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Editorial
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Vážení čtenáři,

sezóna oborů stínicí techniky a  vrat je 
v plném proudu. V uplynulých měsících 
výrobci těchto produktů představili své 
novinky na  několika veletrzích, z  nichž 
největším a  nejprestižnějším byl R+T 
2012 ve  Stuttgartu. V  tomto čísle Vám 
proto umožníme nahlédnout za  brá-
ny tohoto předního světového veletr-
hu branže. Neopomeneme ale ani jeden 
z  největších českých stavebních veletr-
hů – IBF 2012.

Letní nápor slunce, „grilovačky“, dovo-
lené – to všechno nás v  příštích mě-
sících čeká a  malou ochutnávku jsme                        
absolvovali již o  posledním dubnovém                                                       
víkendu. O  tom, že se právě v  tomto         
období uplatní žaluzie, rolety či marký-
zy ve všech podobách není sporu, ať už 
jako ochrana   před slunečními paprsky, 
která umožní i eliminovat nutnost použi-
tí klimatizace, nebo jako prodloužení Va-
šeho bytu či domu na terasu, zahradu či 
balkón anebo jako ochrana proti vloupá-
ní v době, kdy budete na dovolené. 

V tomto čísle Vám přinášíme mnoho in-
spirace i podstatných informací ke správ-
nému výběru a montáži těchto výrobků 
i  k  bezpečnostním požadavkům na  ně. 
Pozornost jsme věnovali také ochraně 
proti dotěrnému hmyzu ve  formě sítí 
proti hmyzu, jejichž sortiment i materiá-
lové provedení se neustále rozšiřuje. 

Nezůstaneme však pouze u soukromých 
objektů a  přinášíme zajímavé informa-
ce o kancelářských budovách v pasivním 
standardu.

Také v tomto čísle budeme pokračovat 
v uvedení stěžejního dokumentu z obo-
ru stínění – tzv. Produktových listů stíni-
cí techniky.

I tentokrát Vám proto s RTS Magazínem 
žaluzie  rolety  vrata přejeme hodně 
nových poznatků a inspirace!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Legislativa 

Pro připomenutí legislativního 
zázemí bude dobré zmínit, že 
za pasivní kancelářskou budovu 
se dle vyhlášky č. 147/2007 Sb.   
považuje taková stavba, jejíž 
měrná spotřeba energie je nižší 
nebo rovna 62 kWh/m2/rok. Za-
jímavý je též závazek Směrnice 
Evropského parlamentu a  Rady 
č. 2010/31/EU, že do 31. prosin-
ce 2020 budou všechny nové 
budovy mít téměř nulovou spo-
třebu energie. Budovy užíva-
né a vlastněné státem dokonce 
o dva roky dříve.  

Příklad z praxe

Jednou z  mála zrealizovaných 
pasivních administrativních bu-
dov je Školicí středisko fi rmy 
Promart v Příbrami (obr. 1).  

Tato dvoupodlažní budova 
v přízemí poskytuje zázemí sta-
vební fi rmě a  v  jejím 1. patře 
se pak nachází školicí středis-
ko. Pro ilustraci uvádíme výkres                                                                                
2. NP se zakreslenou polohou 
motorů pro žaluzie (obr. 2). 
Ve výkresu jsou také zobrazena 
čidla vnitřní teploty a orientace 
fasád vůči světovým stranám. 

Žaluzie byly instalovány nejen 
z důvodu stabilizace teploty bě-
hem léta, ale také jako dodateč-
ná tepelná izolace během zim-
ních nocí. Samozřejmě žaluzie 
plní také funkci regulace den-
ního osvětlení, i když tato vlast-
nost byla vnímána investorem 
jako druhotná.

Zadání investora

Z  důvodu zachování projekto-
vých hodnot měrné spotřeby                                                                   
energie investor požadoval ma-
ximální využití potenciálu ža-
luzií jednak k  úspoře energií                        

při provozu budovy, jednak 
k  maximálnímu využití solár-
ních zisků z  osluněných fasád; 
toto teplo mělo být rozváděno 
přes rekuperační jednotku sys-
témem teplovzdušného vytápě-
ní do všech prostor 2. NP. Přesto-
že budou žaluzie nastavovány 
v průběhu dne do nejvhodnější 
energetické polohy, bude vždy 

uživatelům umožněna plná kon-
trola nad jejich využitím.

Rozhodující úlohu pro nastavení 
žaluzií měla 4 teplotní čidla, kte-
rá byla umístěna v referenčních 
místnostech. Těmito čidly teplo-
ty byl signalizován stav přehřá-
tí interiéru, takže žaluzie zača-
ly plnit funkci blokace solárních 

zisků ze Slunce. V případě pod-
chlazení interiéru a dostatečné-
ho slunečního záření byla nao-
pak stínicí technika vytažena, 
aby se v co největší míře využilo 
teplo slunečních paprsků. Když 
se teplota  nacházela v  mezích 
komfortní teploty, byly žaluzie 
nastaveny s ohledem na vizuál-
ní pohodu uživatelů v interiéru. 

Stínicí technika v pasivní kancelářské budově 

Vyprojektovat a  postavit budovu v  pasivním standardu není jednoduchý proces. Protože         
počet funkčních pasivních administrativních budov u nás není velký, každý takový objekt se 
stává středem zájmu odborníků. Podívejme se na pasivní budovu očima technika z oboru stí-
nicí techniky.

Obr. 2: výkres 2. NP se zakreslenou polohou motorů pro žaluzie.

Obr. 1: školicí středisko fi rmy Promart v Příbrami.



5RTS Magazín 2/2012  

Každá žaluzie samozřejmě rea-
govala jinak v  závislosti na  své 
poloze vůči světovým stra-
nám a  podle přiřazení kon-
krétního čidla vnitřní teplo-
ty. Na  stejné podněty reagova-
ly žaluzie v  zimním a  v  letním 
období odlišně. Např. zatím-
co v  létě se při přehřátí interi-
éru žaluzie nastavovaly do  po-
lohy 100 %/90 ° (stažené dole,                                                                                                    
lamely plně zavřené), v zimě zů-
stávaly lamely plně otevřené – po-
loha 100 %/0 °. Jestliže soumrako-
vá automatika v  zimním období 
stahovala na noc žaluzie dolů, aby 
se tak vytvořila dodatečná tepel-
ná izolace okna, v letním období                                                                               
naopak byla stínicí technika vyta-
hována nahoru, aby se zpřístup-
nila možnost nočního ochlazová-
ní přes otevřená ventilační okna.

Realizace pomocí 
inteligentní instalace 
v KNX

Požadavky investora bylo mož-
no uskutečnit buď pomocí kla-
sické elektroinstalace anebo 
s  použitím inteligentního říze-
ní. Investor měl hned od začát-
ku jasnou představu o  všech 
možnostech a funkcích systému 
a  do  tohoto výběru nezasaho-
val: obě řešení byla cenově srov-
natelná. Také se neuvažovalo        
o potřebě dodatečných změn.

Jednoznačné hledisko zastá-
vala realizační fi rma, která pre-
ferovala inteligentní řešení.                                 
Zatímco v klasické elektroinsta-
laci se řeší logické vazby mezi 
řídicími jednotkami strukturou 
kabeláže, v  inteligentním říze-
ní se logické vazby mezi prvky 
vytvářejí softwarovým nasta-
vením. Právě složitost kabeláže 
rozhodla o  použití inteligentní-
ho řídicího systému KNX. V kla-
sickém provedení kabeláže by 
měla každá zóna svůj sběrnico-
vý kabel, čidla vnitřní teploty by 
tvořila 4 zóny a ty by se pak děli-
ly na podzóny podle příslušnos-
ti vůči světovým stranám. 

V  KNX instalaci byla situace         
se sběrnicí jednoduchá. Stačil 
pouze jeden kabel a  zónování 
se řešilo softwarově. Viz schéma 
skutečného provedení (obr. 3).

Bližší pohled do logiky 
automatických funkcí

Při použití běžného řízení se in-
stalace omezuje na funkce, kte-
ré jsou řídicím jednotkám dány 
z  výroby. Přestože tyto funkce 
byly vyvinuty tak, aby vyhovo-
valy běžným požadavkům uži-
vatelů, u  náročnějších aplikací 
nemusejí stačit a logiku funkcí je 
nutno vytvořit programově po-
mocí některého z inteligentních 

řešení. Nejinak tomu bylo i v pří-
padě popisovaného školicího 
střediska. Každé zařízení KNX 
má již mnoho funkcí dáno z vý-
roby, ale záleží na  konkrétním 
technikovi, který instalaci zpro-
vozňuje, zda těchto funkcí vy-
užije nebo vytvoří nové, a  také        
jakým způsobem tyto funkce 
naváže na koncové výrobky.

Specifi cké požadavky investora 
byly splněny vytvořením vlast-
ních logických funkcí, podle 
nichž bylo prováděno automa-
tické řízení. Představu o logické 
funkci, která rozhoduje, jak bu-
dou nastaveny žaluzie v případě 
ochrany proti oslnění v místnos-
ti číslo 211, si lze udělat podle 
zobrazeného diagramu (obr. 4).

Aby byla tato funkce vykonána 
a  žaluzie nastaveny podle akti-
vity Slunce do  polohy nahoře 
nebo dole s  otevřenými lame-
lami, je třeba splnit určité povo-
lovací podmínky. Vnitřní teplota 
musí ležet v komfortním rozme-
zí mezi 21 °C a 24 °C a zároveň 
nesmí být zaznamenán povel                
ze soumrakové automatiky.

Jiné možnosti řešení

Zvolená inteligentní sběrnice 
KNX není jediným možným řeše-
ním této instalace. Na trhu jsou 

dostupné i  jiné produkty, které                                                                            
lze naprogramovat dle po-
žadavků zákazníka. Přednost            
před ostatními řídicími systémy, 
např. před LON, byla dána KNX 
kvůli cenové dostupnosti i kvů-
li vhodnějšímu řešení vzhledem 
k objektu.

Protože rozhodnutí o  KNX ře-
šení padlo až během realizace, 
nebyl řídicí systém žaluzií spřa-
žen s  jiným systémem v  budo-
vě. Nabízela se možnost koordi-
nace s ostatními systémy (např. 
s  osvětlením, klimatizací a  pří-
padně s  motoricky ovládaný-
mi ventilačními okny), která by 
budově umožnila dosáhnout  
nižších investičních nákladů                    
při současném zvýšení komfor-
tu ovládání. Ale vzhledem k růz-
ným hardwarovým a  softwaro-
vým odlišnostem v  systémech 
se vize jejich vzájemného prová-
zání a koordinace jeví jako úkol 
blízké budoucnosti, a to přene-
sením programování resp. ovlá-
dání pod jeden řídicí systém. 

Zhodnocení a závěr

Budova fi rmy Promart položila 
velikostí srovnatelným projek-
tům vysokou laťku v sofi stikova-
ném řízení stínicí techniky. Žalu-
zie nebyly investorem vnímány 
pouze jako prostředek k zajištění 
zrakové pohody pracovníků, ale 
hlavně jako účelné zařízení zajiš-
ťující celoroční tepelnou pohodu 
a  energetické úspory. Tento pří-
stup investora, který se nyní jeví  
jako ojedinělý, bude jistě v  blíz-
ké budoucnosti - díky zpřísňu-
jící se legislativě, ale zejména                                                                  
tlaku na  snižování provozních 
nákladů budovy - stále častější. 

Ing. Tomáš Veselý
Odborný tým SVST

Obr. 3: schéma skutečného provedení řídicího systému KNX.

Obr. 4: diagram nastavení žaluzií - místnost č. 211.
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Somfy, spol. s r.o. Somfy, spol. s r.o.  Na Radosti 413, 155 21  Praha 5 - Zličín
tel.:  +420 267 910 007, +420 267 913 076-8 
e-mail: somfy@somfy.cz, www.somfy.cz

Komfort obsluhyKomfort 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 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 kompromisůDesign 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 použitíUniverzální použití
■   Snadné uvedení do provozu díky automatickému nastavení koncových poloh.
■   Manuální nastavení koncových poloh a dalších parametrů pohonu je možné.

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

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

111228_inzerce_Glydea.indd   1 28.12.11   13:09
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| 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

Proč jim tedy tuto situaci neztížit případně jí zce-
la nezabránit? Pokud není dům či byt zajištěn 
rovnou elektronickým bezpečnostním zaříze-
ním s  napojením na  místní policejní stanici, je 
možné zvolit variantu, která má navíc i další vý-
znamné využití – vhodně zvolenou a kvalitní stí-
nicí techniku.
Z  českých policejních statistik vyplývá, že pa-
chatelé krádeží vloupáním nejčastěji volí ces-
tu vniknutí do  bytů v  rodinných domech                                         
přes okna a balkónové dveře (téměř 80 % všech 
případů! – z toho okna téměř 26 % a balkónové 
dveře 52 %). Poněkud jiná je situace u bytů v by-
tových domech, kde volí zloději mnohdy pří-
stupnější bytové dveře. I přesto jsou jejich cílem 
okna a balkónové dveře ve více než 45 % přípa-
dů (z  toho okna v cca 19 % a balkónové dveře 
v cca 26 %). Protože však údaje z České repub-
liky jsou poměrně zastaralé (údaje za rok 2004), 
pracuje nyní Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí na jejich aktualizaci a i do budoucna 
hodlá se službou kriminální policie ČR spolupra-
covat na jejich zpřesnění.
Z výše uvedených údajů je potřeba ochrany ne-
jen vchodových dveří, ale také okenních otvo-
rů patrná. Naši západní sousedé – Němci - jsou 
v tomto ohledu přece jen o pár kroků dále a jak je 
patrné z následujícího grafu, jejich snažení přináší 
své ovoce. Úspěšnost vloupání v roce 2008 oproti 
roku 1993 výrazně klesla a případy, kdy bylo vlou-
pání provedeno do objektu se zajištěnými dveř-
mi i okny jsou naprostou výjimkou. Podíl lepšího 
zajištění těchto otvorů je tedy nesporný.

Instalací venkovní stínicí techniky (z níž nejúčin-
nější jsou v  tomto směru předokenní hliníko-
vé rolety) zajistíte kromě příjemného ochlazení                      
interiéru zvláště v horkých letních dnech také fy-
zickou ochranu okenních prostor proti případ-
nému vniknutí a současně znemožníte zlodějům              
jakýkoliv přehled o dění uvnitř obydlí. Ve večer-
ním čase rolety jednoduše spustíte a zamezíte po-
hledům do vašeho domu zvenku. 
Velkým hitem poslední doby je instalace auto-
matických žaluzií nebo rolet s elektrickým poho-
nem a jejich napojení na centrální systém, hodiny 
či sluneční a větrná čidla. Bez problémů si napro-
gramujete doby automatického vytažení a spuš-
tění roletových systémů, takže nikdo nemá ani tu-
šení, že jste odjeli na dovolenou a dům je prázd-
ný. Stejně účinné je nastavení automatického vy-
tažení a spuštění na základě intenzity slunečních 
paprsků či povětrnostních podmínek.
Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené vý-
hody a k nim připočteme tepelnou úsporu, kte-
rou instalace automatizované venkovní stínicí 
techniky jednoznačně přináší v zimě, není žád-
ných pochyb o návratnosti této investice. Ať už 
ale volba padne na  kterýkoliv ze systémů ven-
kovní stínicí techniky, je vždy vhodné, aby byla 
zahrnuta již do  projektu, neboť tak je mož-
no ji zabudovat bez újmy na  vzhledu budovy 
a  s  nejmenšími náklady. Každý pozdější zásah 
do hotové budovy je již pracnější a nákladnější.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Dovolená bez obav

Nastupuje letní období - většina lidí odjíždí na dovolenou a svá 
obydlí nechává na čas opuštěná. Tak vzrůstají šance pro zlodě-
je - dům či byt bez přítomnosti majitele jim dopřává nejen klid 
k samotné loupeži, ale také dostatek času k tomu, aby se svým 
lupem zmizeli a stopy vychladly.
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V  současné době, která přináší stále vyš-
ší nároky na  energetickou úspornost budov 
(např.: zavedení certifi kátů energetické ná-
ročnosti u  komerčních budov) se ukazuje,                                                                                                               
že efektivní použití stínicí techniky v návaznos-
ti na  sofi stikované systémy řízení je význam-
ným prvkem přispívajícím k úspoře provozních 
nákladů budov a k vytvoření optimálního pra-
covního a životního prostředí uvnitř. 
Při výběru vhodného způsobu zastínění je nut-
no posoudit následující kritéria:
 technické podmínky,
 estetické požadavky,
 ekonomické možnosti. 

Technickými podmínkami rozumíme to, zda 
se jedná o novostavbu, či stávající objekt (např.            
výměna oken a zateplení fasády), posouzení roz-
měrových možností (např. maximální a minimál-
ní technicky možné rozměry jednotlivých výrob-
ků, nároky na  skladebnou výšku lamel, návinu 
textilu, rozměry navíjecích schránek pro rolety či 
rolády), možnost kotvení nosných kotev výrobků 
nebo vodicích lišt či držáků vodicích strun (kon-
strukční materiály staveb a elektrorozvody, nové 
elektroinstalace) nebo požadavky na zabezpeče-
ní - např. rolovací žaluzie (= rolády) či na možnost 
regulace světla či tepelného odclonění (např. 
fasádní naklápěcí žaluzie či otočný slunolam).                  
Při volbě typu výrobku však musíme mít na mys-
li i výšku objektu a možnost údržby.

Estetickými požadavky máme na mysli pře-
devším celkový vliv na vzhled fasády nebo  in-
teriéru - tj. například barevnost použitých kon-
strukcí a lamel, typ a barevnost textilu, způsob 
zabudování do fasády (např.: s přiznaným kry-
tem žaluzií, za opláštění, se schránkou pro za-
omítání).

Ekonomické možnosti limitují investora 
k  rozhodnutí o okamžité možné investici, ale 
neměly by ho limitovat k úvaze o možnosti vy-

tvoření stavební připravenosti pro dodateč-
nou montáž (příprava prostoru pro schránku 
lamel, nika v interiéru pro návin rolety, přívod 
napájení k motoru atd.).  

Jak zapracovat vybraný typ 
výrobku do dokumentace 
Jakmile je vybrán vhodný typ výrobku, je nut-
né zpracování příslušné dokumentace: 

A. Dokumentace pro výběr dodavatelů 
(výběr GD, výběr dodavatelů oken a fasád, vý-
běr dodavatele stínění). 
Doporučujeme v  technickém popisu využít 
k  popisu vhodného výrobku např. produk-
tových listů výrobku (zdroj: SVST – Sdružení                         
výrobců stínicí techniky a  jejích částí), které 
popisují obecné vlastnosti příslušného typo-
vého výrobku a  zároveň umožňují účast ja-
kéhokoliv výrobce (českého i  zahraničního)         
dodržujícího technické normy EU.

B. Prováděcí dílenská dokumentace 
(s  již konkrétním výrobkem příslušného vý-
robce). 
Pro fasádní výrobky je nezbytně nutné zpra-
covat podrobnou technickou dokumentaci, 
a to buď ve spolupráci s technickými pracov-
níky dodavatele stínění (zakreslení stínicích 
výrobků do dokumentace fasády, oken nebo 
stavebních detailů) anebo využít příslušných 
typových detailů (dwg formát) jednotlivých 
výrobců. Bez takto zpracované dokumenta-
ce dochází k  problémům s  kotvením výrob-
ků ke  stavebním konstrukcím (např. kotvení 
vodicích lišt v místech otvíraných částí oken, 
kotvení nosných kotev v  místě parotěsných 
izolací), problémy s  prostupy pro ovláda-
cí mechanismus žaluzií (např. železobetono-
vý překlad, podhledy v  interiéru), problémy                                                                                                 
s vedením přívodního kabelu k elektromoto-
ru (např. průstupy hliníkovými konstrukcemi 
fasád = protažení kabelů ve výrobě). POZOR 

Aplikace stínicích výrobků v praxi

Ve dnech 13. – 14. března 2012 se v Hradci Králové konala me-
zinárodní konference LOPFAS (Lehké Obvodové Pláště, Fasády 
a Střechy), které se zúčastnilo přes 220 odborníků z oboru leh-
kých obvodových plášťů. Fasádní systémy jsou jedním z vyso-
ce specializovaných témat, ale řadí se také mezi nejzajímavěj-
ší a  nejrychleji se rozvíjející obory ve  stavebnictví. Vzhledem 
k tomu, že stínicí technika je s obvodovými plášti budov beze-
sporu spjata, stalo se Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích 
částí partnerem konference. V této souvislosti mohlo na konfe-
renci zaznít téma, které je pro výrobce těchto prvků klíčové, ne-
boť může negativně ovlivnit i kvalitně vyrobený výrobek.
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ROLETY

SCREENY

VRATA

předokenní

garážová

Našimi zákazníky jsou jak výrobci – odběratelé 
komponent, tak i montážní fi rmy – odběratelé 
hotových výrobků.

Nabízíme marketingovou podporu, korektní 
a individuální přístup.

SCREENY

Moderní design 

v zastínění

| neustálé zlepšování produktů a služeb
| síť kvalifi kovaných partnerů po celé ČR

NOVINKANOVINKA 

www.minirol.cz
www.buildingplastics.cz

Radek Havelka
obchodní ředitel

v  případě použití řídicího systému je nutné                                                                                                    
vypracovat pro každý objekt individuální tech-
nické řešení – blokové schéma elektrokabeláže                                                                                                                  
vč. návrhu a popisu jednotlivých komponent 
řídicího systému, který po  odsouhlasení za-
pracuje elektroprojektant do  celkového elek-
troprojektu kabeláží (napájecí i řídicí kabeláž).

C. Montážní dokumentace 

(vypracovává dodavatel stínicí techniky)
Doporučujeme kontrolu technologických po-
stupů montáže jednotlivých navazujících                  
profesí, a to prostřednictvím vzájemné kontro-
ly montážních technologických postupů jed-
notlivých subdodavatelů, a to jak kvůli techno-
logickým možnostem (chronologický postup 
montážních operací), tak kvůli koordinaci ča-
sové náročnosti jednotlivých operací. Tato do-
kumentace by měla obsahovat výčet výrobků 
(zakreslení do pohledů), detaily se zakreslením 
viditelných kót pro odměření montážních míst 
výrobků, přesný typ kotvicích prvků (např. typ 
hmoždinek a šroubů). Cílem je dodržení maxi-
mální kvality provedení montáže a minimaliza-
ce zbytečných režijních nákladů stavby. 

Nejčastější nedostatky 
a závady výrobků
V praxi se však přesto setkáváme s nedostatky 
na  všech stupních přípravy a  realizace dodá-
vek stínicí techniky. Tentokrát se zmíníme ale-
spoň o těch nejzávažnějších, a to v souvislosti 
s venkovními stínicími výrobky.

A. Projekční nedostatky:  

- nesprávná volba výrobku - např. fasádní 
žaluzie nebo exteriérová roleta na výškové 
budově = nefunkčnost při větru ve vyšších 
patrech, 

- nevhodné umístění výrobku - např. fa-
sádní žaluzie umístěná volně v  prostoru 
na  předsazené konstrukci = nefunkčnost 
při větru i při použití řídicího systému, ne-
dostatečná šířka volného prostoru pro slo-
žení lamel fasádní žaluzie v nadpraží oken 
= opotřebení textilních žebříčků lamel, za-
chycení a následné poškození,

- chybně zvolené montážní a dilatační to-

lerance - např. šířky výrobků v  návaznosti 
na omítkové špalety, neuvažované rozdílné 
tepelné dilatace různých použitých staveb-
ních materiálů.

B. Výrobní nedostatky:  

- použití nevhodných materiálů a vadných 

či nekvalitních dílů - např. textil určený                                                                                                   

pro interiér do prostoru dvouplášťové fasá-
dy u exteriérové rolety = degradace textilie,

- překročení funkčních výrobních rozměrů vý-
robků - např. u rolovací žaluzie větší šířka než  
předepsaná - při větru dochází k průhybu la-
mel a jejich „vypadnutí“ z vodicích lišt.

C. Montážní nedostatky:

- špatně provedené kotvení - např. ne-
vhodný kotvicí materiál - chybně zvolené 
šrouby či hmoždinky, nebo chybně předvr-
tané otvory (uvolňování šroubů ve větru), 

- chybné rozměření a  nedostatečná rek-

tifi kace výrobků - např. u  fasádní žaluzie 
rozdílná osová vzdálenost vodítek a  osy 
mechanismu od  oken = nedostatečné do-
vírání lamel, nedostatečná rovinnost fasád-
ních markýz = šikmé navíjení textilu,

- chybné nastavení koncových poloh elek-

tropohonů - např. u rolád může dojít k vy-
jetí lamel z vodítek, u všech elektropohonů 
může dojít k přetížení a k porušení tepelné 
ochrany motorů,

- chybné umístění čidel řídicího systému 

nebo chybné nastavení parametrů řídicí-

ho  systému - např. umístění větrného či-
dla do „stínu“ za  atiku (skutečná hodnota 
rychlosti větru je vyšší než naměřená a do-
jde k vyššímu opotřebení výrobků či jejich 
poškození) nebo např. nastavení vyšší limit-
ní hodnoty větru pro textilní markýzy (= po-
škození textilie).

Stínicí technika je plnohodnotným průmys-
lovým oborem, jedná se o zakázkovou strojí-
renskou výrobu s přesahem do elektronických 
řídicích systémů, určenou pro stavebnictví.                                                                                           
Je nutné zahrnout tyto výrobky již do projek-
tových úvah (technické i  ekonomické posou-
zení) a  kvalitativně zohledňovat u  venkovní 
stínicí techniky potřebnou životnost výrobků 
srovnatelnou s  dobou životnosti fasád (doba 
GO fasád) neboť opravy bez možnosti technic-
kého přístupu jsou velmi neekonomické.

Ing. Martin Macek
Ing. Štěpánka Lubinová

Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí

Chybně zvolená montážní tolerance u střešní markýzy. 

Fasádní žaluzie poškozená silným větrem.

Nesprávně nastavená koncová poloha motoru u hliníkové rolety.
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ELEGANCE S ÚČELNOSTÍ 
– VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA

Nová venkovní ža-
luzie SETTA, kterou 
společnost ISOTRA                          
poprvé představi-
la na  mezinárodním                                                        
veletrhu stínicí tech-
niky ve  Stuttgartu, 
byla vyvinuta na  zá-
kladě požadav-
ků trhu na  design,                  
dokonalé zastínění 
a termoregulaci. 

Účelnost žaluzie Setta se snoubí s  elegancí                                       
- nabízí vyšší pevnost lamel v dostupných ší-
řích 65 mm a 90 mm při možnosti volby dvo-
jího typu žebříčku. Venkovní žaluzie Setta 
má díky vlisované gumě po celé délce lame-
ly velmi dobré těsnicí a termoregulační vlast-
nosti. Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu 
žaluzie ve  větru a  jsou podpůrným prvkem 
zabezpečení objektu při maximální garanto-
vané ploše 16 m2. 
Variabilita montáže, elegance a dokonalé za-
stínění tvoří z této venkovní žaluzie unikátní 
stínicí prvek pro veškeré typy objektů.

NOVÁ KOLEKCE 
MARKÝZ ISOTRA

Nechte se inspirovat designovými trendy 
a vytvořte si z  terasy nebo balkónu příjem-
né místo pro relaxaci. Nová kolekce markýz 
ISOTRA nabízí svým uživatelům specifi cké 
přednosti v  podobě ramen markýz vyrobe-
ných ze speciální hliníkové slitiny a  širokou 
kolekci látek Dickson využívající technologii 
barvení látek ve  hmotě zaručující vysokou 
barevnou stálost. 
Společnost ISOTRA nabízí 4 základní varianty 
provedení markýz: markýzu JASMINA bez nos- 
ného profi lu, markýzu ISABELA s nosným pro-
fi lem, kazetovou markýzu STELA a  košovou 
markýzu LAURA.
Inspirujte se širokou škálou barev, pruhů 
a  typů látek markýz. Prožijte krásné odpo-
ledne v příjemném stínu markýz ISOTRA.

ROZŠÍŘENÍ ROLETOVÝCH 
LÁTKOVÝCH SYSTÉMŮ

V módě, ale i v bytovém designu, o celkovém 
dojmu často rozhodují doplňky a  detaily. 
Stačí vyměnit polštáře, koberec nebo vhod-
ně zvolit rolety do oken a místnost hned zís-
ká jinou atmosféru. Nové látkové rolety Luna 
a Nemo společnosti ISOTRA jsou nejen ele-
gantní dekorací do  interiéru a  náhradou již 
pomalu ustupujících záclon, ale také praktic-
kým stínicím prvkem. Inovace spočívá ve vý-
běru mezi klasickou látkou a látkou den-noc. 
Barevnou variabilitou komponentů lze rolet-
ky sladit i s okny v imitaci dřeva. Stávající lát-
ková roleta Verra byla rozšířena o provedení 
Verra metal nabízející celokovové provedení.

Jakub Vaněk, ISOTRA a.s.
(PR)

Produktové inovace společnosti ISOTRA   

Inovovaná technická řešení v oblasti stínicí techniky, řada užitných vzorů a export do více 
než třiceti zemí světa – to je společnost ISOTRA, jejímž cílem je vložit zákazníkovi do rukou 
jasně identifi kovatelný výrobek maximální kvality a vynikající technologické úrovně. Pro rok 
2012 přichází společnost ISOTRA na trh s řadou produktových inovací.

Žaluzie, rolety, markýzy a další stínicí systémy v dnešní době nepředstavují pouze prvek k re-
gulaci světla. Zákazníci si pečlivě vybírají různé tvary a typy lamel, materiály, dekory a varianty 
provedení tak, aby doladili interiér či exteriér svého domova a zajistili praktickou ochranu sou-
kromí.
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Editorial

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

Veletrh IBF 2012

Jarní Stavební veletrhy Brno společně se souběžně konanými ve-
letrhy MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO           
přinesly komplexní informace ze světa stavebnictví, technického 
zařízení budov a vybavení interiéru. Tato problematika byla letos 
navíc doplněna o prezentaci investičních a inovačních příležitos-
tí, komunální technologie a stále aktuální aspekty ochrany život-
ního prostředí. 

Podle předběžné závěrečné zprávy Staveb-
ních veletrhů Brno se veletrhu letos zúčastnilo 
809 vystavovatelů z 19 zemí světa, a prohléd-
lo si je na  60.000 návštěvníků z  31 zemí svě-
ta, a to i přesto, že se letos neprezentoval obor 
stavebních strojů. 

Přes 70 % návštěvníků plánuje v následujícím 
roce rekonstrukci či stavbu rodinného domu 
nebo změnu ve vybavení interiéru. 

Výrobky z  oboru stínicí techniky byly k  vidě-
ní opět v  pavilonu P a  někteří vystavovatelé 
na nich představili své horké novinky z mezi-
národního veletrhu ve  Stuttgartu, někteří si 
novinky nechali právě na veletrh IBF 2012.

Našemu oboru a  také odborné veřejnosti 
bylo blízké mj. téma konference Budovy s té-
měř nulovou spotřebou energie, konané dne                  
25. 4. 2012 v rámci doprovodného programu 
SHK 2012, jejímž pořadatelem byla Společ-
nost pro techniku prostředí - Územní centrum 
Brno, a na které se partnersky podílel také RTS 
Magazín žaluzie  rolety  vrata.

Konference se zúčastnilo 70 osob z řad pracov-
níků působících v  oblasti techniky prostředí 
budov a zájemců o problematiku budov s té-
měř nulovou spotřebou energie a jejich zájem 
si získala zejména přednáška Prof.  Ing.  Karla 
Kabeleho, CSc. – „Snižování energetické ná-
ročnosti a vnitřní prostředí budov“.

S veletrhem IBF 2012 spolupracovala jako kaž-
doročně řada významných partnerů, mezi 
nimi také např. Česká komora autorizova-
ných inženýrů a  techniků činných ve  výstav-
bě (ČKAIT), jejíž předseda, Ing.  Pavel Křeček, 
o veletrhu řekl: „Další vývoj stavebnictví ovlivní                                                                                                                              
nejenom nové informační technologie, ale pře-
devším snižování energetické náročnosti. To vede                                                                                                                                             
nejenom ke  změnám v  navrhování staveb, ale 
i  k  vývoji nových výrobků a  technologií. Všech-
ny tyto trendy a  tendence ovlivnily i  exponáto-
vou skladbu a  doprovodný odborný program                            
letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno. 
Myslím si, že s ohledem na celkovou hospodář-
skou situaci, se jednalo o reprezentativní akci.“

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín
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Pro stavební výrobky postup-
ně vycházejí jednotné evropské 
harmonizované normy výrobků, 
které vždy v  příloze ZA  defi nu-
jí jednotný postup posuzování 
pro konkrétní typ. V této příloze 
zároveň tabelárně uvádějí, kte-
ré stavebně-fyzikální vlastnosti 
musí být ověřovány. Po odzkou-
šení těchto vlastností vydává vý-
robce tzv. ES prohlášení o  sho-
dě dle NV 190/2002 Sb., odst. 1 
a  4 (odpovídá společným pra-
vidlům technického ověřování 
stavebních prvků v  evropském 
prostoru).

ČSN EN 13561 + A1:2009

- Vnější clony - Funkční 

a bezpečnostní požadavky.

Tato evropská norma je jed-
nou z  řady norem pojednáva-
jících o  clonách a  okenicích                            
pro stavby, jak jsou defi novány 
v EN 12216.
Norma specifi kuje funkční vlast-
nosti a požadavky na vnější clo-
ny a  kde je to vhodné, přiřaze-
ní třídy.
Další, specifi cké funkční vlast-
nosti zvláštních výrobků, jsou 
požadovány jen jako dodatek. 
Některé z  nich jsou popsány 
v  evropských normách a  další 
se stanovují v  procesu přípravy 
a pojednávají o důležitých před-
mětech, jako je tepelná pohoda 
(tj.: činitel prostupu tepla, stínicí 
činitel, činitel prostupu přímého 
slunečního záření, činitel sekun-
dárního přestupu tepla, reduko-

vaný činitel slunečního záření) 
a  zraková pohoda (tj. ovládání 
světla, noční soukromí, zrakový 
kontakt s  okolím, ochrana         
před oslněním, podání barev).
Norma stanovuje funkční po-
žadavky, které musí splnit vněj-
ší clony, pokud jsou osaze-
ny do  stavby. Zabývá se také 
významnými typy nebezpečí                   
při konstrukci, dopravě, montá-
ži, ovládání a údržbě clon.
Tato norma platí pro všech-
ny vnější clony stejně tak jako                  
pro podobné výrobky, jakéko-
liv jejich konstrukce a druh pou-
žitých materiálů jako jsou násle-
dující a defi nované v EN 12216:

  markýzy: s  kloubovým ra-
menem, s  nůžkovým rame-
nem, se sklopným ramenem, 
s vodicími rameny, svislé svi-
novací, balkónové, fasádní,                
pro střešní okna, pro zimní 
zahrady, košové,

  sítě proti hmyzu,
  sluneční clony.

Výrobky zahrnuté v  této nor-
mě mohou být ovládány ručně, 
s nebo bez omezovacích pružin 
nebo pomocí elektrických mo-
torů (motoricky ovládané vý-
robky).
Hlediska hluku nejsou v  této 
normě zahrnuta, protože to 
není považováno za otázku bez-
pečnosti.
V příloze ZA je stanovena povin-
nost ověřovat vlastnosti: odol-
nost proti větru.

Funkční a bezpečnostní požadavky 

na venkovní látkové stínění

Klíčový význam pro zajištění ochrany spotřebitele má bezpečnost výrobků, které jsou uvádě-
ny na trh. Právo Evropské unie stanovuje, že na trh mohou být distribuovány pouze bezpeč-
né výrobky. Za jejich bezpečnost odpovídají dle směrnice 2001/95/ES „výrobci“.

Odolnost proti větru
Stanovení odolnosti proti větru musí být v souladu se zkušebními me-
todami specifi kovanými v EN 1932.

Třídy odolnosti proti větru 0 1 2 3

jmenovitý zkušební tlak p (N/m2) < 40 40 70 110

dovolený zkušební tlak 1,2 p (N/m2) < 48 48 84 132

cca rychlost větru v (km/hod) < 28 28 38 49

nebo podle Beaufortovy stupnice:

Třídy odolnosti proti větru 4 5 6

rychlost v (km/h) (maximální hodnoty) 28 38 49

tlak p (N/m2) 40 70 110

Pozn.: norma nezahrnuje odolnost proti větru pevných nebo částeč-
ně pevných výrobků, např. pevné nebo mobilní košové markýzy a slu-
neční clony. Tyto však nelze vyloučit z požadavků odolnosti proti za-
tížení větrem, ačkoli v současné době nejsou stanoveny žádné zku-
šební metody.

Odolnost proti vodní kapse 
(jen pro markýzu s kloubovým ramenem, s nůžkovým ramenem a ko-
šovou)
Stanovení odolnosti proti vodní kapse musí být v souladu se zkušeb-
ními metodami specifi kovanými v EN 1933.

Třídy odolnosti proti vodní kapse 1 2

průtok (l/m2 x hod.) 17 56

Odolnost proti zatížení sněhem
Stanovení odolnosti proti zatížení sněhem pro pevné košové marký-
zy je stanovena výpočtem podle předpisů existujících v jednotlivých 
zemích. Ostatní výrobky uvedené v  této normě nejsou na odolnost 
konstruovány.

Ovládací síla (FC)
Stanovení ovládací síly musí být v souladu se zkušebními metodami 
specifi kovanými v EN 13527.

Maximální hodnoty FC 
pro ovládací sílu

FC (N)

Třída 1 Třída 2

typ ovládání

kliková rukojeť nebo klikový naviják 30 15

pásek, šňůra nebo řetízek 90 50

tyč, ruka
svislá rovina 90 50

vodorovná/šikmá rovina 50 30

Markýza s klikovou rukojetí
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Maximální hodnoty FC pro 
ovládací sílu pro markýzy 
s kloubovým ramenem

FC = {FCP ; FCN} (N)

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

typ ovládání

kliková rukojeť {90 ; 30} {60 ; 15} {30 ; 30} {15 ; 15}

FCP - hodnota síly potřebné k odblokování ramen z plně roztažené polohy markýzy 
           (během prvního otočení tyče)

FCN - hodnota síly potřebné po přestávce pohybu k dalšímu posunutí polohy markýzy

Při motorickém ovládání elektrické pohony musí splňovat EN 60335-1 
a EN 60335-2-97.

Mechanická trvanlivost 
(opakované ovládací cykly)
Stanovení schopnosti odolávat množství ovládacích cyklů musí být 
v souladu se zkušebními metodami specifi kovanými v EN 14201.

Třídy trvanlivosti Třída 1 Třída 2 Třída 3

počet cyklů

roztažení / stažení 3 000 7 000 10 000

naklápění 6 000 14 000 20 000

Ovládání za mrazivých podmínek
Technické návody výrobce musí uvádět, zda může či nemůže být vý-
robek ovládán za mrazivých podmínek (v případě tvorby ledu).

Tepelný odpor
Montáž vnější clony před zasklením v  roztažené a  uzavřené poloze 
vytváří přídavný tepelný odpor ΔR (m2K/W), který závisí na  tloušť-
ce a vnějších větracích štěrbinách vzduchové vrstvy mezi zasklením 
a clonou.
Přídavný tepelný odpor musí být stanoven v souladu s metodou vý-
počtu specifi kovanou v EN ISO 10077-1.
Přiřazení třídy tepelného odporu musí být dáno jako funkce prů-
vzdušnosti podle EN 13125.

Trvanlivost
Schopnost základních materiálů výrobku splnit následující požadavky:

Požadavky

materiál barva vzhled odolnost koroze
rozměrová 

stabilita

tkanina A A A

kov A

Tkanina:
-  funkčnost musí být všeobecně ohodnocena po  1000 h vystavení 

povětrnostním vlivům podle EN ISO 105-B04,
-  stálobarevnost stanovena podle šedé stupnice dle EN 20105-A02,
-  minimální pevnost v tahu provedená podle EN ISO 1421,
-  odolnost proti pronikání vody musí být změřena podle EN 20811.

Kovy:
- požadavky a  třídy pro odolnost proti korozi musí být v  souladu               
s EN 1670, zkouška solnou mlhou dle ISO 9227.

Třídy odolnosti proti korozi 1 2 3 4

vnitřní prvky 24 h 48 h - -

vnější prvky - 48 h 96 h 240 h

Rozměrové tolerance
Šířka L a výška H dodaného výrobku (dle objednaných rozměrů) musí 
splňovat následující tolerance při teplotě 23º ± 5º C.

Svislá svinovací markýza a markýza pro zimní zahrady:

Šířka L 
(m)

Tolerance 
(mm)

Výška H 
(m)

Tolerance 
(mm)

L≤2
+0
-3

H≤1,5
+2
-2

2<L≤4
+0
-4

1,5<H≤2,5
+3
-3

L>4
+0
-5

L>2,5
+4
-4

Výsuvná markýza:

Šířka L 
(m)

Tolerance 
(mm)

Výška H 
(m)

Tolerance 
(mm)

L≤6
+0
-10

Všechny H ±406<L≤12
+0
-20

12<L≤18
+0
-30

  

Informace pro používání
-  psané návody (průvodní dokumentace) musí být zpracovány v sou-

ladu s kapitolou 5 EN ISO 12100-2:2003,
-  výstražné piktogramy nebezpečí v souladu s EN 61310-1.

Hodnocení shody
Shoda vnější clony s  požadavky této normy (deklarovaná hodnota 
technické třídy odolnosti proti zatížení větrem) musí být prokázána 
prostřednictvím:
-  počáteční zkoušky typu (vzorkování se musí podřídit požadavkům 

specifi kovaným v EN 1932),
-  řízení výroby (např. ISO 9000).

Dokumenty výrobku
-  ES prohlášeni o shodě,
-  označení evropskou značkou shody „CE“:

Označení uvedené
na výrobku:  
  

VÝROBCE

(jméno, identifi kační značka)
adresa

poslední dvojčíslí roku

(kdy bylo označení připojeno)

EN 13561

Označení uvedené 
v průvodní dokumentaci:

VÝROBCE

(jméno, identifi kační značka)
adresa

poslední dvojčíslí roku

(kdy bylo označení připojeno)

EN 13561

clony pro vnější použití

typ: ...............
(popis výrobku)

Odolnost proti větru:

technická třída x

Ing. Jan Smítal
Odborný tým SVST
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Editorial

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

Nová kolekce 2012NNNNNovááá kkkkoooooooolllllleeeekkcccee 2222222200000000001112222

DIMA výsuvná - otev ená, nebo se st íškou CLASA výsuvná - otev ená, nebo se st íškou

CLASA VARIO s výsuvným volánem CLASA Ombramatik

DESIGN výsuvná, s designovým volánem DESIGN PLUS s p ek íženými rameny

DESIGN Ombramatik SCRIGNO kazetová markýza

TREND kazetová markýza GIGA kazetová markýza

do max. ší ky 1100 cm

do max. ší ky 550 cm

do max. ší ky 1300 cm

do max. ší ky 600 cm

do max. ší ky 
600 cm

plynulý 
sklon 
ramen

do max. ší ky 1300 cm

do max. ší ky 500 cm

do max. ší ky 1300 cm

do max. ší ky 450 cm

MARKÝZY CLIMAX 
KOLEKCE 2012

do max. ší ky 
600 cm

plynulý 
sklon 
ramen
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Editorial

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

                      

GIGA VARIO s výsuvným volánem CORI stín ní zimních zahrad

CORI pergola PIKO lehká markýza

PIKO provedení „room“ METRO 100 BM  balkonová markýza

METRO 200 V  vertikální clona METRO 300 ML  p edokenní clona

METRO 700 H horizontální clona METRO 850/1000

do max. ší ky 600 cm

do max. ší ky 
400 cm

pro max. výsuv 
400 cm

do max. ší ky 
410 cm

do max. ší ky 600 cm

do max. ší ky 700 cm

do max. ší ky 
350 cm

do max. ší ky 
500 cm

bo ní vedení v lištách, 
nebo v lištách se zipem

do max. ší ky 510 cm

www.climax.cz, tel./fax: 571 405 606
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Ochránit náš domov před hmy-
zem lze několika způsoby. Exis-
tuje nepřeberné množství růz-
ných chemických odpuzovačů, 
avšak jejich používání může být 
z  dlouhodobého hlediska zdraví 
škodlivé. Ideální způsob ochrany              
před hmyzem ve spojení s bydle-
ním je ten, kdy hmyzu vůbec ne-
dovolíme vniknout do  vnitřních 
prostor. A  proto jsou za  nejefek-
tivnější, přirozený a  navíc ekolo-
gicky čistý způsob ochrany po-
važovány sítě proti hmyzu. I když 
funkce sítí je hlavně praktická, 
svým elegantním minimalistic-
kým vzhledem se stávají moder-
ním doplňkem oken a dveří. 

Sítě proti hmyzu jsou obvykle na-
bízeny společně se stínicí techni-
kou. Variant je mnoho a zkušený 
dodavatel může navrhnout více 
možností k uvážení. Verze „zdarma 
k oknům“ nemusí být vždy ta op-
timální, chtějte pro svá okna víc.

Pevné sítě proti hmyzu

Pevné sítě proti hmyzu jsou 
nejlevnější řešení charakteris-
tické jednoduchostí provede-
ní. Mají pevnou konstrukci, kte-
rá se dá vsadit do  rámů všech 
typů oken a dveří. V této varian-                                                                                  
tě je síť uchycena a  napnu-
ta do  hliníkového rámu a  šetr-
ně umístěna na  okna či dveře 
s eventuální možností použití sa-
mozavíracích pantů. Každá síť se 
vyrábí přímo na míru dle velikos-
ti okna či dveří. U pevných oken-
ních sítí není třeba zasahovat 
do rámu okna díky použití vhod-
ných držáků a samotná instalace 
i údržba jsou velice jednoduché.

Rám sítě se skládá z  hliníkových 
profi lů, které jsou spojeny po-
mocí vnějších nebo neviditel-
ných vnitřních rohových spojek. 
Síť k oknu lze uchytit pomocí spe-
ciálních otočných, pružinových 

nebo vsazovacích držáků, odpru-
žených kolíků nebo pomocí otoč-
ných obrtlíků. Díky jednoduchos-
ti této konstrukce lze se sítí velmi 
snadno manipulovat.
 
Posuvné sítě 
proti hmyzu

Variací na  pevnou síť je pev-
ná posuvná síť. Jedná se o  ve-
lice komfortní variantu sítě 
proti hmyzu a  navíc, v  porov-
nání s  ostatními, zajišťuje ele-
gantnější řešení do dveří. Síť je 
uchycena a  vedena ve  speciál-
ních kolejnicích. Samotný chod 
sítě je velice tichý. Tato síť se 
obvykle instaluje na  francouz-
ská okna nebo dveře. Je také 
vhodná do  míst, kde je méně 
prostoru přede dveřmi, avšak 
vyžaduje k  otevření prostor 
vedle dveří.

Rolovací sítě 
proti hmyzu

Rolovací síť proti hmyzu je cha-
rakteristická velmi snadnou ma-
nipulací. Síťovina se pohybu-
je ve  vodicích lištách a  navíjí se 
na hřídel, která je umístěna v hli-
níkovém boxu. Rolování sítě je 
zajištěno pomocí speciální hří-
dele s  pružinou, která může být 
na přání zákazníka opatřena brz-
dou pro ještě plynulejší chod sí-
ťoviny ve  vodicích lištách. Vodicí 
lišty i koncová lišta jsou opatřeny 
těsnícími kartáči, které dokonale 
zamezí vniknutí hmyzu do interié-                                                                                              
ru. Ve stažené poloze je síť areto-
vána nejčastěji zachycením kon-
cové lišty do speciálních úchytů.

Tento systém umožňuje vertikál-
ní i  horizontální provedení a  je 
vhodný pro okna i dveře jakého-

SÍTĚ PROTI HMYZU 

- užijte si léto s otevřenými okny!

Se začínajícím letním obdobím stoupá aktivi-
ta hmyzu, proto většina z nás hledá ten nej-
vhodnější způsob, jak zamezit vniknutí ob-
tížného a  mnohdy i  nebezpečného hmyzu 
do našeho domova. Zejména malé děti mo-
hou být vystaveny nebezpečnému bodnutí 
či spolknutí hmyzu. Vhodně zvolená ochrana 
před hmyzem Vás nejen ochrání před bod- 
nutím, ale pomůže Vám vytvořit ideální mís-
to pro Váš spánek či relaxaci.
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koli typu. Sítě s vertikálním boxem mohou být 
dvojité a dosáhnout tak velké šířky. Rolovací sítě 
jsou montovány do ostění nebo na rám okna. 
Ovládají se pomocí různých madel, u  vyšších 
oken se používá šňůra. Je možná také varian-                                                                                                                    
ta tzv. snímatelného provedení. Tato varianta 
umožňuje snadnou a rychlou demontáž v zim-
ním období. Zazimování sítí ovšem není nut-
ností, stačí síť stáhnout do boxu, kde může být 
bezpečně uschována celou zimu.

Rolovací síť lze také integrovat do roletového 
boxu. Jde o velmi propracované spojení před-
okenní rolety a sítě proti hmyzu.  V boxu jsou 
umístěny dvě hřídele, se sítí tedy lze pohybo-
vat naprosto nezávisle na roletě.

Plisované (skládané) 
sítě proti hmyzu

Plisované sítě jsou na  našem trhu novinkou 
a díky své eleganci a lehkosti ovládání si je ob-
líbí jistě všichni milovníci moderních věcí. Pli-
sovanými sítěmi lze vybavit i velice rozměrné 
okenní či dveřní otvory, což je jejich nespor-
nou výhodou. Síť se mechanicky posouvá         
nahoře ve vodicím profi lu tvaru U. Dole je síť 
vedena velmi nízkým PVC profi lem. Při použití 
je tedy umožněn prakticky bezbariérový pře-
chod mezi interiérem a  exteriérem, což jistě 
uvítají nejen rodiče malých dětí, ale také star-
ší lidé, či lidé s handicapem. Síť se jednoduše 
instaluje, a  je velmi snadno demontovatelná 
bez potřeby nářadí, má velmi dlouhou život-
nost i při vysoké frekvenci užívání.

U všech těchto variant sítí proti hmyzu je sa-
mozřejmostí lakování všech pevných částí 
barvami RAL, dále jsou nabízeny také v  imi-
tacích dřeva, což umožňuje dokonalé sladění 
s rámem oken a dveří. 

Síťovina

Síťovina používaná na pevné, posuvné a rolo-
vací sítě je vyrobena ze skelného vlákna po-
taženého PVC vrstvou. Díky tomuto složení sí-
ťovina nereaguje na teplotní výkyvy. Obvykle 

je nabízena v černém nebo šedém provedení, 
přičemž šedé sítě jsou zaručeně nejméně vi-
zuálně rušivé. Kromě standardního provedení 
jsou dostupné také sítě zamezující průchodu 
pylů, s UV vrstvou, s vylepšenou průhlednos-
tí a také sítě se zvýšenou odolností vůči dráp-
kům domácích zvířat, které jsou určeny spíše 
pro uživatelsky náročné zákazníky.

Na  plisované sítě se používá speciální síťo-
vina, která je stabilnější než plochá síťovina.                      
Je vyrobena z PVC a vláken z kevlaru. Díky po-
užití nejkvalitnějších materiálů mají tyto sítě 
velice dlouhou životnost. Za  nevýhodu však 
může být považována o  něco nižší průhled-
nost oproti plochým sítím.

Údržba

Aby byl zachován kvalitní výhled zpoza sítí,              
je nutná občasná údržba, která spočívá v pou-
hém otření vlhkým hadříkem, nebo odstraně-
ní prachu vysavačem. Nesmí se používat žád-
né roztoky na  bázi ředidel a  rozpouštědel.             
Pozornost věnujeme také možnému zanášení 
vodicích lišt zbytky listí či jinými mechanický-
mi překážkami.

Existuje také zjednodušená varianta sítí proti 
hmyzu, kterou je síť na suchý zip. Princip je ve-
lice snadný, na rám okna se přilepí suchý zip 
a síť se jednoduše přiloží. Síťovina je vyrobe-
ná z polyesteru, dostupná je jen v několika ba-
revných provedeních. Tato varianta je velice 
levná, ale její životnost se bude počítat spíše 
na měsíce. Hodí se především na rekreační ob-
jekty a hospodářské budovy. 

Sítě proti hmyzu za vyloženou nezbytnost ne-
považujeme, ale jejich uživatelé by nám jistě 
mohli potvrdit, že tato jednoduchá pomůc-
ka dokáže velkou měrou přispět ke  komfor-
tu bydlení. Užijte si letošní léto s  otevřenými 
okny!

Autor:  
Mgr. Monika Karmasinová, RTS Magazín

Technický poradce: 
Ing. Petr Klimeš

www.lomax.cz

Více informací získáte u našich
autorizovaných zastoupení

NOVÉ  BARVY 
VRAT A ROLET !

Antracit

Světle hnědá 
RAL 8014

Stříbrná 

Lomax_RTS_70x297mm_5mmspad_vrata_rolety04_2012.ai   1   20.4.2012   13:45:26

Instalace pevné sítě Rám dveřní sítě v imitaci dřeva
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Produktové listy stínicí techniky

I tentokrát pokračujeme v uveřejnění zkrácené verze dalších dvou produktových listů k zá-
kladním skupinám výrobků z oboru stínicí techniky. V dnešním čísle prezentujeme venkovní 
rolety a markýzy. Úplně znění Produktových listů je k dispozici na www.svst.cz.

VENKOVNÍ ROLETY

PRODUKTOVÝ LIST

1. Účel produktu

Venkovní rolety představují základní prvek pro zastínění otvorových výplní na budovách. Rolety jsou charakterizová-
ny závěsem z profi lovaných lamel (hliníkové válcované s PUR pěnou / PVC / hliníkové extrudované), které se pohybují 
v postranních vodicích lištách a nahoře se rolují do boxu (extrudované lamely jsou používány převážně pro specifi cké 
účely, jako jsou např. zabezpečovací rolety). Postupným spouštěním rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření. 
Rolety vytváří po spuštění souvislou plochu pro zvýšení bezpečnosti uživatele. 

Samotná roleta plní, kromě zastínění, také další funkce, jako je zvuková izolace, tepelná izolace, zabezpečení objektu, 
ochrana proti hmyzu, zvýšení pocitu soukromí a funkci estetickou. Rolety před okny pokrývají poměrně velkou část 
fasády, svým prostým, nevtíravým designem se jednoduše začlení do architektury každé budovy. Venkovní rolety je 
možno ovládat manuálně pomocí popruhu, šňůry a kliky, případně madla a pružinového mechanismu, nebo elek-
tropohonem. Venkovní rolety se liší provedením lamel, způsobem ovládání a montáže.

1.1 Specifi cké výhody z pohledu uživatele

 • optimální způsob ochrany proti slunečnímu záření
 • regulace intenzity denního světla 
 • snížení hluku z venkovního prostředí
 • vysoká odolnost proti větru
 • pasivní chlazení – snížení energetické náročnosti v letním období (klimatizace)
 • možnost elektrického ovládání a napojení na řídicí systémy
 • provedení v různých barvách 
 • výběr dle provedení lamel a ovládání 
 • vysoká životnost
 • bezúdržbový výrobek

1.2 Vyobrazení produktu�
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VENKOVNÍ ROLETY

Datum: 2. 5. 2012
Číslo vydání: RTS Magazín

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

2. Rozdělení produktu

Venkovní rolety lze rozdělit dle typu materiálu a tvaru lamel, podle způsobu montáže a typu ovládání.

2.1 Rozdělení podle materiálu a tvaru lamel

2.1.1  Venkovní rolety podle materiálu lamel 
  •  Al (hliníkové válcované s PUR pěnou / extrudované hliníkové)
  •  PVC
  •  ocelové s PUR pěnou

2.1.2  Venkovní rolety podle  krycí výšky a tvaru lamely
  •  krycí výška lamely (mm): 37 mm, 39 mm, 41 mm, …
  •  tvar lamely: vybrané tvary lamel prezentuje Obr. 2

2.2 Rozdělení podle umístění

Venkovní rolety rozdělujeme na typy určené pro dodatečnou montáž na již hotový dům a na typy zabudo-
vané pod omítku při realizaci novostavby nebo rekonstrukci. Velikost boxu je závislá na celkové výšce rolety, 
způsobu ovládání a typu použité lamely.

2.2.1. Rolety s přiznanou (viditelnou) schránkou (Obr. 3)

Venkovní rolety jsou určeny pro dodatečnou 
montáž, kdy je již fi nálně hotový obvodový 
plášť budovy. Roletová schránka, do které se 
roleta navíjí, může mít přední hranu zkosenou 
pod úhly 90°, 45°, 20° nebo může být ve čtvrt-
kulatém nebo půlkulatém provedení. Vodicí liš-
ty nejčastěji o rozměrech 45 mm, 53 mm nebo 
66 mm jsou viditelné a jsou montovány na rám 
okna nebo na fasádu. 

2.2.2.  Rolety s podomítkovou schránkou (Obr. 4)

Toto provedení předurčuje roletu k montáži při 
rekonstrukcích obvodových plášťů budov, za-
teplování fasád nebo v novostavbách rodinných 
domů. Roletová schránka, do které se roleta na-
víjí, může mít přední hranu zkosenou pod úhly 
90°, 45°, 20° nebo může být ve čtvrtkulatém nebo 
půlkulatém provedení. Roletová schránka je u to-
hoto provedení uzpůsobena pro překrytí polysty-
renovou či heraklitovou deskou, kterou je možné 
začlenit do fasády. Vodicí lišty nejčastěji o rozmě-
rech 45 mm, 53 mm a 66 mm jsou viditelné a jsou 
montovány na rám okna nebo na fasádu.

Obr. 2: vybrané tvary lamel

Obr. 3: Roleta s přiznanou (viditelnou) schránkou

Obr. 4: Rolety s podomítkovou schránkou

: . 
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2.2.3.  Nadokenní rolety (Obr. 5)

Jsou vhodné pro realizace novostaveb  nebo 
rekonstrukcí, při kterých se uvažuje o  výměně 
oken za plastová, protože roleta se namontuje 
ze shora na okno a sestava se pak do otvoru 
usazuje jako celek. Smysl navíjení této rolety 
je opačný než u předchozích dvou (lamely se 
navíjí směrem do interiéru). Roletová schrán-
ka a vodicí lišty jsou v tomto případě vyro-
beny z PVC. Vodicí lišty o rozměrech 39 mm 
nebo 61 mm se montují na rám okna. Roletová 
schránka je opatřena tepelnou izolací.

2.2.4.  Roletové překlady (Obr. 6)

V případě uvažování o předokenních roletách 
již v době návrhu rodinného domu jsou jednou 
z možností roletové překlady. Svou konstruk-
cí umožňují skrýt roletový bal do rozšířeného 
profi lu nad rámem okna nebo přizpůsobené-
ho překladu nad oknem a zapustit vodicí lišty, 
což učiní roletu v otevřené poloze téměř nepo-
střehnutelnou. Vodicí lišty mohou být viditel-
né (namontované na omítku) nebo zapuštěné 
(umístěné v pouzdrech). Koncová lamela je 
vždy viditelná, je nutné použít viditelné zarážky 
na koncové lamele, v opačném případě nemusí 
být pohony plně využity (rozpoznání námrazy).

 

2.3 Rozdělení podle způsobu ovládání

2.3.1  Ruční ovládání 
  •  klika 
  •  šňůra/popruh 
  •  madlo a pružinový mechanismus doplněný zámkem 

2.3.2  Motorické ovládání

2.4 Další typy rolet

2.4.1  Roleta s integrovanou sítí proti hmyzu 
 •   Praktickým doplňkem venkovní rolety je integrovaná síť proti hmyzu. Síť je integrována 

přímo v roletové schránce a je nezávislá na pohybu rolety. Pro vedení je použita vodicí lišta 
se dvěma komorami. Síť lze ovládat jen mechanicky, stažením do koncové polohy. Speciální 
pružinový mechanizmus umístěný v hřídeli umožňuje snadnou manipulaci se sítí. 

2.4.2  Dvojitá roleta

2.4.3  Výklopná roleta

Obr. 5: Nadokenní rolety

Obr. 6: Roletové překlady
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3. Technický popis produktu

3.1 Schéma venkovní rolety s popisem

3.2 Materiálové složení

Obecné materiálové složení venkovní rolety (Tab. 1)

Komponent Materiál

roletová schránka hliník válcovaný / hliník extrudovaný / ocel válcovaná / plast

vodicí lišty hliník extrudovaný / plast

koncová lišta hliník extrudovaný

lamela hliník válcovaný s PUR pěnou / plast / hliník extrudovaný 

navíjecí hřídel ocel válcovaná

závěsy lamelové výplně plast / ocel (případně kombinace)

nosné a spojovací díly, krytky ocel / hliník / plast

navíjecí kolo plast

převodovka plast / ocel

průchodka plast / ocel

bočnice ocel / slitina hliníku

navíječ pásky plast / ocel

ovládání  šňůra / popruh / klika / kompenzační pružina / motor

Pozn.: materiálové složení se může se lišit dle jednotlivých výrobců

ROLETOVÁ SCHRÁNKA

VODICÍ LIŠTA

LAMELA

KONCOVÁ LIŠTA
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MARKÝZY A STÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

1. Účel produktu

1.3     Vyobrazení produktu

Markýzy slouží ke stínění balkónů, teras, zahradních posezení, zimních zahrad nebo výloh obchodů. Díky 
své konstrukci a použitým materiálům představují výrazný designový prvek. Velká část markýz je řízena 
motorem a napojena na sluneční, větrná a časová čidla.

1.1     Obecné vlastnosti stínicí techniky

- ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení
- ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení
- ochrana soukromí
- ochrana proti hluku
- omezení tepelných ztrát oknem
- architektonický prvek

1.2     Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

- jediný výrobek vhodný pro stínění venkovních ploch 
- široká nabídka barev a vzorů látek
- výrazný designový prvek fasády
- možnost reklamního potisku
- schopnost odstínit přímý sluneční svit a zároveň ponechat volný průhled do exteriéru
- možnost volby intenzity průchodu světla díky různé hustotě látek

PRODUKTOVÝ LIST

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí,  Novodvorská 1010/14 , Praha 4
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Ilustrační foto markýzy
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Číslo vydání: RTS Magazín
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MARKÝZY

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

2. Rozdělení produktu

2.1     Podle typu konstrukce

Na českém trhu jsou nabízeny především tyto typy markýz:

 2.1.1 Markýzy kloubové

 2.1.2  Stínění zimních zahrad

 2.1.3  Samostatně stojící stínění

 2.1.4  Boční stínění

Datum: 2. 5. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín
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VENKOVNÍ ŽALUZIE

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

2.2     Podle způsobu ochrany látky

 2.2.1 Markýzy otevřené

 2.2.2 Markýzy s krytem

 2.2.3 Markýzy kazetové

 2.1.5  Košové markýzy

Datum: 2. 5. 2012

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

MARKÝZY

3.1     Schéma s legendou

3.1.1 Výsuvné markýzy

3.1.2 Markýzy pro zimní zahrady

3. Technický popis

1. Látka
2. Kryt
3. Konzola
4. Boční krytka
5. Nosný profil
6. Převodovka
7. Klika
8. Hřídel
9. Rameno
10. Přední profil

1. Kazeta
2. Látka
3. Hřídel
4. Pohon
5. Boční krytka
6. Vodicí lišta
7. Podpěrný profil
8. Konzola
9. Přední profil

Legenda

Legenda 

Komponent Materiál

Nosný profi l Fe jekl

Převodovka pouzdro z extrudovaného hliníku

Hřídel válcovaná pozinkovaná ocelová trubka

Klika ocelová trubka, plastové madlo

Konzola slitina hliníku

Kryt extrudovaný hliník

Ramena extrudovaný hliník, napínací segment ocelové lanko nebo řetěz

Čelní profi l extrudovaný hliník

Látka akrylátové, polyesterové nebo skleněné vlákno

Krytky plast, slitina hliníku

3.2     Materiálové složení

2.3     Podle ovládání

2.3.1 Ruční ovládání klikou

2.3.2 Motorický pohon s ovládáním tlačítkem, dálkovým ovladačem 
 s možností napojení větrných, otřesových a slunečních čidel

Datum: 2. 5. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín
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Sichtschutz, Energiesparer, 
Schutzwall, Schallschutz

Fassadenintegrierte Rollladen- 
und Sonnenschutzlösungen

Schrägrollladen, Bedienkomfort,
programmierbare Sicherheit  

ALUKON GmbH & Co. KG · Münchberger Str. 31 
D-95176 Konradsreuth · Telefon +49 (0) 92 92 / 950-0 

Fax +49 (0) 92 92 / 950-290 · www.alukon.com 
info@alukon.com

Freie Auswahl an Be-
hängen wie Rollladen-
Panzer, Raffstore oder 

s_onro®. 
Nichts ist unmöglich.

ALUKON-Rollläden
 

V současnosti je velmi žádaným stínicím prv-
kem plisé, které dokáže splnit i nejnáročněj-
ší představy zákazníka. Velkou výhodou plisé 
je přitom univerzálnost jeho použití, přičemž 
tento druh stínění je možné použít prakticky 
do každého interiéru. Plisé dokáže designově 
zpestřit malé obytné prostory, velké obývací 
pokoje rodinných domů, ale i  moderní kan-
celářské budovy. 

Uživatel si může vybrat ze široké nabídky lá-
tek čítající několik stovek různých vzorů a ba-
revných odstínů. Plisé tak mohou být citlivě 
sladěným doplňkem i výrazným designovým 
prvkem celého interiéru. 

Jednotlivé látky se navíc liší různým stupněm 
propustnosti světla, díky čemuž je možné                                                                                                    
dosáhnout úplného zatemnění nebo tře-
ba lehkého a  příjemného prostupu světla 
do  místnosti. Atraktivní vzhled je v  případě 

plisé velmi snadné skloubit s  vysokou užit-
nou hodnotou a funkčností. 

Praktické využití má plisé i z pohledu běžné 
údržby, protože většinu látek je možné prát 
čisticím prostředkem ve vodní lázni do 30 °C                          
a  jsou vhodné do  vlhkých prostor. Některé 
z látek navíc splňují přísné bezpečnostní nor-
my týkající se nehořlavosti. 

Každá látka má své specifi cké vlastnosti, kte-
ré se projevují v  různých hodnotách refl exe, 
absorpce a  transmise slunečního světla. Ně-
kteří výrobci udávají u svých produktů i hod-
noty propustnosti látek pro pracovní pro-
stor před monitorem. Tyto hodnoty slouží 
k  usnadnění výběru vhodné látky při speci-
fi ckých požadavcích zákazníka.   

Z funkčního hlediska lze plisé použít jako al-
ternativu k  jiným vnitřním stínicím prvkům, 

Plisé - spojení elegance a funkce 

Požadavky na vnitřní stínění se během posledních let výraz-
ně proměnily. Vnitřní žaluzie sice zůstávají pořád standardem, 
nicméně stále častěji koncový uživatel nevyžaduje od stínění 
pouze funkční užitek, ale zároveň i nevšední a poutavý vzhled. 
Na oblibě proto získávají různé druhy interiérového látkové-
ho stínění. 
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Editorial

ale rovněž jako netypické řešení zastínění. 
Kromě běžného použití před okenní křídlo 
nebo okenní otvor lze plisé využít jako inte-
riérového prvku k rozčlenění místnosti, je vel-
mi vhodným stíněním střešních oken a  vel-
kých ploch zimních zahrad. Rozměrově velké 
šikminy jsou řešeny vodicími lanky, díky kte-
rým je zachována funkčnost, aniž by se látka 
prověsila.  

Plisé je mnohdy jediným možným druhem stí-
nění, kterým lze řešit trojúhelníkové, mnoho-
úhelníkové a lichoběžníkové tvary. Plisé doká-
že vhodně zastínit i půlkruhové okenní otvory. 

Systém plisé nabízí řadu možností ovládání 
od  manuálního pomocí profi lu, šňůrky, řetíz-
ku a kliky, až po řízení motorem. Oproti jiným 
druhům stínění má plisé jeden specifi cký druh 
ovládání - elektrotáhlo. Toto zařízení se nasa-
zuje na horní nosič místo klasické zalamovací 
kliky a zmáčknutím ovládacího tlačítka dochá-
zí k  točení hřídele táhla, a  tím k  ovládání ce-
lého plisé. Oproti běžnému motorickému po-
honu má elektrotáhlo tu výhodu, že při větším 
počtu ovládaných prvků stačí pouze jeden kus 
táhla namísto několika samostatných moto-
rů. Elektrotáhlo se standardně dodává s bate-
rií a nabíječkou. 

Plisé umožňuje nesčetné možnosti montáže. 
K  jednotlivým systémům existuje nepřeber-
né množství speciálních držáků, montážních 
profi lů a upevňovacích úhelníků, díky kterým 
lze toto látkové stínění kotvit prakticky kam-
koliv. 

Celková montáž je pak poměrně snadná - pli-
sé se uchytí do namontovaných držáků. V pří-
padě potřeby následné údržby se nosiče, 
a tím i celé plisé jednoduše vyjmou z držáků, 
takže demontáž je otázkou několika sekund. 

Výhodou plisé je i výška nábalu ve staženém 
stavu. Standardní nosiče mají výšku pouze 
16,9 mm, takže díky charakteristickému sklá-
dání plisované látky je celkový nábal napří-
klad u  stínění vyššího než 200 cm pouhých 
9 cm. Plisé tak nenarušuje ve  staženém sta-
vu výhled z interiéru, navíc moderní barvy no-
sičů vhodně doplňují celkově estetické řeše-
ní prostoru.  

Obliba plisé díky jeho vlastnostem a  líbivé-
mu vzhledu roste každým rokem a v součas-
nosti patří k hlavním trendům v oblasti vnitř-
ního stínění.  Je proto pravděpodobné, že se 
s tímto typem stínění budeme setkávat stále 
častěji.

Filip Šimara
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu

 

Vyladěné
   ploty a brány…

www.lomax.cz

Standard pro zákazníka:

garážová vrata
předokenní rolety
ploty a brány

Dlouhodobá životnost 

Záruka 10 let

Originální a jedinečné barvy 

Jednoduchá a rychlá montáž

Česká kvalita a zkušenost
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Mnohotvárnost nových 
konstruktivních řešení...

V prvním čtvrtletí roku 2012 Skupina společ-
ností «ALUTECH» přivádí na  trh čtyři druhy 
válcovaných profi lů. Sortiment válcovaných 
profi lů bude obsahovat 15 velikostí. 

Návštěvníci veletrhu ve  Stuttgartu byli prv-
ními, kdo dokázal ocenit nové válcované 
profi ly AR/36, AR/555, AR/39, AR/375. Díky 
geometrické formě mají lepší parametry na-
balení, což je dovoluje používat v  komple-
taci se schránkami a bočními kryty menších 
velikostí. Kromě toho se nové profi ly liší vy-
soce konkurenceschopnou cenou.

Největší zájem vyvolaly nové profi ly AR/375 
a  AR/39. Mají vysoké parametry nabalení 
a velkou maximální šířku odolnosti proti ná-
poru větru.

Pro všechny nové profi ly jsou vypracované 
zcela nové boční aretace, které zajišťují plav-
nější pohyb profi lů ve vodicích lištách, a také 
jednodušší fi xaci aretace v profi lech.

Je také novelizovaná řada koncových profi -
lů, která se hodí k celému sortimentu roleto-
vých profi lů.

Návštěvníci našich stánků 
se zvláště soustředili na další 
novinky roku 2012

1. Nový systém se sítí proti hmyzu, ve kte-
rém jsou pro pohodlí zařazené dva druhy 
fi xací hřídele (používání ochranného ple-
chu pro boční kryt a  spojování pomocí 
držáku). Při tom je v konstrukci zajištěné 
plavné zvedání sítě pomocí speciální brz-
dy. Spolehlivý mechanismus fi xace sítě, 
který je v konstrukci, nemá dnes na trhu 
obdoby. 

2. Univerzální systém montáže na konzole. 
Podle svého přání si zákazník může vy-
brat jeden ze čtyř typů montáže:

• úsporný, ve kterém  je použit jeden kon-
zolový systém závěsu;

• s  použitím pohyblivých pojezdů, které 
zajišťují plavnější pohyb křídla a  snižují 
zatížení na hřídel;

• s  používáním bočních krytů jako deko-
račních prvků;

• pomocí spojovacích držáků jako svazují-
cích prvků mezi bočními kryty a vodicími 
lištami.

3. Modernizovaný systém zaomítacích boxů, 
který značně zjednodušuje proces montá-
že a obsluhování rolety.

Také je třeba zdůraznit 
další novinky: 

• zavaděč ze dvou částí (GD), které dovolu-
jí zajistit pohodlí montáže a obsluhování 
rolety. Toto konstrukční řešení je unikát-
ním na trhu;

• univerzální ochranný plech pro všechny 
druhy krytů (hliníkové a ocelové);

• přes 30 nových konstrukčních řešení         
pro roletová vrata atd.

Návštěvníci určitě nebyli lhostejní k rozšířené-
mu spektru barev všech základních kompo-
nentů roletových systému v barvách dřevode-
koru – schránky, vodicí lišty a koncové profi ly. 
Nyní všechny prvky roletových systémů vyrá-
bíme ve třech barvách – tj. zlatý dub, ořech, vi-
šeň, které imitují povrchovou úpravu dřeva.

Celkově během roku 2011 Skupina společ-
ností «ALUTECH» rozšířila sortiment kompo-
nentů v roletové oblasti o více než 350 po-
zic. A  to díky moderním technologiím, které 
byly osvojeny ve výrobních podnicích holdin-
gu. To je výroba obarveného plechu a válco-
vaných profi lů, výroba hliníkových extrudo-
vaných profi lů, eloxování, práškové barvení,        
automatizované lití pod tlakem a další. 

Každý technologický proces, který je zavede-
ný v rámci Skupiny společností «ALUTECH», 
má možnost rozšířit sortiment roletových 
komponentů a vytvořit tak fl exibilnější pod-
mínky spolupráce s partnery.

(PR)

Novinky «ALUTECH» v roce 2012

Skupina společností «ALUTECH», která je kompletním dodavatelem komponentů pro roletové 
systémy a ve svém sortimentu má přes 7 tis. pozic, každou sezónu začíná představením svých 
novinek. Ani tato sezóna nebyla výjimkou. V březnu roku 2012 na veletrhu ve Stuttgartu Skupi-
na společností  «ALUTECH» představila přes 350 konstruktivních řešení. Kromě velkého množ-
ství výrobků v oblasti roletových systémů se návštěvníkům R+T 2012 podařilo spatřit druhý ob-
chodní směr holdingu – tj. sekční vrata «ALUTECH», která v letošním roce budou představena 
na trhu Zapadní Evropy.
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Celá výstavní expozice byla zaměřena 
na  představení nové kolekce markýz, lát-
kového stínění a  sítí proti hmyzu. Návštěv-
níci viděli všechny typy markýz od  kloubo-
vých, přes kazetové až po  svislé clony. Do-
minantou stánku se stala samostatně stojí-
cí markýza s názvem Mediterranea Isola Fly 
130, která byla vybavena speciálním systé-
mem na odvod vody. U nové kolekce látko-
vého stínění zákazníci především ocenili typ                                                                                                     
Modula 36, který umožňuje použití látky 
s  označením Zebra. U  sítí proti hmyzu byl 
největší zájem o rolovací sítě.

Pro své stávající odběratele, kteří v  době                  
veletrhu navštívili stánek, fi rma připravila 
odměnu v podobě slevy na odběr markýzy 
a každý zákazník si odnesl domů malý dárek.

Petra Jurečková
SERVIS CLIMAX a.s.

CLIMAX zářil na stavebním veletrhu IBF 2012

Evropský výrobce žaluzií, rolet a markýz fi rma SERVIS CLIMAX a.s. se zúčastnila 17. ročníku 
Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Stánek o rozloze 108 m2 lákal pozornost 
všech kolemjdoucích návštěvníků. 

Vaše cesta
na německý trh

Wo geht die Reise hin?

Trends im Fenster- und Fassadenbau

Baubranche mit Rückenwind:

Berichte von der BAU 2011 in München

FASSADE
F A S S A D E N - A R C H I T E K T U R  U N D  - T E C H N I K

1 2011

www.die-fassade.de

Uniopt Verwaltungsgebäude in Graz mit opaker Glasfassade

Schwarzer Panther in der Steiermark

Wintergärten

WintergärtenFORUM
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Editorial

Váš spolehlivý 
dodavatel pohonů 
a řízení rolet, markýz, 
venkovních žaluzií 
a průmyslových  vrat

www.becker-motory.cz
www.becker-motory-partner.cz

Rádiové pohony PROF 
nyní i do hřídele SW40

Dálkové, rádiové ovladače 
868 MHz ve čtyřech barvách

Špičkový servis a kvalita 
Made in Germany pro 
Vaši pohodu

NOVINKA

R+T 2012 se představilo v  nejlepší formě, 
přičemž témata energetická efektivnost 
a  bezpečnost budov se u  60 tis. návštěv-
níků (v  roce 2009 jich bylo 57.379) setkala 
s  enormním zájmem. Globální význam R+T 
manifestuje stále rostoucí internacionali-
ta návštěvníků (vzrostla z 50 na 51 procent), 
kteří přicestovali do Stuttgartu ze 110 zemí 
(v roce 2009 ze 106). 
Výsledek předchozího R+T (747 vystavo-
vatelů), byl letos s  817 vystavovateli rov-
něž překonán. Jejich mezinárodnost na-
víc stoupla z 65 na 66 procent - přicestovali                                                                              
ze 42 zemí. 
Žaluzie, vrata a  stínicí systémy všeho druhu 
stály v  centru dění R+T 2012. Hlavním tren-
dem byl energetický management budov - co 
největší potenciál úspor v  kombinaci všech 
systémů, které lze navíc jednoduše ovládat 
smartphonem. Všech devět hal bylo komplet-
ně vyprodáno, celkem 105 200 m2 plochy.
Den architektů „Art of Planning“ v  dopro-
vodném programu R+T 2012 s  1500 účast-
níky téměř přesáhl rezervovanou kapacitu 
stuttgartského mezinárodního kongresové-
ho centra ICS. Zájem o inteligentní úpravu fa-
sád a jejich přínos k energetickému manage-
mentu budov byl mezi architekty obrovský.

Ohlasy v  mezinárodním měřítku byly tedy 
vesměs kladné. Zeptali jsme se proto někte-
rých českých vystavovatelů na  jejich názo-
ry a zkušenosti. 

„R+T je přehlídkou toho nejlepšího v oboru stí-
nicí techniky a určitě je nejlepším a největším 
veletrhem v tomto oboru.
Myslím si, že v Evropě nemá konkurenci. Od ve-
letrhu naše fi rma očekávala především ukázky 
nových trendů a v tomto ohledu nás veletrh R+T 
opravdu nezklamal. Nejvíce nás oslovily nové 
typy lamel pro venkovní rolety, jejichž výrobou 
se zabýváme. Pořadatelům R+T bych touto ces-
tou vzkázal, aby si i nadále udrželi vysokou úro-
veň a kvalitu veletrhu.“

Jozef Mičo, Sun System s.r.o.

„Dle názoru všech zúčastněných z  naší fi rmy 
má veletrh jednoznačně velký smysl a za dobu 
svého pořádání si vydobyl již velmi pevné mís-
to, o čemž svědčí i následná pořádání např. R+T 
v  Shanghai atd. Velkou výhodou pro spoustu 
vystavovatelů je i perioda tří let, spousta vysta-
vovatelů by v případě každoročního konání vý-
stavy jistě nevystavovala. Tento veletrh je vždy 
jakýmsi mezníkem v  oblasti představení novi-
nek a vývoje ve stínicí technice. I z tohoto důvo-

R+T opět s rekordním výsledkem  

„Letošní veletrh R+T přilákal do Stuttgar-
tu na  60 tis. odborných návštěvníků“ -                                                                                          
„Nárůst internacionality vystavovatelů                                                         
i  návštěvníků“ - „Okolní hotely bezmála                                                                                            
vyprodané“ - „R+T upevnil svoji pozici                                                                                    
předního světového veletrhu branže.“         
Takové titulky provázely letošní R+T v ně-
meckém Stuttgartu.
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du je perioda tří let dobrá, za tuto 
dobu se dá vždy přijít s něčím no-
vým. V poslední době slouží vele-
trhy, a  není tomu jinak ani v  pří-
padě R+T, k  upevnění stávajících 
kontaktů, nicméně samozřejmě, 
že veletrh slouží zejména k navá-
zání nových obchodních vztahů 
a  k  prezentaci fi rmy samé. Jed-
noznačně má veletrh pro vysta-
vovatele vliv na  zvýšení prestiže 
jednotlivých fi rem. Nejvíce jsme 
letos ocenili kvalitu návštěvníků                       
veletrhu, kteří byli oproti letům 
minulým daleko více profesionál-
ní a  přicházeli již s  konkrétními 
požadavky a poptávkami.“
Hana Pospíšilová, STOTTAN s.r.o.

„Pro naši fi rmu je tento veletrh na-
prosto klíčový. S  nadsázkou lze 
říci, že tak jako se dříve plánova-
lo na  pětiletky, tak my nyní plá-
nujeme, hlavně vývoj nových                            
produktů, na  tříletky :-). Letošní 
veletrh zdaleka předčil naše oče-
kávání. Posílili jsme svou pozi-
ci technologické jedničky na  trhu 
v oboru strojů na výrobu horizon-
tálních hliníkových žaluzií – inte-                                                  
riérových i  exteriérových. Z  ve-
letrhu jsme odjeli s  konkrétními 
objednávkami za  několik milio-
nů Eur. Na letošním veletrhu jsme 
ocenili také náladu a optimismus 
zákazníků. Stejně tak jako minu-
lé R+T je společnost zasažena kri-

zí, ale fi rmy to nevnímají negativ-
ně a  jsou připraveny investovat 
do  nových zařízení či rozšiřovat 
portfolio svých produktů. Pořada-
telům veletrhu bychom doporu-
čili, aby upustili od  záměru pořá-
dat tak velkou a významnou akci 
každý druhý rok, jak bylo avizová-
no. Oboru to nic nepřinese. Jedná 
se pouze o vytažení peněz z fi rem-
ních pokladen.“

Lukáš Kapitán, ZEBR s.r.o.

„Veletrh R+T ve Stuttgartu je největ-
ším a  nejvýznamnějším veletrhem 
v oblasti stínicí techniky. Vzhledem                      
k tomu, že se odehrává v tříleté pe-
riodě, je významným zdrojem tech-
nologických a  produktových ino-
vací a  řešení, a  pro vystavovatele 
představuje jedinečnou možnost                          
prezentace jejich stávajícího a  no-
vého portfolia i  příležitost k  pro-
hloubení a  navázání nových                     
obchodních kontaktů. Smysl účas-
ti pro výrobce a  další zprostředko-
vatele je zřejmý a  realizace veletr-
hu tohoto typu je životně důležitá 
pro další rozvoj společnosti. Na le-
tošním R+T jsme ocenili zejména                                                                               
vysokou účast vystavovatelů z  ce-
lého světa, produktové a  techno-
logické inovace – zdroj informací, 
kvalitní zázemí a dostupnost. A co 
bychom vzkázali organizátorům? 
Zkvalitnit podmínky před samot-
ným veletrhem – v  době výstav-
by stánku. I přesto má veletrh R+T 
Stuttgart svou pevnou pozici v ob-
lasti stínicí techniky a v „kalendáři“ 
výstav společnosti ISOTRA.“ 

Jakub Vaněk, ISOTRA a.s.

„R+T 2012 hodnotím jako jed-
noznačný přínos pro obor. Ce-
losvětová výstava – představení                            

novinek, trendů. Vzhledem k roz-
sahu si myslím, že je nejdůleži-
tější pro obor a  neporovnatelná 
s něčím podobným v našich pod-
mínkách, což je samozřejmě dané 
rozdílným vnímáním stínicí tech-
niky u  nás a  v  Německu, případ-
ně v  západní Evropě jako celku. 
Jako návštěvníka mě nic zásad-
ního nepřekvapilo, zásadní, pře-
vratné novinky v oboru je již těžké 
najít. Snad jedině mě zaujal po-
čet fi rem, které aktivně prezentu-
jí screen. Tento produkt je poměr-
ně nový a  myslím, že může být  
pro architekty, potažmo investo-
ry u nás hodně zajímavý.“

Radek Havelka, 
Building Plastics, s.r.o.

Počet vystavovatelů z České re-
publiky se oproti roku 2009 zvý-
šil z 11 na 23! Nezanedbatelnou 
skutečností přitom určitě je to, 
že na  žádost Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí byl 
v  letošním roce tento veletrh 
zařazen mezi veletrhy s  dotač-
ní podporou v rámci programu 
„Specializované výstavy a vele-
trhy“, což umožnilo účast větší-
mu množství fi rem.

R+T 2015 se uskuteční od  24. 
do 28. února 2015 opět ve Stutt-
gartu a bude slavit 50 let konání!                                                                            
Doufáme, že ani příště nebu-
de chybět silné zastoupení čes-
kých fi rem.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: 
Závěrečná tisková 

zpráva R+TVeletrh je optimálním místem k navazování a rozvíjení kontaktů.

Welcome drink u ofi ciálního stánku českého zastoupení.
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Odborná terminologie z oboru

Fórum častých dotazů

 Je možné namontovat markýzu na fasá-

du, která je zateplená?

Ano. V tomto případě je ale zapotřebí si ob-
jednat speciální podložky pod konzoly mar-
kýz. Počet podložek pod jednu konzolu je 
dán tloušťkou tepelné izolace včetně omít-
ky. Po  vyříznutí izolace v  místě konzol se 
podložky osadí až na  nosnou stěnu objek-
tu a  následně se konzola ukotví do  stavby               
přes montážní otvory v podložkách.

 Je nutné ze zákona označovat vnitřní ža-

luzie značkou CE?

Dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební vý-
robky označované CE, v platném znění, nee-
xistuje v současné době povinnost označo-
vat vnitřní žaluzie značkou CE ani povinnost 
vydávat ohledně nich ES prohlášení o shodě.

 Je možné spojit v rohu dvě venkovní ža-

luzie na jedno ovládání?

Ano. K  tomuto účelu slouží rohové spoj-
ky hřídelí pro venkovní žaluzie. Ty se stan-
dardně dodávají pro spojení žaluzií v úhlech 
od 90° – 180°.

 Které z venkovních žaluzií mají nejmenší 

nábal při vytažení?

Správně se tento termín nazývá „výška sta-
žené žaluzie“. Obecně platí, že nejmenší 
výšku stažené žaluzie mají žaluzie s lamela-
mi bez pertlu, tedy konstrukční úpravy po-
délné hrany lamely do ruličky. Tyto žaluzie 
jsou nejčastěji uváděny pod názvem Flach 

nebo Flexi s šířkou lamely od 100 do 50 mm. 
Čím je lamela širší, tím je výška stažené ža-
luzie menší.

 Lze předělat u  venkovní rolety ruční 

ovládání na motorické?

Ano, předělat u  venkovní rolety ruční ovlá-
dání na  motorické lze. Doporučujeme po-
užití osmihranné ocelové hřídele o  průmě-
ru 40 mm se spojovacím švem ven, protože 
hřídel se švem vnitřním se může v kombina-
ci s  motorem pohybovat velmi hlasitě. Dále 
doporučujeme jako zdroj elektrického prou-
du sluneční kolektory. Výhodné jsou i moto-
ry s integrovaným radiovým dálkovým ovlá-
dáním. Tím nám odpadne přívod elektrického 
proudu v interiéru.

Držák motoru, který se upevňuje na  bočni-
ci bez vrtání a šroubování, je dalším ulehče-
ním montáže.

 Jaké zabezpečující prvky proti vykradení 

mají venkovní rolety?

Venkovní roleta je sama o  sobě v  základní 
verzi dodatečný zabezpečující prostředek 
proti vykradení, jehož účinnost je možné 
dalšími prostředky podstatně zvýšit.
Základním komponentem je pérová pojist-
ka neboli závěs pancíře. Pokud je v  roleto-
vém pancíři (závěsu) správný počet lamel, 
tento pancíř nelze nadzvednout. V  kom-
binaci s  motorem se hodně používají spe-                         
ciální zabezpečující závěsy. Pro zvýšení odol-
nosti lamel je možné vyrobit roletový závěs 
z hliníkových lamel vypěněných tvrdou pě-
nou, extrudovaných anebo ocelových. Sta-
bilita poslední lišty se zvýší přinýtováním              

dodatečného hliníkového profi lu. Dalšími 
komponenty jsou západky a  petlice ve  vo-
dicích lištách a v liště ukončovací. Nesmíme 
zapomenout na hliníkové kryty vodicích lišt, 
které zakryjí šrouby a  znemožní demontáž 
celé rolety. Stabilitu a odolnost celého role-
tového elementu zvyšuje i protlačovaná hli-
níková roletová schránka.

 Jakými parametry je omezena velikost 

předokenní rolety?

Maximální velikosti předokenních rolet jsou 
omezeny dvěma rozměry, maximální šířkou 
a maximální plochou, a jsou navázány na ve-
likost, pevnost a materiál použitých lamel.           
U příliš širokých rolet může dojít k  natolik 
velkému průhybu lamel, že celý lamelový 
bal vypadne z bočních vodicích lišt a celá ro-
leta se tím pádem stává nefunkční. Maximál-
ní plocha rolety je navázána na váhu jednot-
livých lamel, protože při navíjení rolety musí 
zámky horních lamel snést celkovou váhu la-
melového balu (velká zátěž může způsobit 
roztržení lamelového balu).

 Je vhodné  instalovat žaluzie do  vlhké-

ho prostředí (do koupelen, k bazénům, ale 

i do novostaveb, kde je vlhčeji)?

Ano. V tomto případě je ale zapotřebí vybírat 
interiérové žaluzie nejen s hliníkovými lame-
lami ale i s nosnými hliníkovými profi ly. V pří-
padě použití vertikálních žaluzií jsou vhod-
né PVC lamely.                                              

Odborný tým SVST

Výsuv markýzy
Jedná se o šikmou vzdálenost (v rovině po-
tahu markýzy) od vnějšího okraje hřídele         
po vnější okraj předního profi lu.

Výsuvný volán u markýzy
Jedná se o výškově regulovatelný volán, kte-
rý je umístěn v předním profi lu markýzy. 

Ovládání tohoto volánu je zajištěno ručně 
nebo motorem. Funkce výsuvného volánu 
je využitelná zejména při jarních a podzim-
ních měsících, kdy je slunce nízko na obloze 
a markýzu podsvěcuje.

Motor s NHK
Je motor s nouzovým ručním ovládáním                
na kliku. V případě výpadku elektrického 
proudu je tedy možné výrobky s těmito mo-
tory ovládat ručně.
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Praha - venkovní žaluzie, motorický pohon

Rodinný dům, Praha - venkovní rolety, sekční garážová vrata, motorický pohon
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Bytový dům, předokenní rolety, motorizované

Rodinný dům, Příbram, předokenní rolety, motorizované
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Rodinný dům Opava, venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru „Z“, motorizované

Rodinný dům Petříkov u Prahy, vertikální žaluzie s plastovou lamelou včetně lehké záclonoviny, ruční ovládání pomocí řetízku a provázku
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

SUN SYSTEM s.r.o.

Sídlo: Ostrožská 220, 698 01 Veselí nad Moravou
Založení společnosti: 1995
Obrat za rok 2009: 33 183 000,- Kč, z toho ve stín. tech.: 23 000 000,- Kč
Obrat za rok 2010: 28 783 000,- Kč, z toho ve stín. tech.: 26 004 000,- Kč
Regionální působnost:  ČR, SR
Počet zaměstnanců:  20
webové stránky:  www.sunsystem.cz

Charakteristika fi rmy:

Společnost SUN SYSTEM s.r.o. (dříve JOZEF MIČO - SUN SYSTÉM), působí na trhu stínicí techniky od roku 1995. 
Zpočátku se věnovala výhradně výrobě a montáži venkovních rolet, v současné době vyrábí venkovní rolety, ro-
lovací vrata, sítě proti hmyzu, brány, oplocení. Společnost sídlí ve Veselí nad Moravou, obchodní kanceláře jsou v Břeclavi, Kunovicích a ve Zlí-
ně, montážní činnost provádí po celém území ČR. Společnost působí také na území SR - Skalica, Žilina, Trnava a Bratislava. Cílem společnosti                                      
SUN SYSTEM s.r.o. je poskytování kvalitních služeb zákazníkům v rámci montáží, záručních a pozáručních servisů. Neustále sledujeme vývoj no-
vých trendů v oblasti stínicí a garážové techniky, abychom si udrželi stabilní místo na trhu a zákazníkům mohli nabídnout co nejkvalitnější výrobky.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Rozvoj členské základny

Také v  uplynulém období se řady členů 
sdružení rozšířily – tentokrát o  dalšího řád-
ného člena – fi rmu BATIMA API CZECH k.s.                           
Přidruženým členem se již před uzávěrkou 
minulého čísla stala také fi rma PROKLIMA 
stínící technika s.r.o., kterou jsme ale nesta-
čili mezi členy minule zařadit. Nyní to napra-
vujeme a  oba nové členy vítáme ve  svých         
řadách a těšíme se na spolupráci!

LOPFAS

Na  celostátním semináři LOPFAS, který se 
konal v březnu v Hradci Králové, dostal obor 
stínicí techniky svůj prostor v  celém bloku 
přednášek. SVST předneslo dvě nezávislé 
prezentace, a to na témata „Praktické aspek-
ty aplikace stínicích systémů na  lehké ob-
vodové pláště“ a „Produktové listy - základ-
ní technický dokument stínicí techniky“. Obě 

byly přítomnými účastníky přijaty s  velkým 
zájmem, a  to především díky tomu, že obě 
témata byla velmi úzce spojena s praktický-
mi poznatky a doporučeními. 

Valná hromada

17. dubna 2012 se v Českém Šternberku ko-
nala již 6. valná hromada sdružení. Tentokrát 
jsme kromě členů pozvali také některé váž-

V  uplynulých měsících se Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a  jejích částí podílelo na  několika výstavách, veletrzích 
a konferencích. Pokročili jsme také s klíčovým dokumentem 
našeho oboru – Produktovými listy a v nejbližších dnech se 
zaměříme i na širokou laickou veřejnost, a to v rámci Dne stí-
nicí techniky.
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Přidružení členové SVST
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

BECKER motory s.r.o.

Sídlo: Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Založení společnosti: 2001
Obrat za rok 2010: 32 900 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 25 100 000,- Kč
Obrat za rok 2011: 32 950 000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 24 500 000,- Kč
Regionální působnost:  ČR, SR, BG, státy bývalé Jugoslávie
Počet zaměstnanců:  5
webové stránky:  www.becker-motory.cz

Charakteristika firmy:

Firma BECKER motory s.r.o. je dceřinou společností německé BECKER Antriebe GmbH, předního výrobce pohonů a řízení pro role-
ty, markýzy, žaluzie a vrata. Ze svého sídla zajišťuje prvotřídní logistický a poradenský servis. Všechny standardní výrobky jsou skla-
dem v Praze, plně k dispozici našim zákazníkům. Firma dodává svoje výrobky do sítě vyškolených výrobců stínicí techniky a vratových 
systémů. Díky kvalitě výrobků, jejich podpoře a důvěře našich zákazníků patří fi rma BECKER motory s.r.o. již více jak 10 let ke špičce 
na trhu.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

né zájemce o členství a využili tak optimální 
příležitosti k důkladnější diskusi o dosavad-
ním i budoucím působení sdružení tak, aby 
co nejlépe splňovalo potřeby členů – před-
ních fi rem působících na trhu. Ke konstruk-
tivnímu a  přátelskému průběhu tohoto se-
tkání přispělo mj. i velmi příjemné prostředí 
Šternberského hradu.

Den stínicí techniky 
- 16. květen 2012

A nakonec opět to nejlepší.
Za pár dnů – 16. května - se uskuteční již dru-
hý ročník Dne stínicí techniky. Tento svátek 
našeho oboru jsme vytvořili proto, abychom 
v tento den přitáhli ke stínicí technice co nej-
větší možnou pozornost jak odborné tak 
laické veřejnosti.
SVST při této příležitosti zahájí výstavu foto-
grafi í zajímavých realizací v  prostorách Fa-
kulty architektury ČVUT v Praze - Dejvicích, 
která bude probíhat do 23.5.2012. Zájemce 

srdečně zveme k jejímu zhlédnutí a věříme, 
že bude zdrojem inspirace z našeho oboru.
Kromě toho však mnozí naši členové uspořá-
dají aktivity ve  svých provozovnách, aby tak 
také ve  svých regionech umožnili veřejnosti 
přístup k novým čerstvým informacím z oboru 
a při této příležitosti poskytli také řadu příjem-
ných bonusů. O  všech akcích se více dozvíte 
z pozvánky na předposlední straně tohoto čís-
la RTS Magazínu nebo na www.svst.cz, případ-
ně na webových stránkách jednotlivých členů.
Jménem sdružení také letos poskytneme dar 
ve výši 30.000 Kč středisku BETLÉM DIAKONIE 
ČCE v  Kloboukách u  Brna, které pomáhá li-
dem se zdravotním postižením. 

Informační kampaň ke Dni stínicí techniky za-
hájíme již 13. května reportáží o venkovním 
stínění v pořadu TV Nova Rady ptáka Losku-
táka. Nenechte si ji ujít!

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Profi ly členů

Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – fi rmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: SUN SYSTEM s.r.o. a BECKER – motory s.r.o.
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Veletrhy a výstavy
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

SPIŠ EXPO 2012 12.7. - 15.7. Spišská Nová Ves SR

Chodský veletrh Domažlice 10.8. - 12.8. Domažlice ČR

DŮM 2012 24.8. - 26.8. Louny ČR

Kladenský veletrh 31.8. - 2.9. Kladno ČR

ABC stavebníctva - Záhrada 8.9. - 10.9. Košice SR

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

KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY

SVST, Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4                                                          
e-mail: rts-magazin@svst.cz

Adresa plátce:

Jméno:

Název fi rmy:

Ulice a číslo:

Tel.: E-mail:

Příjmení:

:ČID:ČI

Závazně si objednávám časopis RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety vrata.

 

Obec, PSČ:

Cena    je Kč 75,- /Eur 4,- včetně DPH, poštovného a balného. za kus 

Objednávka předplatného

Datum:  .........................................................................

*Podpis:  .......................................................................Způsob úhrady: poštovní poukázkou bankovním převodem

Počet kusů:  1/2013  2/2013  3/2013

*Svým podpisem dávám souhlas se zařazením svých osobních údajů uvedených na tomto formuláři do databáze společnosti SVST se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 pro využití   
  k marketingovým účelům. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání, nejdéle však do 10 let od data jeho poskytnutí. Nově také možnost online objednávky na: www.svst.cz/rts-magazin.

Využijte nové možnosti ŘÁDKOVÉ INZERCE – informace o podmínkách a cenách naleznete na www.svst.cz/rts-magazin.



SVST v tento den zahájí výstavu fotografi í se zajímavými realizacemi stínicích prvků. 
Výstava se bude konat v prostorách Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, 

Praha 6 - Dejvice od 16. 5. do 23. 5. 2012.

Firmy ALUKON, BECKER, BUILDING PLASTICS, CLIMASTYL, HELLA, ISOTRA, LOMAX, 
SERVIS CLIMAX, SOMFY a SUN SYSTEM také poskytnou dar v celkové výši 30.000 Kč 
na pořízení stínicí techniky pro Diakonii ČCE, středisko BETLÉM, v Kloboukách u Brna.

16. KVĚTEN 2012

DEN STÍNICÍ 
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SVÁTEK ŽALUZIÍ,

ROLET, MARKÝZ,

PLISÉ, BALDACHÝNŮ, 

JAPONSKÝCH STĚN, 

SLUNOLAMŮ

SUN SYSTEM, Veselí nad Moravou - Den 
otevřených dveří ve  všech show roomech 
v ČR i SR, otevírací doba od 8.00 do 17.00 h. 
a  v  tento den bude na  stínicí techniku po-
skytována speciální cena, v  měsíci květnu 
obdrží dárek zákazníci, kteří navštíví show 
room a uzavřou objednávku.

Žaluzie NEVA, Prostějov - exkurze pro stu-
denty středních stavebních škol v  novém   
závodě fi rmy.

SOMFY, Praha - Den otevřených dveří.

SERVIS CLIMAX, Vsetín - Den otevřených 
dveří pro veřejnost, exkurze výrobních pro-
stor pro střední školy.

LOMAX, Bořetice - Den otevřených dveří 
ve všech show rooms napříč celou ČR a SR, 
dále bonus: všichni zákazníci, kteří v  ten-
to den navštíví vzorkovny Lomax a uzavřou           
závaznou objednávku, mohou vyhrát svůj 
objednaný výrobek zdarma či vrácení části 
peněz až do výše 30.000,- Kč.

ISOTRA, Opava - Den otevřených dveří 
s odbornou exkurzí pro studenty středních 
odborných škol, slevová akce pro koncové 
zákazníky, webová microsite, newsletter pro 
obchodní partnery.

HOPA PLZEŇ, Plzeň - pokud zákazník uza-
vře 16. 5. 2012 zakázku na dodávku a mon-
táž předokenních rolet či garážových vrat 
obdrží výjimečně 20% rabat z ceny výrobku, 
montáž zdarma resp. za 1,- Kč.

HELLA, Praha - od 1. 5. do 16. 5. 2012 nabídka 
mimořádných slev na venkovní stínicí techniku.

BECKER, Praha - Den otevřených dveří.

CLIMASTYL, Hradec Králové - speciální 
sleva a prodloužená otevírací doba.

BUILDING PLASTICS, Velká Bíteš - infor-
mace o  Dni stínicí techniky na  webových 
stránkách společnosti, e-letter na všechny vel-
koobchodní obchodní partnery v rámci CZ.

Informační kampaň ke Dni stínicí techniky bude zahájena již 13. května 2012        
reportáží o venkovní stínicí technice v pořadu TV Nova Rady ptáka Loskutáka.
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