproti hli-
níku a PVC navíc slibují zmenšení 
tepelné ztráty o více než 40 pro-
cent. Dřevo také poskytne archi-
tektovi širokou paletu možností 
barevných úprav a moření. Další 
předností všech rolet je zvýšené 
tlumení hluku (u  dřevěných sní-
žení o 7-16 dB). Exteriérové rolety 
výborně chrání před povětrnost-
ními vlivy, dokonale střeží sou-
kromí a v případě jejich nevyužití 
nijak neruší. Box totiž nezasahuje 
do  světlosti okna. Podomítko-
vým provedením je tak docíle-
no čistého a  ničím nerušeného 
vzhledu fasády. Jedinou obec-
nou nevýhodou rolet může být 
horší regulace intenzity paprsků 
dopadajících do  interiéru, která 
je dána nemožností natáčet jed-
notlivé lamely. Na druhou stranu 
však zajistí oproti ostatním ty-
pům stínicí techniky stoprocent-
ní zastínění interiéru, a tak nejú-
činnější přirozenou klimatizaci. 
Nižším budovám venkovní rolety 
nabídnou také účinnou ochranu 
před vniknutím do objektu.

Zastínění i výhled

Zajímavým a  stále žádanějším 
řešením, jak bránit nežádou-
cím slunečním paprskům, jsou 
screenové rolety. Filtrují ostré 
sluneční světlo, které pak v  in-
teriéru působí přirozeně. Tím 
místnosti nenásilně chrání před 
přehříváním. Skelné vlákno po-
tažené PVC v různých odstínech 
totiž zajistí světelnou i  tepelnou 
pohodu, ovšem ne na  úkor vý-
hledu ven. I  přesto, že se jedná 
o lehký materiál, je velmi pevný, 
odolný proti vlhkosti, vysoké 
i  nízké teplotě a  práchnivění. Je 
barevně stálý, těžce vznětlivý, 
antistatický, antialergický a odol-
ný vůči UV záření. Díky této své 
vlastnosti zabraňují screenové 
rolety opotřebování interiérové-
ho vybavení. Nezanedbatelné 
jsou také jeho tepelně-izolační 
vlastnosti (zadrží až 92 procent 
slunečního tepelného záření 
a  40 procent nákladů na  klima-
tizaci). Screen se vyrábí v  boha-
té paletě i  velmi pestrých barev 
a v různých hustotách tkaní. Ten-
to typ stínicí techniky tak umožní 
uzpůsobit vzhled screenu i  těm 
nejnáročnějším individuálním 

požadavkům. Screenové rolety 
nepotřebují velký zástavbový 
prostor a  mohou být umístěny 
i  ve  velmi komplikovaných pro-
storách. Ve  své „klidové poloze“ 
jsou v podstatě neviditelné.

Inteligentní fasáda

Aby stínicí technika v  adminis-
trativních budovách plnila nejen 
estetickou funkci, ale současně 
umožnila také žádoucí kontrolu 
nad tepelnými výměnami, musí 
být automatická. Stínicí techni-
ka ovládaná manuálně (špatně 
dostupná místa, nepřítomnost 
lidského faktoru apod.) totiž není 
používána tak často, aby bylo do-
saženo maximální energetické 
účinnosti a teplotního komfortu. 
Jak funguje automatizace neboli 
dynamická izolace fasád velkých 
budov? Systém musí v první řadě 
zaručit několik funkcí: musí řídit 
objekt jako celek podle zadaných 
parametrů, umožnit jeho rozdě-
lení do  zón a  řízení tak optima-
lizovat - např. zatažení venkov-
ních žaluzií pouze na  fasádách 
aktuálně vystavených působení 
větru, aby se předešlo jejich 
poškození. A  v  neposlední řadě 
musí umožnit každému uživateli 
(za předem stanovených podmí-
nek) zasahovat prostřednictvím 
místních ovladačů do  nastave-
ní „toho jeho“ stínicího prvku 
a  přizpůsobit si tak své okolní 
prostředí přesně podle osob-
ních požadavků. A  je zde (opět) 
i ekonomické hledisko pro pou-
žití kvalitního řídicího systému 
- takto ovládaná zařízení stínicí 
techniky vykazují menší poru-
chovost a delší životnost ve srov-
nání s ručně či individuálně ovlá-
danými zařízeními - jinými slovy: 
snižují se provozní náklady. Řídicí 

systémy mohou navíc spolupra-
covat s  dalšími systémy budovy 
(EZS, EPS). Na  základě údajů či-
del o  vnější teplotě, dešťových 
srážkách, intenzitě a směru větru 
i slunečního svitu, vnitřní teplotě 
a také o čase umožňuje řídit ob-
jekt jako celek a zároveň jej roz-
dělit až na 16 individuálně ovlá-
daných zón (podle fasád, podle 
podlaží, podle typu ovládaného 
zařízení, ...). V  každé zóně může 
být samostatně ovládáno až 
400 pohonů, a  to jak centrálně, 
tak místními ovladači. Systémy 
většinou umožňují tři základní 
druhy provozu: ekonomický, uži-
vatelský a kombinovaný. Funkce 
ekonomického provozu jsou 
zaměřené na  úsporu energie. 
Sluneční clony v  létě zabraňují 
nadměrnému oteplení vnitřních 
prostor, v zimě naopak umožňují 
využít energie slunečního svi-
tu k  podpoře vytápění budovy. 
Místní ovladače jsou zabloková-
ny a  uživatel nemůže nastavení 
měnit. Uživatelský systém je také 
řízen centrálními povely jako 
v předchozím případě, ale každý 
uživatel má možnost nastavení 
„svého“ zařízení korigovat míst-
ním ovladačem. Poslední druh 
provozu kombinuje oba způso-
by, a  to buď v závislosti na čase 
(např. den – uživatelský režim, 
noc – ekonomický režim) anebo 
pomocí připojených PIR čidel 
v  závislosti na  obsazenosti pro-
stor (uživatelé přítomni – uživa-
telský režim / nepřítomni – eko-
nomický). Automatizace stínicí 
techniky ovlivňuje také samot-
nou podobu budovy. Synchroni-
zovaná okna nebo jejich skupiny 
podtrhují eleganci a  estetickou 
čistotu fasády.

Petra Beranová
RTS Magazín
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Příznivci látkového stínění ocení novou kolek-
ci látek, která obsahuje pestrou škálu mate-      
riálů, vzorů a dekorů. Zákazníkům tuto kolek-
ci firma představí na letošním veletrhu stínicí 
techniky ve  Stuttgartu. Kvalita látek a  jejich 
barevná stálost je zaručena výběrem dodava-
telů. Těmi jsou přední evropští výrobci, přede-
vším z Německa a Holandska.
Stávající soubor výrobků látkového stínění 
firma pro rok 2012 doplní o  nové systémy.                                                  
První novinkou je látková roleta, která je urče-
na pro montáž do střešního okna. Zákazníkům 
tento systém usnadní především vyměření 
a  montáž. Do  nabídky bude také zařazena 
látková roleta, která je díky svému konstrukč-
nímu řešení vhodná k zastínění velkých ploch, 
a to o rozloze až 13 m2. Očekávanou novinkou 
je zařazení dvou systémů. Prvním je látková 
roleta s boxem o různých velikostech, do kte-
rého je možné umístnit látku s označení zebra. 
Druhým systém jsou japonské posuvné stěny, 
které se postupně prosazují do nabídky větši-
ny firem dodávajících stínění.
Jak již bylo zmíněno v  úvodu, druhou sku-
pinou výrobků, které zaznamenaly změny 
z  hlediska šíře sortimentu, jsou sítě proti 
hmyzu. Ke stávající kolekci 12 produktů bylo 
zařazeno 14 zcela nových systémů, které dis-
ponují řadou vylepšení. Pevné sítě jak dveř-
ní, tak okenní, budou mít inovaci v  podobě 

pevného lisovaného spoje rohu. Tím bude 
zaručena větší stabilita samotné konstruk-
ce rámu. Zajímavým výrobkem je dveřní síť 
v  rámu, která disponuje užším profilem sítě 
a umožňuje díky svému provedení další mož-
nosti montáže. U  rolovacích sítí se zákazníci 
dočkají jednoduššího způsobu ovládání, růz-
né typy sítí umožní různé způsoby aretace.                                                       
Úplnou novinkou v  sortimentu budou plisé 
sítě. U těch zákazníci ocení především nadča-
sový design, možnost upevnění mimo ostění 

a jejich velkou výhodou bude možnost spoje-
ní až do maximální šířky 540 cm.
Že výrobky značky CLIMAX jsou opravdu 
kvalitní, dokazuje i  to, že společnost posky-
tuje na všechny své výrobky čtyřletou záruční 
dobu. O síle firmy svědčí i fakt, že již potřetí 
byla oceněna v soutěži „Českých 100 nejlep-
ších“. 

Mgr. Petra Jurečková
SERVIS CLIMAX a.s.

(PR)

Novinky, které potěší i nejnáročnější zákazníky
Začátek každého roku je pro řadu firem pomyslným milníkem v oblasti prezentace novinek 
pro nastávající sezónu. Stejně je tomu i u předního evropského výrobce žaluzií, rolet a mar-
kýz firmy SERVIS CLIMAX a.s. Firma dlouhodobě pracuje na vývoji a inovaci svých výrobků. 
Pro sezónu 2012 se společnost rozhodla rozšířit výrobní sortiment sítí proti hmyzu, markýz 
a látkového stínění o nové produkty.

Celostínicí žaluzie
- žaluzie, u  níž v  uzavřené po-
loze nejsou viditelné prostřihy 
v lamelách. 
Pro srovnání:

Zastínění
- ochrana proti přístupu sluneč-
ního záření.
Tzv. přírodní (přirozené) zastíně-
ní poskytují např. rostliny, terén-
ní nerovnosti nebo budovy.
U  budov je zastínění zajištěno 
stínicími prvky z  více či méně 
průsvitnými (ev. neprůsvitnými) 
materiály. Nejčastěji používané 
jsou žaluzie i rolety jak ve vnitř-
ním, tak ve  vnějším provedení, 
okenice, markýzy, slunolamy 

atd., které jsou provedeny buď 
jako fixní anebo více či méně 
regulovatelné, jak s manuálním, 
tak elektrickým ovládáním, příp. 
doplněné elektronickým ovlá-
dacím systémem. 

Zatemnění
- ochrana proti přístupu sluneč-
ního i světelného záření.
Stínicí prvky jsou v tomto přípa-
dě vyráběny z tzv. světlonepro-
pustných materiálů, jako např. 

neprůsvitné materiály typu 
BLACK/OUT.  Je nutné rozlišovat 
zatemnění (vhodné například 
pro promítací a  přednáškové 
sály) a  dokonalé - ev. 100% za-
temnění (vhodné pro pracoviš-
tě, kde je nutná absolutní tma 
– např. laboratoře provádějící 
přesná měření, zpracovatelé fo-
tografických materiálů atp.)

Odborný tým
SVST

Odborná terminologie z oboru
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Klasické 
provedení 
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Celostínicí 
provedení 
žaluzie
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Markýzy CLIMAX - nová kolekce roku 2012

SERVIS CLIMAX a.s. na základě výběrového řízení vybral svého nového dodavatele markýz.
Díky široké škále nabídky, kvalitě a dodacím lhůtám se jím stala německá společnost LEWENS.

Kloubové markýzy otevřené Kloubové markýzy kazetové

•  Optima 
•  Clasa,  Clasa vario
•  Design, Design plus

Možnosti volby:
-  výsuvný volán
- překřížená ramena
- stavitelný sklon ramen

•  Trend 
•  Giga, Giga vario

Dokonalá ochrana 
stažené látky uložené 
v kompaktním boxu. 
Možnost volby typu 
s výsuvným volánem.

Svislé clony Boční clony

•  Metro 100 BM
•  Metro 200 V
•  Metro 300 ML
•  Metro 800 VL, VLZ
•  Metro 1000 VL, VLZ

Svislé látkové fasádní 
stínění různých typů.

•  Metro 700 H

Venkovní látková clo-
na k rozdělení prostoru 
a navození pocitu sou-
kromí. 
Kotvení na stěnu nebo 
na samostatnou stojnu.

Stínění zimních zahrad Pergoly

•  Cori 
- typ zimní zahrada

Stínění speciálně vy-
vinuté pro použití na 
konstrukce zimních 
zahrad. 
Motorické ovládání.

•  Cori 
- typ pergola

Pergola z jedné stra-
ny fi xně kotvena na bu-
dovu, součástí jsou dvě 
podpěrné nohy. 
Různé typy ovládání.

Lehké markýzy Samostatně stojící markýzy

•  Piko

Lehká markýza pro uni-
verzální použití. Ruční 
ovládání, teleskopické 
opěrné nohy. Možnost 
voby - typ s bočními 
stranami tzv. „room“.

•  Mediterranea

Samostatně stojící 
markýza pro variabilní 
využití.  Hliníková nebo 
dřevěná kontrukce, 
s plastovou skládací 
střechou.

www.climax.cz, tel./fax: 571 405 606

Markýzy CLIMAX - nová kolekce roku 2012
SERVIS CLIMAX a.s. na základě výběrového řízení vybral svého nového dodavatele markýz. 
Díky široké škále nabídky, kvalitě a dodacím lhůtám se jím stala německá společnost LEWENS.
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Zajímavé realizace

Bytový dům Alibaba, Praha 5 - Košíře, roleta pro dodatečnou montáž

Rodinný dům Praha - Uhříněves, venkovní nadokenní hliníková roleta do překladu HELUZ
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Rodinný dům Žďár nad Sázavou, venkovní nadokenní hliníková roleta do překladu HELUZ

Rodinný dům Ostrava Hrabová, venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru „Z“
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Rodinný dům Benešov, venkovní předokenní rolety

Rodinný dům Ochoz u Brna, venkovní rolety do fasádního boxu, izolované hliníkové perforované lamely vypěněné PUR pěnou, automatické řízení
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Sídlo: J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
Založení společnosti: 1990
Obrat za rok 2009: 135 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 135 mil. Kč
Obrat za rok 2010: 125 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 125 mil. Kč
Regionální působnost:  celá ČR, země EU, Rusko, Kypr, Norsko, Izrael, 
 Japonsko, Austrálie
Počet zaměstnanců:  46
webové stránky:  www.nevapv.cz

Charakteristika firmy:
Společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o. je moderní výrobce stínicí techniky, který se specia-
lizoval na zakázkovou výrobu venkovních žaluzií a markýz. Základní filozofií firmy je 
snaha o maximální kvalitu výrobků při zachování příznivých cen a udržení krátkých dodacích termínů. Samozřejmostí je poradenství a individuální 
přístup k zákazníkům, zejména pak řešení jejich atypických požadavků. Díky úzké specializaci nabízíme nejširší sortiment venkovních žaluzií a velké 
množství standardních barev lamel. V základním provedení nabízíme venkovní žaluzie s šířkou lamel 50, 65, 70, 80 a 90 mm ve tvarech C, Z a S.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Rozvoj členské základny

V uplynulém období se stabilizovala základ-
ní členská základna tvořená tzv. řádnými 
členy. Potvrdila se také smysluplnost přidru-
ženého členství, a to přijetím dalšího nové-
ho přidruženého člena – firmy HOPA PLZEŇ 
s.r.o. Posilujeme tak spolupráci mezi firmami 
napříč oborem stínění.

Odborné přednášky

Po úspěšné prezentaci tématu „Stínicí tech-
nika a  její vliv na  energetickou náročnost 
budov“ na  konferenci Otvorové výplně 
ve Stavebnictví v říjnu loňského roku v Hrad-
ci Králové jsme se stejnou problematikou 
seznámili také návštěvníky mezinárodní vý-
stavy INFOTHERMA v Ostravě (informujeme 
o ní na straně 8). 

I  nadále   však chceme tuto část své odborné 
činnosti rozšiřovat a  proto Vás nyní můžeme 
pozvat na následující odborné přednášky SVST. 

WINDOOR expo

V  rámci odborného doprovodného progra-
mu Vás jménem SVST zveme na  rozšířenou 
verzi přednášky „Stínicí technika a  její vliv 
na  energetickou náročnost budov“ a  dále 
na  přednášku „Produktové listy – základní 
nezávislý technický dokument z oboru stíni-
cí techniky“. O  termínech těchto přednášek 
Vás budeme informovat na našich webových 
stránkách nebo na www.windoorexpo.cz.

LOPFAS

Na  celostátním semináři LOPFAS, který se 
uskuteční v březnu v Hradci Králové, dostal 
obor stínicí techniky svůj prostor v  celém 
bloku přednášek. SVST zde přednese dvě ne-
závislé prezentace, a to na témata „Praktické 
aspekty aplikace stínicích systémů na lehké 
obvodové pláště“ a  „Produktové listy - zá-
kladní technický dokument stínicí techniky“. 
Proto Vás také na toto celostátní setkání od-
borníků srdečně zveme.

V  uplynulých měsících věnovalo Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí své úsilí zejména přípravě kvalitních 
informací pro odbornou veřejnost. Rozšířilo proto svou čin-
nost na poli odborných přednášek a připravuje také nezávis-
lou odbornou dokumentaci.
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Přidružení členové SVST

Stroje na žaluzie  Komponenty na žaluzie
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Zebr s.r.o.,

Milovice 178
Milovice 691 88
Česká republika
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
Heliotech, s.r.o. 
Sídlo: Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9
Založení společnosti: 1998
Obrat za rok 2009: 16 mil., z toho ve stínicí technice: 16 mil.
Obrat za rok 2010: 6 mil., z toho ve stínicí technice: 6 mil.
Regionální působnost:  ČR
Počet zaměstnanců:  8 - 12
webové stránky:  www.heliotech.cz

Charakteristika firmy:
Heliotech, s.r.o. se jako jediná firma na trhu stínicí techniky již od svého založení úzce specializuje na produkty stínění 
zhotovené z masivního dřeva. Naší specializací jsou dřevěné interiérové žaluzie, dřevěné exteriérové žaluzie, okenicové 
systémy, a to jak klasické okenice tak i posuvné okenicové fasádní systémy. Vyrábíme také dřevěné předokenní rolety. 
Tyto výrobky jsou dodávány především zákazníkům z evropských zemí a Blízkého východu. Hlavním trhem však i nadále 
zůstávají zákazníci z České a Slovenské republiky. Realizujeme převážně individuální residenční a developerské bytové 
projekty.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Veletrh R+T 2012 
28. 2. – 3. 3. 2012 
Stuttgart

O tom, že se SVST zasadilo o zařazení největ-
šího mezinárodního veletrhu stínicí techniky 
a vrat R+T 2012 ve Stuttgartu do programu 
„Specializované výstavy a veletrhy“ jsme Vás 
již informovali. Tento mezinárodní veletrh 
oken, vrat a stínicí techniky se již blíží a SVST 
se jej bude účastnit v rámci společné české 
expozice připravené ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou ČR a agenturou CzechTra-
de. Bližší informace o  veletrhu je možno 
získat na  www.svst.cz/aktuality, případně 
na www.komora.cz/veletrhy. 

Produktové listy 
stínicí techniky

To nejlepší nakonec. Za  jeden z  nejdůleži-
tějších úkolů, na  kterých v  současné době 
intenzivně pracujeme, jsou Produktové     
listy.

Vytvořili jsme ucelený nezávislý technický 
dokument, který pro jednotlivé skupiny stí-
nicích prvků popíše jejich účel, výhody, tech-
nické parametry a další vlastnosti. Neomezili 
jsme se pouze na stávající platné normy, ale 
zabýváme se také vlastnostmi v  normách 
neuvedenými. Zejména u  těch posledně 
jmenovaných vlastností bychom byli rádi, 
kdyby se firmy působící v  oboru většino-
vě shodly na  jejich správnosti a  používání 
ve vztahu k zákazníkům.

Věříme, že tak dáme odborné veřejnosti 
do rukou kvalitní dokument o stínicí techni-
ce. Všem, kteří s námi na tomto dokumentu 
spolupracují, proto velmi děkujeme a  jejich 
spolupráce si nesmírně ceníme.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Profily členů

Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – firmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: Žaluzie NEVA s.r.o. a Heliotech, s.r.o.
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Veletrhy a výstavy
FOR WOOD 2012 8.2. - 11.2. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 17.2. - 18.2. Břeclav ČR
STAVITEL 2012 17.2. - 19.2. Lysá nad Labem ČR
Stavíme, bydlíme 22.2. - 23.2. Jihlava ČR
WINDOOR expo 23.2. - 26.2. Praha ČR
DŘEVOSTAVBY 2012 23.2. - 26.2. Praha ČR
R+T 2012 28.2. - 3.3. Stuttgart Něm.
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - jaro 1.3. - 3.3. Pardubice ČR
Stavíme, bydlíme 2.3. - 3.3. Kroměříž ČR
Stavíme, bydlíme 9.3. - 10.3. Uherské Hradiště ČR
Střechy, pláště, izolace 2012 22.3. - 24.3. Ostrava ČR
STAVBA 2012 22.3. - 24.3. Ostrava ČR
FOR HABITAT 2012 22.3. - 25.3. Praha ČR
FOR GARDEN 2012 22.3. - 25.3. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 23.3. - 24.3. Znojmo ČR
CONECO/RACIOENERGIA 2012 27.3. - 31.3. Bratislava SR
Stavotech Olomouc 29.3. - 31.3. Olomouc ČR
Stavíme, bydlíme 11.4. - 12.4. Ústí n. Orlicí ČR
DOMEXPO 19.4. - 22.4. Nitra SR
ECOWORLD 20.4. - 22.4. Praha ČR
IBF 24.4. - 28.4. Brno ČR
SHK BRNO 24.4. - 28.4. Brno ČR
MOBITEX 24.4. - 28.4. Brno ČR
Stavíme, bydlíme 1.5. - 2.5. Šumperk ČR
Frýdecko-Místecký veletrh 25.5. - 27.5. Frýdek Místek ČR
Opavský veletrh 1.6. - 3.6. Opava ČR
Postav dům, zařiď byt 15.6. - 17.6. Přerov ČR
Chodský veletrh Domažlice 10.8. - 12.8. Domažlice ČR
Kladenský veletrh 31.8. - 2.9. Kladno ČR
FOR ARCH 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR
FOR ELEKTRO 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR
FOR THERM 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR
Krkonošský veletrh 5.10. - 6.10. Trutnov ČR
Dům a bydlení Liberec 11.10. - 14.10. Liberec ČR
FOR INTERIOR 2012 4.10. - 7.10. Praha ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 4.10. - 6.10. Pardubice ČR
Moderní dům a byt 12.10. - 14.10. Plzeň ČR
HOBBY PODZIM 18.10. - 21.10. České Budějovice ČR
STAVOTECH - Moderní dům 8.11. - 10.11. Olomouc ČR
Moravská Dřevostavba Olomouc 8.11. - 10.11. Olomouc ČR
Olomoucké dny architektury a stavebnictví 8.11. - 10.11. Olomouc ČR
BYTOVÁ SHOW 8.11. - 11.11. Hradec Králové ČR
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Cílem konference je rozšířit povědomí o problémech projekčních návrhů a realizací lehkých 
obvodových plášťů.

INTERNETOVÉ PORTÁLY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIHLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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SVST je sdružením profesionálů 
v oboru stínicí techniky.

Máte zájem podílet se na prosazování 
a růstu oboru stínicí techniky u nás?

Máme pro Vás řešení:

     ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

Informace o možnostech spolupráce naleznete na www.svst.cz.


