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Den stínicí 
 techniky    16. května 2015
SVÁTEK ŽALUZIÍ I ROLET I MARKÝZ I PLISÉ          BALDACHÝNŮ I JAPONSKÝCH STĚN I SCREENŮ I SLUNOLAMŮ

Členové sdružení se ke Dni stínicí techniky připojí různými aktivita-
mi, které v řadě případů přesahují samotný termín 16. května. Pro-
to doporučujeme, abyste se na webu sdružení předem informovali 
o tom, jaké akce budou dostupné právě ve Vašem regionu.

Letos ke Dni stínicí techniky budeme mít Den otevřených dveří 
na naší nově otevřené pobočce v Praze 10, Moskevská 63, a  to 
14. 5. 2015. 
ALMMA spol. s r. o., Dobříš

V rámci Dne stínicí techniky budeme mít 15. 5. 2015 Den otevře-
ných dveří. 
BECKER motory s.r.o., Praha

V  den stínicí techniky16. 5. 2015 pořádá naše společnost Den 
otevřených dveří. 
Building Plastics s.r.o., Velká Bíteš

U nás budeme mít v sobotu v Hradci Králové prodlouženou pra-
covní dobu do  15:00 h. Slevy 20 % na  všechny výrobky Climax 
- při sepsání objednávky na Den stínicí techniky – 16. 5. 2015. 
CLIMASTYL s.r.o., Hradec Králové

Ke  dni stínicí techniky se připojíme akcí - mimořádnou slevou 
+ info o  akci a  o  dni stínicí techniky umístíme na  vyhledávací 
servery, na kterých si platíme reklamu. 
HELLA stínící technika s.r.o., Praha

Od května se stěhujeme do naší nové provozní budovy, proto vy-
užijeme Dne stínicí techniky k její prezentaci a budeme mít „den 
otevřených dveří“. 
HOPA Plzeň s.r.o., Plzeň

Letošní Den stínicí techniky oslavíme setkáním s našimi význam-
nými obchodními partnery, na  kterém jim představíme produk-
tové novinky pro letošní sezónu. 15. května 2015 pořádáme Den 
otevřených dveří s odbornou exkurzí pro studenty středních škol 
s  technickým a  stavebním zaměřením. O  těchto aktivitách bu-
deme veřejnost informovat prostřednictvím webových stránek 
a facebooku. 
ISOTRA a.s., Opava

V toto datum bude  zajištěn ve všech showrooms napříč celou Čes-
kou republikou a Slovenskem Den otevřených dveří pro zákazníky, 
projektanty či architekty. Náš nový showroom v Brně v Centru Kaš-
tanová, se do aktivit zapojí včetně víkendového prodeje.
Pro všechny návštěvníky bude vyhlášena soutěž o  kolekci ex-
kluzívních vín: Kdo v  tento den uzavře závaznou objednávku 
libovolné stínicí techniky, obdrží tento hodnotný dárek. Naši po-
tencionální zákazníci budou o této akci informování upoutávkou 
na  našich webových stránkách, tiskovou zprávou a  dalšími ko-

munikačními kanály, např. na sociálních sítích - na našem Face-
book profi lu či na Google+. 
LOMAX & Co s.r.o., Bořetice, Brno

Na 21. týden (po Dni stínicí techniky) připravujeme slevovou akci 
„4+1 roleta zdarma“. 
Sodoma Perfecta s.r.o., Praha

Také letos poskytnou členové SVST při příležitosti Dne stínicí tech-
niky dar v podobě stínicí techniky vybranému subjektu. Tentokrát 
půjde o dar v hodnotě celkem 42.000 Kč a poskytneme ho Domovu 
Sv. Josefa (Žíreč u Dvora Králové), který pečuje o pacienty s roztrou-
šenou sklerózou.

Na tomto daru se budou podílet fi rmy:

Všem dárcům za jejich příspěvek velmi děkujeme!

Již pátý Den stínicí techniky oslavíme letos s našimi klienty a obchodními partnery v růz-

ných regionech naší republiky. Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí (SVST) 

v tento den rozšíří své webové stránky o sekci Fórum dotazů, kam budeme umisťovat 

nejčastější dotazy, se kterými se v praxi v oboru stínicí techniky setkáváme. 

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13
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Vážení čtenáři,

celý obor stínicí techniky žil nedávno 
jubilejním 50. ročníkem veletrhu R+T 
ve Stuttgartu. Vzhledem k tomu, že je to 
největší přehlídka inovací v oboru oken, 
vrat a  stínicí techniky, přinášíme o  něm 
řadu zajímavých informací a  věříme, že 
Vás budeme inspirovat k  jeho návštěvě 
v příštích letech.

Z  Evropy přinášíme také výsledky prů-
zkumů z oblasti stínění, které realizovalo 
celoevropské sdružení stínicí techniky 
– ES-SO (European Solar-Shading Orga-
nisation).

Inspirováni veletrhem R+T ve Stuttgartu, 
který se touto problematikou také zabý-
val, přinášíme zajímavé informace o tzv. 
inteligentní domácnosti.

Nepřehlédněte také vyhlášení dalšího 
ročníku soutěže fotografi í zajímavých re-
alizací stínicí techniky a vrat, kterou jsme 
se rozhodli po úspěšném prvním ročníku 
zopakovat.

Nejen fotografi e, ale i  samotné stavby 
budou v blízké době soutěžit. Inspirujte 
se soutěží Stavba roku a přihlaste do ní 
zajímavé projekty – termín je už velmi 
blízko!

Protože se blíží období, kdy nás při vět-
rání místností bude značně obtěžovat 
hmyz, uvítáte určitě inspiraci z  oblasti 
sítí proti hmyzu. A protože s sebou navíc 
jarní až podzimní období přináší často 
také větrné počasí, připravili jsme také 
informace o  stínicí technice z  hlediska 
její odolnosti proti větru.

Ohlédneme se za  významnými akcemi 
z  oboru stavebnictví, jako byly Fórum 
českého stavebnictví nebo veletrh WIN-
DOOR 2015 a na některé další Vás pozve-
me. Věříme, že přijmete pozvání na  ně-
kterou z nich.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Účast téměř 900 vystavovatelů 
potvrdila optimistickou náladu, 
stejně tak, jako počet vstupenek 
zakoupených ještě před zahá-
jením veletrhu. „Naším cílem je, 
dosáhnout letos počtu 60.000 
návštěvníků a stanovit tak nový 
rekord – při vysoké mezinárodní 
úrovni“, řekl na  úvodní tiskové 
konferenci Ulrich Kromer von 
Baerle, ředitel výstaviště Stutt-
gart.

Cílená výměna 
informací
R+T má dobré předpoklady      
pro potvrzení své pozice jako 
barometru trendů v  oboru. 
„Když se na  R+T rozhlédnete, 
rychle zjistíte, že náš obor se 
razantně vyvíjí, produkty jsou 
neustále inovativnější, vypilo-
vanější a technicky náročnější“, 
konstatoval s potěšením Georg 

Nüssgens, prezident sdružení 
BVRS (Bundesverband Rollla-
den und Sonnenschutz – Spol-
kové sdružení rolet a stínicí tech-
niky, pozn. aut.).
Zvyšující se technický vývoj 
ovlivnil také nabídku rámcové-
ho doprovodného programu. 
Za  zmínku stojí např. aktuální 

témata k  bezpečnosti, údržbě, 
energetické efektivnosti, nor-
mám a  standardům nebo také 
každodenní krátké přednášky 
BVRS, které přinášely cílené 
informace pro každodenní pra-
xi, jako jsou otázky právní, IT 
nebo problematika oborového 
vzdělávání. K  tomu se vztaho-
val samostatný projekt BVRS 
nazvaný „Mladí talenti“, který 
představil vybrané práce no-
váčků v oboru. „Jejich skutečně 
mistrovské kousky ukazují, že 
technici stínicí techniky jsou 
dnes vysoce kvalifi kovaní mis-
tři oboru“, hodnotil s  uznáním 
Georg Nüssgens.

Boom energetické 
efektivnosti 
a automatizace budov
Vývoj oboru intenzivně ovliv-
ňují také trendová témata, 

jako energetická efektivnost, 
bezpečnost a  komfort. R+T se 
těchto témat chopil a  ukázal, 
jaké možnosti v této souvislosti 
dnešní trh nabízí. „Podle studie 
Physibel Institutu v  Meldegem 
v  Belgii mohou být emise CO2 

v Evropě jen díky stínicí techni-
ce ročně sníženy o 111 milionů 
tun - při chlazení budov o  80 
milionů tun a při vytápění o 31 
milionů tun“, sdělil Wolfgang 
Rudorf-Witrin, prezident ITRS 
(Industrieverband Technische 
Textilien – Rollladen – Sonne-
nschutz, Průmyslový svaz tech-
nických textilií – rolet a  stínicí 
techniky, pozn. aut.).
V této souvislosti se těší velké-
mu zájmu obzvláště produkty 
pro ovládání funkčnosti a kom-
fortu, které mohou být napo-
jeny na  inteligentní systémy 
řízení budov. Přednosti auto-
matických řešení jsou zřejmé: 
zvyšující se energetická efek-
tivnost, centrální obslužnost, 
možnost přesného propojení 
jednotlivých systémů a  koneč-
ně také zvýšená bezpečnost 
provozu. Podle prognózy trhu 
zkušební a  poradenské fi rmy 
Deloitte bude do  roku 2020 
pravděpodobně kolem mi-
lionu domácností vybaveno 
„zasíťovanými“ čidly a přístroji.                                                    
Pro srovnání: na  konci roku 
2013 bylo v  Německu cca 
315.000 inteligentně „zasíťova-
ných“ domácností. Právě k této 
problematice připravil R+T 
v  rámcovém programu novou 
nabídku – přednášku s názvem 
Zasíťovaný dům, která návštěv-
níkům poskytla detailní pohled 
na  komplexní téma řízení bu-
dov. K  tomu patří jak jednot-
livé komponenty efektivního 
využívání a dozoru – tzv. Smart 
Homes, tak informace o  co 

R+T Stuttgart - globální setkání lídrů v oboru

Veletrh R+T oslavil v tomto roce své 50. narozeniny! V devíti vyprodaných halách, na rozloze 
105.000 m2 vystavovací plochy, se prezentovaly horké novinky z oborů rolet, stínicí techniky 
a vrat. Jako každé tři roky se také tentokrát setkali klíčoví hráči z průmyslu a řemesel těchto 
oborů, aby spolu komunikovali a uzavírali obchody, a to v celé řadě jazyků. Neboť R+T je pře-
devším mezinárodním odborným veletrhem a právě sem přijeli návštěvníci z celého světa, 
aby zjistili, co je v oboru nového. 

Zahájení veletrhu R+T 2015 - zleva doprava: prezident ITRS Wolfgang Rudorf-Witrin, prezident BVRS Georg Nüssgens, ministerský 

předseda Guido Rebstock, ředitel výstaviště Stuttgart Ulrich Kromer von Baerle, předseda BVT Dr. Claus Schwenzer
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možná nejlepší kombina-
ci těchto prvků z  pohledu 
projektantů.

České fi rmy 
obstály se ctí
Českou republiku na  R+T 
2015 ve Stuttgartu reprezen-
tovalo celkem 19 fi rem, které 
v  silné mezinárodní konku-
renci obstály skutečně se ctí. 

Z  členské základny Sdruže-
ní výrobců stínicí techniky 
a  jejích částí své novinky 
představili např. ISOTRA, LO-
MAX, SERVIS CLIMAX a ZEBR. 
Prostřednictvím svých ma-
teřských společností se dále 
prezentovaly fi rmy Building 
Plastics ČR, SOMFY, HELLA, 
BECKER, ALUKON, GERHARD 
GEIGER a  SERGE FERRARI.                

Ze zájmu návštěvníků bylo 
patrné, že o výrobky českých 
fi rem je ve světě zájem velký, 
a  to jak po  stránce kvality 
výrobků, tak z  hlediska je-
jich technické úrovně. Řadu 
fotografi í z úspěšné prezen-
tace českých fi rem naleznete 
na www.svst.cz. 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

AL-IS program ochrany 
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Novinky v sortimentu společnosti ISOTRA 

Společnost ISOTRA se opět zařadila mezi světovou špičku výrobců stínicí techniky a již po-
šesté prezentovala své novinky i stávající produktové portfolio v rámci 50. ročníku předního 
celosvětového veletrhu pro rolety, vrata a stínicí techniku R+T v německém Stuttgartu. 

V oblasti venkovních žaluzií lákala vel-
kou pozornost návštěvníků především 
řetězová žaluzie, šikmé provedení ven-
kovní žaluzie a  bezpečnostní žaluzie 
(Notraff  systém).

Řetězovou žaluzii (obr. 1) je možné pou-
žít jako žaluzii s bezpečnostními prvky, kte-
rá chrání objekt před násilným vniknutím. 
Celý její systém včetně tvaru lamely byl 
nově vyvinut vlastním vývojovým odděle-
ním společnosti ISOTRA. Veškeré ovládací 
a bezpečnostní prvky nejsou volně přístup-
né (jsou ukryty ve  vodicích lištách), což 
znamená, že ve  spuštěném a  uzavřeném 
stavu není možné s  žaluzií zvenku mani-
pulovat. Nový speciální tvar lamely zajistí, 
že v  uzavřeném stavu se lamely do  sebe 
uzamknou, a to zcela bez mezer, takže opět 
není možné zvenku lamely ručně otevřít 
a po rozbití okna vniknout do objektu. Ten-
to typ žaluzie je ovládán pouze motoricky. 
Pokud při sjíždění narazí žaluzie na překáž-
ku, po odstranění překážky zůstává zbytek 
nábalu stát v místě překážky (nedojde k sa-
movolnému pádu dolů) a  současně není 
možné s nábalem ručně manipulovat smě-
rem nahoru.

Šikmé provedení venkovní žaluzie   
(obr. 2) přináší řešení pro zastínění oken, 
u  kterých horní rám není horizontální, ale 
skloněný pod určitým úhlem. Lamely šikmé 

žaluzie ISOTRA kopírují úhel horního rámu 
a  jsou s  ním rovnoběžné. Tento typ žalu-
zie je vybaven speciálním mechanismem, 
který vyrovnává rozdílné délky textilních 
pásků při sjíždění a zvedání žaluzie. Spod-
ní lišta je teleskopická a slouží k vyrovnání 
rozdílné šířky spodní lišty ve  spodní polo-
ze (šířka okna) a horní poloze (délka šikmé 
části okna).

Bezpečnostní žaluzie (Notraff  systém) 
(obr. 3) slouží k  okamžitému vytažení 
venkovních žaluzií v  případě náhlého 
nebezpeční (požár, povodně či jiné 
ohrožení lidského života) a  tím 
zpřístupnění únikového 
východu. Je možné jej 
použít u  kterékoliv 
venkovní žalu-

zie ISOTRA v  provedení s  vodicími lištami.  
Systém je ovládán pružinovým mechanis-
mem, takže je funkční i v případě výpadku 
elektrického proudu. 

Všechny výše uvedené novinky jsou nyní 
připravovány do  sériové výroby a  budou 
uvedeny na trh v druhé polovině roku 2015.

Široké veřejnosti nabízíme pro novou sezó-
nu inovované interiérové látkové rolety 
Verra a  Verra Metal (obr. 4), které díky 
kvalitnímu provedení a  velkému výběru 
látek včetně látek den-noc dodají každému 
interiéru osobité kouzlo. Nově nabízíme 
možnost obalení dolního profi lu látkou. 
U  zcela nové interiérové rolety Verra semi 
krycí profi l vkusně ukrývá nosné a ovládací 
prvky, které tak již nebudou rušit vzhled in-
teriéru. U klasického provedení můžete vy-
bírat ze široké škály barevných odstínů lá-
tek, která obsahuje látky od jednoduchých 
barevných tónů, až po  látky s  luxusními 
vzory nebo opět zvolit moderní prove-
dení den-noc.

V  portfoliu screenových 
rolet představujeme 
roletu ISOTRA 
SCREEN ZIP 
Economy                       
       

1

2

3
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ný komfort a  zároveň dosáhnout úspory 
energie.

Pro střešní okna nově uvádíme na  trh 
screenovou roletu ISOTRA SCREEN SKY 
(obr. 6). Tato roleta v  létě ochrání podkro-
ví před přehříváním, v  zimě zabrání úniku 
tepla. Navíc chrání okno před poškozením 
povětrnostními vlivy, tlumí venkovní hluk 

z deště a zajistí dostatečné soukromí v pod-
kroví.

ISOTRA tak na  veletrhu R+T znovu po-
tvrdila pozici technologického lídra 
ve svém oboru, i to, že je zárukou inova-
cí, spolehlivosti a odbornosti.

(PR)

(obr. 5), která navazuje na  již zavedený 
screenový systém ISOTRA SCREEN ZIP 
a  je moderní a  cenově příznivou varian-
tou, jak dokonalým způsobem zastínit 
okna na všech typech budov, zvýšit obyt-

4 5 6

Fotografi e může do soutěže při-
hlásit každý, kdo má k zaslaným 
snímkům autorská práva. V příš-
tím čísle RTS Magazínu vyhlásí-
me vítěze a  vítězné fotografi e 
uveřejníme.
Podmínky soutěže:

  soutěž probíhá ve  dvou ka-
tegoriích: 

 1. stínicí prvky,
 2. vrata a brány,

 přičemž hotelovým pouka-
zem bude odměněn vítěz 
každé kategorie,

zaslané snímky musí být do-
plněny o  následující infor-
mace:
- typ stavby (rodinný dům, 

obytný dům, administra-
tivní budova apod.),

- místo (obec a stát),
- použitá stínicí technika 

nebo vrata (bez komerč-
ních názvů, např. venkovní 
žaluzie, hliníková lamela 
Z90, sekční/rolovací gará-
žová vrata apod.),

- způsob ovládání (ruční, au-
tomatické, napojené na cen-
trální řízení, atd.),

- zdroj (majitele fotografi e) – 
ten sdělením těchto údajů 
současně uděluje souhlas 
s  použitím fotografi e k  to-
muto účelu - uveřejnění 
v  RTS Magazínu v  rubrice 
Zajímavé realizace,

snímky musí být technicky 
kvalitní: být ostré, správně 
osvětlené, mít tiskovou kvalitu 
- rozlišení minimálně 300 dpi,

snímky nám budou doručeny 
elektronickou formou na  ad-
resu rts-magazin@svst.cz nej-
později do 31. 7. 2015.

Z  dosavadních zkušeností do-
poručujeme, abyste věnovali 
pozornost tomu, aby fotogra-

fi e byly kvalitní také po stránce 
kompozice (foceny z vhodného 
úhlu, s přihlédnutím k jejich po-
zadí/okolí – aby např. nebyly ru-
šeny stavebními či jinými stroji, 
nářadím, otlučenými ploty nebo 
reklamními nápisy, logy apod.).
Vzhledem k  tomu, že soutěž 
měla v  loňském roce velký 
úspěch, věříme, že nám také 
letos pomůžete nalézt řadu za-
jímavých staveb s  inspirativním 
řešením stínění nebo vratové 
techniky. Těšíme se na  Vaše fo-
tografi e a přejeme Vám šťastnou 
ruku při fotografování a  výběru 
zajímavých objektů!

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Soutěž fotografi í stínicí techniky a vrat

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) vyhlašuje soutěž fotografi í z obou oborů, 
a to stínění a vratové techniky. Cílem je získat nové inspirativní fotografi e zajímavých realizací 
stínicí techniky a vrat, a také dát Vám příležitost podílet se na obsahu našeho RTS Magazínu. Ce-
nou pro vítěze bude zveřejnění vítězných fotografi í zdarma v RTS Magazínu a hotelový poukaz 
na dvoudenní pobyt (1 noc) pro dvě osoby.
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Soutěž je určena 
pro stavby
Soutěž je otevřena pro všechny stavby do-
končené a  uvedené do  provozu nebo zko-
laudované na území ČR do května každého 
ročníku. Zároveň se Stavby roku účastní i za-
hraniční stavby, na  nichž se podílely české 
fi rmy. Přihlásit se mohou stavby nové i  re-
konstruované, urbanistická řešení veřejného 
prostoru, úpravy krajiny, bytové i  nebytové 
budovy, inženýrské a dopravní stavby i spe-
cifi cká stavební díla.  

Stavby roku jsou vidět
Nejlepší stavby v ČR si zaslouží patřičný vě-
hlas. Každý ročník je proto podpořen sku-
pinou mediálních partnerů, která zahrnuje 
všechny významné oborové časopisy a inter-
netové portály, ale i tematické časopisy pro 
širokou veřejnost. Všechny přihlášené stavby 
jsou rovněž začleněny do reprezentativního 
katalogu, který je distribuován na řadu míst 
v ČR a prostřednictvím zastupitelství do ce-
lého světa. A konečně je vytvořena i putovní 
výstava, která přihlášené stavby prezentuje 
na  stavebních akcích, veletrzích a  v  repre-
zentativních prostorách. 

V roce 2014 získaly titul 
Stavba roku tyto stavby: 
  CEITEC - Středoevropský technologický 

institut,
  Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku,
  Rodinný dům LF,
  Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mla-

dé Boleslavi,
  Obchodní centrum Šantovka, Olomouc.

Rádi mezi přihlášenými stavbami přivítá-
me i  tu Vaši. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE                       
2. června 2015!!!

Informace o  soutěži, přihlášku a  registraci 
v podobě elektronického formuláře najdete 
na www.stavbaroku2015.cz.
Stavbu roku každoročně organizuje NADA-
CE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A  STAVI-
TELSTVÍ, Václavské náměstí 833/31, 110  00 
Praha 1.

Vaše dotazy ke Stavbě roku zodpoví
MgA. Petra Miškejová 
tel.: 224 229 617
mobil: 605 230 731 
e-mail: miskejova@abf-nadace.cz

Stavba roku - největší soutěžní přehlídka staveb v ČR

Tak jako tuzemské fi lmy mají České lvy a hudba České slavíky, má české stavitelství soutěž 
Stavba roku. Stavba roku je vypisována na podporu kvalitních realizací staveb, aby ocenila 
společné úsilí stavebních investorů, projektantů a dodavatelů. Zdařilé stavby jsou potom ka-
ždoročně prezentovány odborné i laické veřejnosti jako přední díla českého stavitelství a ar-
chitektury. Takovému poslání vyjadřují podporu udělením záštity například prezident České 
republiky, předseda Senátu, řada ministrů i rektor ČVUT v Praze. 

CEITEC - Středoevropský technologický institut Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi 

Rodinný dům, Nebušice
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Kdo chce inteligentní 
domácnost
V současné době rozvoj mobil-
ních telefonů a dalších zařízení, 
jako je tablet, stále roste. Před-
pokládá se, že v roce 2020 bude 
mobilní telefon vlastnit 90 % 
všech obyvatel na Zemi. Domi-
novat budou chytré telefony, 
které nyní tvoří 70 % všech pro-
daných telefonů na světě. Jak to 
souvisí s  naším článkem? Čím 
dál víc lidí bez ohledu na  regi-
on, věkovou skupinu a  příjem 
používá chytrý telefon, je tech-

nologicky zdatnější a  od  věcí, 
které používá, očekává co nej-
větší pomoc v pracovním i sou-
kromém životě. Inteligentní do-
mácnost je tak pro většinu lidí 
známý pojem a pro čím dál vět-
ší skupinu standard. Dnešním 
typickým zákazníkem výrobců 
či dodavatelů inteligentní do-
mácnosti je muž z  vyšší pří-
jmové skupiny s rodinou a muž 
single, nadšenec do moderních 
technologií. Výhod si však uží-
vají všichni obyvatelé takové 
domácnosti.  

Co inteligentní 
domácnost svým 
uživatelům přináší
Inteligentní domácnost by pro je- 
jího uživatele měla znamenat 
především vyšší pohodlí, au-
tomatizací ovládaná zařízení, 
systémy či spotřebiče, úsporu 
energií i  času, větší bezpečí 
a  samozřejmě i  radost. Záleží, 
co od  automatizace domác-
nosti ten který klient očeká-
vá, nakolik chce k  sobě domů 
moderní technologie pustit 
a v neposlední řadě, kolik do to-

hoto systému chce investovat. 
V  tomto ohledu je pojem inte-
ligentní domácnost totiž velmi 
široký. Inteligentní domácností 
můžeme nazývat dvoupoko-
jový byt s  na  dálku ovládanou 
stínicí technikou či topením 
i  honosnou vilu s  jedním sofi s-
tikovaným propojeným systé-
mem, díky kterému lze ovládat 
téměř vše od osvětlení před do-
mem přes zabezpečení všech 
vchodů po  teplotu v  ledničce. 
V  prvním případě se investice 
může pohybovat v řádech desí-

Jaké možnosti nám dnes nabízí 

tzv. inteligentní domácnost?

Čím dál častěji se dnes setkáváme s  pojmy inteligentní domácnost, inteligentní či chytrý 
dům, IQ byt apod. Hned na začátku je nutné říci, že se jedná o jednu a tutéž věc, jen ji každý 
nazývá jinak. V tomto textu budeme užívat pojem „inteligentní domácnost“, ale jak z výše 
uvedeného vyplývá, setkat se můžete s několika dalšími výrazy označujícími totéž. V čem 
tedy spočívá inteligentní domácnost? Jaké výhody a  nevýhody svým uživatelům přináší? 
Kdo bývá jejím uživatelem, může si ji dovolit každý? Nejen na tyto otázky se pokusí následu-
jící text odpovědět.
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tek tisíc, ve druhém případě už 
může jít o  několik stovek tisíc, 
ne-li milión. Záleží na  uživate-
li, jaký stupeň automatizace, 
a tedy komfortu, požaduje.  

Výběr inteligentní 
domácnosti
Výrobců či dodavatelů inteli-
gentních domácností je dnes 
celá řada. Jak už je napsáno 
výše, každý výrobce inteligent-
ní domácnost nazývá jinak, ně-
kdo dokonce zvolí název znač-
ky, který nemá na první pohled 
s automatizovanou domácností 
nic společného. Aby si budoucí 
uživatel uměl vybrat, je důleži-
té minimálně v  popisu celého 
systému užívat co nejpřesnější 
pojmenování pro jeho funkce, 
výhody, nastavení apod. 
Důležitým kritériem výběru do-
davatele jsou pro budoucí uži-
vatele určitě okruhy, které bude 
chtít ovládat. To znamená, že 
pokud je pro někoho klíčové na-
příklad ovládání stínicí techniky 
spolu s vjezdovou bránou a ga-
rážovými vraty, bude hledat do-
davatele etablovaného v tomto 
oboru. Zároveň je pro uživatele 
důležitá možnost některé okru-
hy vypnout a ovládat jen to, co 
je zrovna potřeba.
Dalším podstatným kritériem 
je výběr systému inteligentní 
domácnosti. Ten ovlivňuje i  in-
stalaci a může ovlivnit i způsob 
ovládání, tedy stupeň komfortu 
uživatele. Zajímavá je bezdráto-
vá technologie snižující celko-
vou náročnost zavedení a  na-
stavení automatizace. Důležitý 
je však dobrý signál. Na našem 
trhu jsou k  dispozici samozřej-
mě i  klasická drátová řešení či 
řešení kombinovaná.
Pro řadu lidí budou možná 
hned na  prvním místě fi nance. 
Proto někteří výrobci rovnou 
nabízejí modulární systém, kte-
rý lze dokupovat, investovat 
tedy po  částech a  inteligentní 
domácnost postupně budovat 
až do kýžené podoby. 
Důležitým a  velmi často na-
konec rozhodujícím dotazem 
zájemců je kompatibilita vy-
brané inteligentní domácnosti         
se systémy, produkty či spotře-
biči od jiného výrobce. Upřím-
ně, málokomu se dnes chce 
investovat do uzavřeného sys-

tému a  vše podřizovat jedné 
značce, jednomu výrobci. Co 
kdyby tento výrobce skončil? 
Co když bude chtít uživatel do-
plnit systém o spotřebič, který 
ta „jeho značka“ nevyrábí? 
Doba přeje otevřeným systé-
mům nabízejícím uživatelům 
možnosti volby.
Zákazníky také v  neposlední 
řadě zajímá, jak bude ovládání 

inteligentní domácnosti vypa-
dat, tzn. jaká je grafi ka aplikace, 
nakolik je uživatelsky vstřícná, 
intuitivní, zda funguje na mobi-
lu, tabletu i počítači. 

Výhody inteligentní 
domácnosti 
Největší výhodou je možnost 
ovládat díky mobilu nebo jiné-
mu zařízení odkudkoli na světě 
svou domácnost. To pro uži-
vatele přináší spoustu pohodlí 
a pomoci v běžném životě, kdy 
nám péče o  domácnost zabírá 
dost času a  občas přináší ne-
milé věci v  podobě zapome-
nutých či zabouchnutých klíčů, 
nevypnutých spotřebičů, ne-
zhasnutých světel v  době, kdy 
jsme na dovolené apod. Chytrý 
systém inteligentní domácnosti 
má jednoduše řečeno myslet 
za své uživatele a usnadnit tím 

chod domácnosti, kontrolovat 
její nastavení, starat se o  její 
zabezpečení v  době nepřítom-
nosti uživatelů, kontrolovat a ří-
dit spotřebu energie a spoustu 
dalších parametrů. Tím každý 
den usnadňuje uživatelům ta-
kové domácnosti jejich běžný 
život a šetří jejich čas, který mo-
hou věnovat jiným věcem než 
péči o domácnost. 

Každá rodina 
má svůj scénář
Jak už bylo zmíněno, každá do-
mácnost má jiné preference, 
potřeby a přání. A tyto potřeby 
se navíc mohou v  čase měnit 
například s  přírůstkem do  ro-
diny nebo naopak v  momentě, 
kdy děti odejdou z  domu stu-
dovat a  rodiče zůstávají sami. 
Inteligentní domácnost se 
těmto věcem umí přizpůsobit. 
Inteligentní domácnost přebírá 
individuální režim té které rodi-
ny, respektive režimy. 
Většina systémů tedy nabízí vy-
tvoření několika personalizova-
ných scénářů, které lze nazvat 
odchod z domu, odjezd na do-
volenou, víkend s  dětmi a  po-
dobně. Každý z  těchto scénářů 
obsahuje konkrétní zvolené 
činnosti jako je spuštění rolet, 
otevření střešních oken, otevře-

ní brány apod. To vše pomocí 
stisknutí jednoho tlačítka nebo 
automaticky ve  zvolený čas či 
v závislosti na počasí.  

Oboustranná kontrola
Výhodou, kterou některé systé-
my nabízejí, je zpětné hlášení, 
díky kterému mohou uživatelé 
kdykoli a  odkudkoli zkontrolo-
vat, zda je vše tak, jak má být. 
Tato funkce umožňuje i  nasta-
vení automatických emailových 
zpráv odeslaných vždy, když či-
dla zjistí pohyb nebo kouř. A co 
víc, z  internetové kamery umí 
systém uživatelům zaslat foto-
grafi i. Tato funkce významně 
přispívá k  zabezpečení domu 
a ochraně majetku.

Rizika
Zájemci o  inteligentní domác-
nost se logicky ptají i  na  rizika 
spojená s  jejím užíváním. První 
riziko může být spojeno s nekva-
litním prodejcem, obecně pak 
s  nekvalitním servisem. Poptáv-
ka po automatizovaných domác-
nostech roste a  s  tím bohužel 
i počet nepoctivých prodejců. 
Rizikem může být i  dlouhodo-
bý výpadek elektrické energie. 
Kvalitní systém s tím musí počí-
tat a mít tuto otázku vyřešenou. 
Mnohem závažnějším rizikem 
je však možnost napadení ha-
ckery, únik dat a  soukromých 
informací. Žádný uživatel si 
nechce ani představovat, co by 
nabourání se do  jeho softwaru 
znamenalo. Každý výrobce by 
na tuto potenciální hrozbu měl 
myslet a zájemce o inteligentní 
domácnost informovat, jak má 
tuto oblast vyřešenou.

Trend, který se stane 
samozřejmostí
Jak je uvedeno na začátku toho-
to článku, zájemců a  uživatelů 
inteligentních domácností při-
bývá a  je vysoce pravděpodob-
né, že za pár let bude automati-
zace domácnosti samozřejmostí. 
Novostavby, které dnes vyrůsta-
jí, už v  mnoha případech  inteli-
gentní elektroinstalaci mají, což 
tento trend jen potvrzuje. A ne-
jedná se pouze o rodinné domy, 
ale i  o  administrativní prostory 
a průmyslovou sféru. 

Hana Pobořilová
RTS Magazín
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■ Obousměrná komunikace 
Dálkové ovladače a ovládaná zařízení komunikují  
mezi sebou navzájem.

■ Jistota a bezpečí
Díky obousměrné komunikaci máte vždy přehled  
o situaci. 100% jistota: na ovladač obdržíte  
potvrzení o provedení povelu, osobní  
kontrola není nutná.  
Při odchodu stačí stisk jediného tlačítka  
a dům se kompletně uzavře.

■ Přizpůsobte si svůj domov
Můj dům - moje instalace.
Ovládat svá zařízení můžete jednotlivě nebo  
po skupinách, ručně nebo automaticky, a také  
podle času a počasí. 

■ Reagujte na situaci
Vytvořte si scénáře - často opakovaná nastavení  
jednotlivých zařízení. Je to stejně jednoduché,  
jako udělat fotografii. Jediným stiskem tlačítka  
pak přenastavíte celý dům.

Dopřejte si komfort automatického ovládání 
stínění ve Vašem domě jediným ovladačem       

www.ovladamedomacnost.cz
www.somfy.cz    
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Doprovodný program veletrhu 
WINDOOR EXPO byl první den 
veletrhu zaměřen na  otvorové 
výplně, novinky a problematiku 
tohoto oboru. Čtvrteční před-
nášky byly v  režii Asociace do-
davatelů montovaných domů, 
páteční dopoledne potom v re-
žii Dřevařského ústavu, který se 
zaměřil např. na kontrolu kvali-
ty materiálů ve  dřevostavbách. 
Páteční odpolední program 
ovládl 10. ročník Salonu dře-
vostaveb - největší nesoutěžní 
přehlídka dřevěné architektury 
v  Česku a  na  Slovensku. Před-
stavila se pestrá paleta staveb, 
vybraných z toho nejlepšího, co 

v Čechách a na Slovensku v po-
sledním roce vzniklo. Salon dře-
vostaveb pokračoval i v sobotu 
odpoledne. Sobotní dopoledne 
nabídlo zajímavosti o pasivních 
domech, které přineslo Cent-
rum pasivního domu.

Součástí veletrhu WINDOOR 
EXPO byl 10. mezinárodní vele-
trh dřevěných staveb, konstruk-
cí a  materiálů DŘEVOSTAVBY, 
10. mezinárodní veletrh vytápě-
ní, klimatizace a  úspor energie 
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a 5. ročník 
veletrhu krbů, kamen a  desig-
nového vytápění KRBY A  KAM-
NA.

Sdružení výrobců stínicí techni-
ky a  jejích částí se stalo garan-
tem letošního ročníku veletrhu 
WINDOOR Expo a RTS Magazín 
jeho mediálním partnerem. 
Právě proto byl první půlden 
doprovodného programu vě-
nován právě stínicí technice. 
Zájemci mohli vyslechnout ně-
kolik přednášek na tato témata:

Trendy ve stínicí technice
GOING SILENT - TICHO PŘI-

CHÁZÍ
Kreativní rolety
Venkovní stínění (rolety a ža-

luzie) - jejich montáž a prefe-
rence klientů

Nová legislativa ve  stínicí 
technice - bezpečnost dětí

Inteligentní ovládání proti-
sluneční ochrany

Součástí první přednášky byla 
také módní přehlídka šatů, které 
byly vyrobeny z  materiálů stíni-
cích prvků. Modely připravili stu-
denti a  studentky Střední školy 
stavební a zahradnické v Praze 9 
a modely byly následně vystave-
ny v  areálu výstaviště po  celou 
dobu trvání veletrhu. Každý den 
tak mohli návštěvníci veletrhu 
nejen obdivovat obrovskou šká-
lu materiálů a  vzorů, používa-

ných pro výrobu stínicích prvků, 
ale mohli také hlasovat pro mo-
del, který je nejvíce zaujal. Každý 
den byl potom vylosován jeden 
z  hlasujících, který vyhrál knihu 
Stínění oken, kterou ve  spolu-
práci s  nakladatelstvím Grada 
vydalo Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí:

11. února 2015 

 p. Ondřej Behún, Praha
12. února 2015 

 p. Pavel Hetto, Česká Lípa
13. února 2015 

 p. Milan Křimský, Žatec
14. února 2015 

 p. Zdeněk Gütter, Praha

Vystavené modely přitahovaly 
velkou pozornost. Do  soutě-
že se zapojilo 50 návštěvníků 
a přesto, že většinou šlo o  ženy 
(34 žen a  16  mužů), při loso-
vání výherců stálo štěstí vždy 
na straně mužů - blahopřejeme!
Věříme, že tento netradiční 
pohled na  materiály pro stínicí 
techniku návštěvníkům ukázal, 
jak bohatý je dnes výběr nejen 
v  samotných materiálech, ale 
také po stránce vzorů a barev.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

WINDOOR Expo 2015

Ve dnech 11. – 14. února se na Výstavišti Praha - Holešovice uskuteč-
nil 5. ročník veletrhu oken, dveří a stínicí techniky WINDOOR EXPO. 
Jedná se o veletrh, který je přímo zaměřený na sortiment z oblasti 
otvorových výplní a přidruženého příslušenství a prezentovalo se 
na něm 71 fi rem z výše zmiňovaných oborů na ploše 1 338 m2.
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Ve  skutečných oknech jsou nainstalovány 
všechny nabízené výrobky exteriérového 
a interiérového stínění Climax včetně různých 
provedení sítí proti hmyzu. Výrobky jsou řaze-
ny vedle sebe dle produktové řady, takže lze 
srovnávat například různá provedení venkov-
ních žaluzií, aniž by návštěvník musel po vzor-
kovně lidově řečeno „pobíhat“. Na atypickém 
stojanu jsou prezentovány látkové roletky, 
na  stěnách jsou vedle sebe různá provede-
ní markýz. Každý výrobek se odlišuje svým 
provedením, ovládáním nebo typem látky či 
lamely. Návštěvník si například může vyzkou-

šet žaluzii C – 80 Vental s  dvourychlostním 
motorem Geiger, který prodlužuje životnost 
žaluzie, nebo také samostatně stojící pergo-
lu Kubus a  mnoho dalších výrobků Climax. 
Všechny prezentované výrobky jsou provede-
ny tak, aby poskytovaly více informací i mon-
tážním fi rmám, které se pravidelně zúčastňují 
našich odborných školení. Součástí vzorkov-
ny jsou také panely s montážními prvky nebo 
s řezy venkovních rolet.
To, co na začátku vypadalo v návrzích jen jako 
jakási hravá vize architektů, se podařilo z vizu-
alizací přenést do  reálu. Nezbytnou součástí 

je jednací místo a  samozřejmě bar s  občer-
stvením.
Na  závěr brzkého slavnostního dopoled-
ne, kdy slunce zvědavě vrhalo své paprsky 
na  naše stínění, jsme společným přípitkem 
nealko šampaňským popřáli nové vzorkovně 
co nejvíce spokojených návštěvníků. Tímto 
Vás srdečně zveme na návštěvu naší společ-
nosti do Vsetína. Nová vzorkovna je umístěna 
v Climax hale 80 ve 4. patře.

Společnost Servis Climax, a.s.
(PR)

Nová vzorkovna výrobků značky Climax

Dne 16. 3. byla za účastí pracovníků naší společnosti představena a ofi ciálně otevřena nová 
vzorkovna společnosti Servis Climax, a.s. o rozloze 650 m2. Investice v objemu 5 mil. Kč není 
malá, ale je významná a výrobky značky Climax tuto prezentaci zasluhují.
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Prvního diskusního panelu Sta-

vaři a  stát, jenž se zabýval le-
gislativou ve  vztahu k  přípravě 
staveb a zejména budování infra-
struktury, se zúčastnili: Bohuslav 
Sobotka, premiér ČR, Dan Ťok, 
ministr dopravy, Václav Matyáš, 
prezident SPS ČR, Michal Štefl , 
viceprezident Hospodářské ko-
mory ČR pro dopravu, stavebnic-
tví a životní prostředí, Jiří Koliba, 
náměstek ministra MPO ČR, a Jan 
Kroupa, generální ředitel ŘSD.
Premiér Sobotka představil kro-
ky, které v  nejbližším období 
vláda chystá. Ve  Státním fondu 
dopravní infrastruktury je nyní 
více prostředků, rostou veřejné 
zakázky. V  příštích letech přijdou 
nové investiční pobídky, pracuje 
se na  změně zákona o  zadávání 
veřejných zakázek v zájmu zrych-
lení schvalovacích procesů a  pří-
pravy staveb, v rámci toho je velká 
podpora přípravě jednotného 
povolovacího řízení (JPŘ) staveb. 
Zlepšuje se naše schopnost čer-
pat evropské fondy, v  polovině 
letošního roku budou schváleny 
další operační programy a budou 
se vyhlašovat výzvy. Vládní priori-
tou je také zrychlení přípravy do-
pravních staveb. Pro lepší komu-
nikaci byla ustavena Rada vlády                                                          
pro stavebnictví s  cílem zlepšit 
spolupráci mezi rezorty. Michal 
Štefl  vidí překážky mj. v neustálých 
změnách a také v tlacích ekologic-
kých aktivistů, hlavně v  přípravě 
dopravní infrastruktury. K  tomu 
Bohuslav Sobotka dodal: „Žijeme 
ve  svobodné společnosti a  mu-
síme počítat s právem občanů se 
vyjádřit.“ Je však zapotřebí jednat 
s veřejností s předstihem, rozhod-
ně ničemu nepomáhá řešení silou 
a na poslední chvíli. Václav Matyáš 
podotkl, že letošek je rokem oče-

kávaných významných změn sta-
vební legislativy, které by mohly 
napomoci trh rozhýbat. Je však 
důležité, aby se potřebná opatření 
projednávala na úrovni přímé ko-
munikace ministrů. Většina svazů 
je také nespokojena s prací ÚHO-
Su. Dan Ťok uvedl, že ministerstvo 
dopravy a ŘSD plánují zkrátit dobu 

investorské přípravy. Vzorem 
může být třeba Německo, kde prů-
měrná doba od  zahájení do  do-
končení stavby je 6 let, u nás 12 let. 
Jiří Koliba vidí velkou naději v usta-
vené Radě vlády pro stavebnictví. 
Díky účasti všech kompetentních 
ministrů a  jejich náměstků Rada 
dospěla k rychlé dohodě o novele 
stavebního zákona a  plánuje se 
i  projednání zákona o  liniových 
stavbách. Panelisté dále diskuto-
vali o  úskalích zákona o  veřejné 
zakázce a soutěžení pouze na nej-
nižší cenu. Shodli se, že zadavatelé 
by se měli zaměřit nikoliv na  po-
třebu nejnižší ceny, ale především 
na efektivitu, transparentnost a vý-
slednou kvalitu zakázek. 
Druhého panelu dopoledního 
programu – Stavaři, developeři 

a  investoři - se zúčastnili: Vla-
dimír Dvořák, výkonný ředitel, 
YIT; Martin Půta, hejtman Libe-
reckého kraje; Matěj Stropnický, 
náměstek primátorky pro oblast 

územního rozvoje a  územního 
plánu Prahy; Ondřej Votruba, ná-
městek ministryně pro veřejné 
investování MMR ČR; Jan Charvát, 
mediální koordinátor, Šance pro 
budovy, a  Petra Mašínová, CEO 
společnosti NEWTON Media.
Panel zahájil video sestřih roz-
hovoru s  primátorkou Prahy Ad-

rianou Krnáčovou. Jako zásadní 
pro Prahu vidí mj. vypracování 
celkového strategického a Metro-
politního plánu. „Město by mělo 
více pracovat s  mezinárodními 
architektonickými domy tak, aby 
vznikaly skutečné architekto-
nické skvosty, které by do  Prahy 
přilákaly turisty,“ řekla Krnáčová 
v závěru. Vladimír Dvořák zastává 
názor, že: „Předpisy by měly být 
ryze technickou a  ne politickou 
záležitostí. Jediná politika, která 
by se do toho měla vnášet, je ta, 
aby město jako celek prosperova-
lo.“ Nejdůležitější podmínkou je 
vyváženost mezi zájmy občanů, 
města a jeho částí a investorů. Ro-
man Koucký, ředitel sekce pláno-
vání Institutu plánování a rozvoje 
Prahy, uvedl, jakým způsobem 
mohou být do  rozhodování za-
pojeni občané. Český stavební zá-
kon je velmi specifi cký, když říká, 
že nelze zveřejnit jakýkoliv návrh 
před tím, než je ofi ciálně projed-

náván. „Takže požadavek, aby se 
o plánech veřejně diskutovalo, je 
oprávněný, ale v současnosti ne-
reálný.“ zdůraznil Koucký.
Účastníci panelu se také věnova-
li připravovanému jednotnému 
povolovacímu řízení (JPŘ): Ondřej 
Votruba doufá, že se tím celkově 
zrychlí procesy. U speciálních sta-
veb bude povolení vydávat jen 
speciální stavební úřad, nikoliv 
navíc ještě místní úřad. Jen po-
kud bude investor chtít, bude mít 
možnost mít oddělené stavební 
a územní řízení. V připravovaném 
zákonu o  zadávacích řízeních 
bude u  projektů s  významným 
podílem tvůrčí a intelektuální čin-
nosti zakázáno soutěžení na cenu 
jako jediné kritérium výběru. Mar-
tin Půta mj. konstatoval: „Letošní 
rok je výjimečný tím, že kraje mo-
hou přijít k  velkým prostředkům, 
jak ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, tak při čerpání 
programů ROP. Dostávají se však 
do opačného problému – mají pe-
níze, ale nejsou schopny je prosta-
vět, nejsou na to projekčně připra-
veny.“ Matěj Stropnický věří, že se 
do budoucna budou investoři více 
zamýšlet také nad tím, co stavba 
přinese svému okolí, jaký otisk 
zanechá. Byl by rád, kdyby ubylo 
projektů ve stylu: „koupit, postavit, 
prodat a  jít pryč… a  stavba pak 
v  území působí jako meteorit.“ 
Ondřej Votruba závěrem přislíbil, 
že se při přípravě zákonů budou 
snažit novelami zákonů zkrátit 
zdlouhavé procesní řízení, které 
podle výzkumu Czech Invest je 
považováno za 2. největší překáž-
ku zahraničních investic v  České 
republice.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: TZ Blue Events

Fórum českého stavebnictví 2015 

Jak se připravit na lepší časy? Zastavil se už několikaletý propad českého stavebnictví? Skon-
čila už pro vyhladovělé stavaře ekonomická krize a mohou opět optimisticky doufat, že na-
stanou lepší časy? Tyto i jiné otázky zazněly na 11. ročníku Fóra českého stavebnictví v praž-
ském hotelu Clarion, které přilákalo 300 odborníků ze všech segmentů stavebního trhu: tedy 
nejen velkých stavebních a dodavatelských fi rem, ale i investorů, projektantů a developerů. 
Letos organizátoři Fóra, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a společnost Blue Events, vsa-
dili především na výměnu zkušeností formou panelových diskusí. Hlavním partnerem byla 
společnost Deloitte a RTS Magazín byl jedním z mediálních partnerů.

Zleva: Dan Ťok, Bohuslav Sobotka, Václav Matyáš, Jiří Koliba, Jan Kroupa
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 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 71 42 / 938-0, Fax +49 (0) 71 42 / 938-230
E-Mail: info@geiger.de, Internet: www.geiger.de

TIME FOR THE NEXT STEP

JE ČAS NA DALŠÍ KROK – pod tímto heslem jsme představili naše 
výrobky na veletrhu R + T 2015 ve Stuttgartu. Znamená to pro 
nás i nadále se zlepšovat, neustále rozvíjet naše produkty, hledat 
nové cesty a těmito s našimi zákazníky jít. To prosazujeme jak v 
klasické stínicí technice tak také v nových oblastech, jako jsou 
fasádní systémy.
Jsme známí jako tradiční společnost s kvalitou Made in Germany.

Jako zdroj nových impulzů, jsme našimi pohony silně ovlivnili 
celou branži. Důkazem toho je získání inovační ceny (Innovation 
Award) 2015 R + T v oblasti pohonů a ovládání.

V novém pohonu pro venkovní žaluzie INNOLINE GEIGER, 
fi rmy Geiger GmbH & Co. KG je použit zásadně odlišný koncept 
motoru, než je na trhu obvyklý. Jako výrobce pohonů pro 
stínicí techniku poprvé představujeme elektronicky řízený 
jednosměrný motor a tak vytváříme zcela nové možnosti v 
oblasti řízení a komfortu:

3 rychlosti, programovatelné řízení jízdních profi lů, neslyšný 
brzdový systém, nezávislá synchronizace zatížení, ochrana 
proti přehřívání, kontinuální automatické solární sledování a 
energetická účinnost.

Výběr novinek z R + T 2015

Esteticky a funkčně ve vrcholné formě

Novým designovým ručním vysílačem LC představuje Geiger 
další nový produktový design. Tím se společnost opět zaměřuje 
na vizuální estetiku produktů a posouvá stínicí techniku ve své 
čisté funkčnosti i opticky do popředí. 
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Obecnou vlastností
těchto výrobků je ochrana 
interiéru před hmyzem
Většina lidí není přímo alergic-
ká na bodnutí hmyzem a větši-
na z  nás si svou alergii uvědo-
mí právě až v okamžiku, kdy je 
hmyz bodne nebo jak se lidově 
říká „štípne“. Hmyz, který se 
k člověku dostane přes nechrá-
něné dveře nebo okno může 
způsobit i  tak silnou reakci, že 

může dojít ke  ztrátě vědomí, 
zástavě dechu, nevolnosti, bo-
lení břicha, a  o  tom, že nám 
může otéct kůže ani nebudu 
zdlouhavě psát. Tedy skuteč-
ně riziko, které by nikdo z  nás 
neměl podceňovat a v případě 
dětí to platí dvakrát. Mnohdy 
může být bez včasné lékařské 
pomoci ohrožen i život. U star-
ších osob se srdečními problé-
my nebo postižením průdušek 

je riziko ještě vyšší. Takže jde 
o  zdraví. Také všichni známe 
jak je těžké v noci bojovat s tak 
vychytralým hmyzem jako je 
komár. 

Sítě proti hmyzu mohou mít 
i  další pozitivní schopnost.              
Při volbě speciální protipylové 
síťoviny zastaví její uživatel pří-
stup alergických pylů či prachu 
do  interiéru. Tolik krátké „pro-

dejní“ argumenty, které rozhod-
ně dokážou přesvědčit majitele 
domu, že investice do sítě proti 
hmyzu je na místě.

Většina výrobců má své sítě 
zkonstruovány tak, aby se dalo 
pohodlně větrat bez rizika. Je-
jich design je navržen tak, aby 
se přizpůsobily jakémukoliv tva-
ru okna či dveří, aby nezabraly 
zbytečně prostor a  estetickým 

Sítě proti hmyzu trvale součástí stínicí techniky

Blíží se skutečná sezona stínicí techniky. Již brzy slunce a jeho paprsky budou intenzivně záso-
bovat naše obydlí svým zářením a teplem. Poptávka po stínicí technice tedy bude stále vzrůs-
tat. První jarní slunce nás bude vybízet k větrání a stejné slunce probudí i hmyz. V prvních jar-
ních dnech se začínají objevovat mouchy, komáři a jiný hmyz, který nás jen obtěžuje. Brzy se 
dostaví milé, ale i nebezpečné včely, vosy a sršni. Je pravda, že včely a čmeláci útočí pouze a jen, 
když jsou v ohrožení, ale přece nechceme riskovat zdraví svých blízkých. Proto má téměř každý 
výrobce stínicí techniky ve své nabídce samostatné sítě proti hmyzu nebo ještě lépe kombinaci 
stínění se sítěmi proti hmyzu v jednom výrobku. Skvělým příkladem jsou například venkovní 
rolety s integrovanou sítí proti hmyzu. Ještě než si připomeneme, jaká řešení nabízí dnešní trh, 
uveďme několik důvodů, proč by lidé měli sítě proti hmyzu chtít.
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dojmem nerušily celkový vzhled 
budovy.

Díky široké nabídce ovšem 
není jednoduché vybrat a  do-
poručit nejvhodnější typ sítě. 
Rozhodně je potřeba předem 
vědět, kam bude požadovaná 
síť namontována. Toto je nej-
podstatnější faktor při volbě 
provedení.

Nyní jsou běžně v  nabídce sítě 
pevné, posuvné, s  dveřními 
nebo okenními křídly, rolova-
cí, nebo plisé sítěmi. Základem 
všech pevných sítí je především 
kvalitní hliníkový rám s  barev-
nou povrchovou úpravou nebo 
kašírovanou folií v imitaci dřeva. 
U posuvných sítí je důraz kladen 
především na  bezchybný chod 
mechanismů řídících posun. 
U tohoto typu sítí je velmi pod-
statné také to, aby na  výrobku 
byla kvalitní madla, kterými 
může uživatel síť jednoduše 

a ergonomicky ovládat. Trendo-
vým provedením jsou rolovací 
sítě, které díky svému principu 
nezabírají takřka žádné místo. 
Převážně jsou umístěny nad ok-
nem v nenápadném ochranném 
hliníkovém boxu a jejich ovládá-
ní je velmi snadné. Nebude trvat 
dlouho a i tyto sítě budou ovlá-
dány motoricky třeba pomocí 
dálkového ovládání. Velkou 
výhodou rolovacích sítí je to, 
že lze velmi snadno síť vytáh-
nout a  zatáhnout, což umožní 
majiteli například péči o květiny 
za  oknem. Plisé sítě jsou velmi 
žádané například do dveří teras, 
kde tvoří naprosto bezbariérový 
přístup. Většina sítí může být 
opatřena těsnicím kartáčkem, 
který vyplní i  nejmenší mezery 
mezi rámem okna a sítí. Většina 
sítí je zcela bezúdržbová a jedi-
né, co je občas potřeba udělat, 
je síť vyjmout a běžným saponá-
tem a  pomocí vody z  ní dostat 
drobné nečistoty či prach.

Rozdělení podle způsobu 
provedení:
•  pevná síť,
•  rolovací síť,
•  posuvná síť,
•  stahovatelná plisé síť,
•  síť integrovaná v  exteriérové 

stínicí technice.

Srdcem sítě proti hmyzu je síťo-
vina z hliníku nebo z poplastova-
ného sklolaminátového vlákna, 
které nepodléhá korozi a  dobře 
snáší teplotní rozdíly. V  nabíd-
ce jsou různé barvy síťoviny, 
přičemž černá barva může být 
pouhým okem takřka neviditel-
ná. Protipylová síťovina zamezí 
vniknutí pylů a jemného prachu.

Pro domácnosti, kde je zvýše-
ný pohyb domácích zvířat, lze 
do  dveřních sítí nainstalovat 
zesílenou síť, která je mno-
hem pevnější. Samozřejmě lze 
do  dveřních sítí doplnit průlez 
pro drobná domácí zvířata. 

Specifi cké výhody 
z pohledu uživatele: 
•  výběr materiálu síťoviny,
•  provedení rámu sítě v  růz-

ných barvách RAL, imitacích 
dřeva, 

•  možnost atypického prove-
dení, 

•  vysoká životnost, 
•  bezúdržbový produkt, 
•  možnost montáže bez zása-

hu do rámu okna, 
•  možnost kombinace s  exte- 

riérovou stínicí technikou.

Sítě proti hmyzu jsou součástí 
standardní dodávky stínicí tech-
niky a častokrát je jejich montáž 
žádoucí a  vhodná v  okamžiku 
dodávky stínění.

Na ofi ciálních stránkách Sdruže-
ní výrobců stínicí techniky a  je-
jích částí (www.svst.cz) je k dis-
pozici ve  formátu pdf nezávislý 
dokument s  názvem Produkto-
vé listy stínicí techniky, který 
popisuje u  jednotlivých skupin 
výrobků jejich účel, výhody, 
rozdělení podle technických 
parametrů a  materiálové slo-
žení. Velice důležitou součástí 
produktových listů je výčet způ-
sobů montáže a ovládání. V pro-
duktových listech jsou uvedeny 
základní požadavky norem, 
které jsou doplněny o  vlast-
nosti v  normách neuvedené 
nebo normami nepožadované. 
Vzhledem k úzké vazbě sítí proti 
hmyzu na  stínicí prvky tam na-
leznete také informace o  sítích 
proti hmyzu. 

František Baláš, 
Štěpánka Lubinová

RTS Magazín

Síť proti hmyzu integrovaná ve stínicí technice

Vliv sítí s různou hustotou protipylové síťoviny – vlevo pohltivost pylu kopřivy, vpravo pohltivost pylu ambrozie
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Tato povinnost je defi nována 
normou ČSN EN 13  659 + A1 
Okenice – Funkční a  bezpeč-
nostní požadavky. Norma de-
fi nuje celkem 7 tříd odolností 
proti větru. Jednotlivé třídy 
odolnosti proti větru jsou ná-
zorně uvedeny v  tab. 1. 

Jak je vidět z  tabulky, s  rostou-
cí třídou roste i  odolnost proti 
větru. Třída 0 tedy znamená, že 
není zkouška požadována ane-
bo výrobek nesplňuje požadav-
ky ani třídy 1. Nejvyšší třída 6 na-
opak zaručuje, že výrobek odolá 
síle větru o rychlosti 90 km/h. 
Odolnost proti větru exteriéro-
vé stínicí techniky však může-
me řadit i  podle jiné stupnice. 
Jedná se o  takzvanou Beaufor-
tovu stupnici. Ta byla vytvořena 
počátkem 19. století kontradmi-
rálem Francisem Beaufortem. 
Slouží k odhadu rychlosti větru 
podle jeho snadno pozoro-
vatelných projevů na  moři či 
souši. Beaufortova stupnice má 
dvanáct stupňů a  je uvedena 

v   tab. 2. Pro přehlednost vy-
nechávám podmínky, které se 
vyskytují na vodě, a uvádím jen 
ty na souši.

Beaufortova stupnice je použi-
telná jako doplněk zkušebních 
výsledků podle normy ČSN EN 

13659 + A1, a to zejména v pří-
mořských oblastech, kde může 
docházet k  velkým nebo ne-
čekaným poryvům větru. Aby 
bylo možné zařadit zkoušený 
výrobek do třídy podle Beaufor-
tovy stupnice, musí jej zkušební 
laboratoř doplnit do hodnotící-
ho protokolu. To lze zrealizovat 
na požádání. 
Jak celá zkouška probíhá? Prů-
běh zkoušky je jednoznačně 
popsán ve  zkušební  normě           
ČSN EN 1932 edice 2 – Vnější 
clony a okenice – Odolnost proti 
zatížení větrem – Zkušební me-
toda a  funkční hlediska. Tato 
norma nahrazuje původní nor-
mu vydanou v  únoru 2002 a  je 
platná od 10. 12. 2014. 

Nové vydání výrazným způso-
bem zpřísňuje zařazení výrob-
ku do tříd odolnosti proti větru, 
a to zejména u žaluzií. Zkušební 
metodika pro žaluzie byla zá-
sadně změněna a kritéria poru-
chy byla rozšířena a upřesněna. 
Hlavní rozdíly jsou zejména 
tyto:

1. Dříve bylo zkoušení prová-
děno na  2 vzorcích maxi-

málních šířkových rozměrů; 
jakékoliv další zkoušení 
na  jiných vzorcích bylo na-
víc, resp. upřesňující.

 Dnes je základní testování 
prováděno na  2 vzorcích  
2,5 x 2 m. Je samozřej-
mě ale možné testování 
i na jiných rozměrech, pře-
devším pokud je výrobek 
zhotovován i  ve  výrazně 
větších šířkách.

Odolnost proti větru

Odolnosti proti větru je jedním z  nejdůležitějších parametrů exteriérové stínicí techniky.      
Každý výrobce musí mít svoje výrobky řádně odzkoušené v akreditované laboratoři. 

Třídy 0 1 2 3 4 5 6

Odolnost/napětí (Pa) <50 50 70 100 170 270 400

Rychlost větru (km/h) ≤30 30 35 45 60 75 90

Tab. 1: třídy odolnosti proti větru podle ČSN EN 13 659+A1

Stupeň
Vítr Rychlost Na souši

m/s km/h

0 bezvětří < 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru

1 vánek ~ 1,25 1 - 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře

2 větřík ~ 3 6 - 11 listí stromů šelestí

3 slabý vítr ~ 5 12 - 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu

4 mírný vítr ~ 7 20 - 28 zdvihá prach a útržky papíru

5 čerstvý vítr ~ 9,5 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat

6 silný vítr ~ 12 40 - 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné

7 mírný vichr ~ 14,5 50 - 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují

8 čerstvý vichr ~ 17,5 62 - 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná

9 silný vichr ~ 21 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice ze střech

10 plný vichr ~ 24,5 89 - 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích

11 vichřice ~ 29 103 114 působí rozsáhlá pustošení

12-17 orkán > 30 > 117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

Tab. 2: třídy odolnosti proti větru podle Beauforta

Obr. 1 Zatěžování přímkovou silou



19RTS Magazín 2/2015  

2. Dříve byl výrobek zatěžo-
ván svislou přímkovou silou 
uprostřed šířky vzorku, v pře-
počtu odpovídající zatěžo-
vání plošným tlakem větru                             
pro jednotlivé třídy, což ná-
zorně ukazuje obrázek č. 1.

  Dnes je výrobek zatěžován 
plošným tlakem odpovída-
jícím třídám odolnosti, což  
názorně ukazuje obrázek č. 2.

3.  Dříve bylo vodorovné posunu-
tí zaznamenáváno na 3 lame-
lách daného vzorku, který byl 
uzpůsoben druhu zatěžování 
a  sledování průhybů profi lu 
lamel v celé délce. To zname-
ná, že byly zatěžovány pouze 
lamely ve výšce zkušební tyče, 
ostatní lamely a  také vnitřní 
žebříčky a  pásky znemožňují-
cí průhyb profi lu lamel při je-
jich délce byly odstraněny - tj. 
zatěžování probíhalo pouze 

u  prostředního úseku lamel  -                 
bez možnosti vztažení defor-
mace na celou šířku vzorku.

 Dnes je vodorovné posunutí 
zaznamenáváno na 1 lamele 
tam, kde je největší průhyb, 
tj. obvykle uprostřed vzorku.

4.  Dříve byla kritéria poruchy 
stanovena takto podle toho, 
kdy byla ukončena zkouška):
  trvalá deformace lamel 5 

promile z celé délky lamel,
  vypadnutí vzorku z vedení,
  porušení lamel nebo ve-

dení.
 Dnes jsou kritéria poruchy 

rozšířena a upřesněna:
 vodorovné posunutí 

vzorku při zatížení maxi-
málně 10 % z  celé délky 
lamel,

  lokální trvalá deformace 
lamel nesmí překročit         
4 mm,

  trvalé deformace horního 
mechanismu,

  trhliny nebo posunutí 
žebříčků nebo pásků,

  žádná jiná poškození; vytr-
žení lamel z vedení, apod,

  trvalé deformace vodi-
cí kolejnice při vedení 
v bočních lištách,

  trvalé deformace úchytek 
lanek při vedení lanky,

  ztráta napětí vodicího 
lanka (je hodnocena srov-
náním posunutí clony při 
použití dovoleného zatí-
žení s posunutím při pou-
žití jmenovitého zatížení, 
posunutí nesmí překročit 
50 %).

Na  základě provedené zkouš-
ky vystavuje laboratoř protokol 
o zkoušce, ten musí obsahovat mi-
nimálně následující normou defi -
nované údaje: výrobně technický 
popis zahrnující mezní výrobní 
rozměry, dosažitelné výstupní 
polohy ovládacích mechanismů 
nebo různých typů navržených 
ovládání, volitelných možností 
a jejich technických mezí, nezbyt-
né údaje k  identifi kaci výrobku 
(soupis součástí výrobku, typ la-

mel atd.), důležité údaje o  typu, 
rozměrech, materiálovém složení, 
druhu a povrchové úpravě výrob-
ku a  jeho shodě s  výkresy, kom-
pletní údaje o  upevnění a  ovlá-
dacích zařízeních, mezní rozměry 
výrobku (šířka, výška, plocha atd.), 
rozměry zkoušeného výrobku, 
hodnoty zkušebních tlaků a  do-
sažené třídy, chování výrobku 
v  případě poškození a  samozřej-
mě identifi kační údaje zkušební 
laboratoře a datum zkoušky. 
Samotné zpřísnění požadavků 
dle nové zkušební normy způsobí 
zařazení výrobku o  jednu až dvě 
třídy níže, než jak byl zařazen po-
dle původní normy ČSN EN 1932.
Zařazení do  příslušné technické 
třídy na základě vystaveného pro-
tokolu musí poté výrobce uvádět 
v průvodních obchodních dokla-
dech. Jedná se především o  tak-
zvané Prohlášení o  vlastnostech, 
které je jasným dokladem o tom, 
že výrobce splnil svou legislativní 
povinnost a  podrobil svůj výro-
bek zkoušce odolnosti proti větru, 
a opravňuje jej rovněž k vystavení 
značky CE.

Petr Sedláček
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu

Obr. 4 Deformované lamely žaluzie po zkoušce odolnosti proti větruObr. 3 Žaluzie usazená ve zkušebním rámu před zkouškou odolnosti proti větru

Obr. 2 Plošné zatěžování
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ES-SO jako centrální organizace koordinu-
jící sdružení výrobců zařízení protisluneč-
ní ochrany v  Evropě, reprezentuje obor 
stínicí techniky v  18 evropských státech 
a  zastupuje tak 400.000 osob zaměstna-
ných v  této branži, které vytvářejí obrat 
více než 35 miliard €. V rámci své činnos-
ti ES-SO sleduje několik základních cílů, 
kterými jsou zejména umožnění úspory 
energie v  budovách, snížení emisí CO2, 
zvyšování kvality života prostřednictvím 
optimalizace přirozeného denního světla, 
plný, dynamický rozvoj nových technolo-
gií v oboru stínění.

Šíření vědomostí
Jedním ze způsobů, jak ES-SO dosahuje 
svých cílů, je zvyšování informovanosti 
o vlastnostech a přednostech stínicí tech-
niky. Za  tímto účelem vydává řadu publi-
kací, dokumentů a  odborných stanovisek 
distribuovaných mezinárodně, z nichž nej-
důležitější jsou např.:

  Příručka ES-SO/REHVA: „Jak používat pro-
tisluneční ochranu v ekologických budo-
vách“, 2010,

  Příručka ES-SO: „ Protisluneční ochrana 
a vnější žaluzie“, 2012,

  Výzkum ES-SO „Vysoce produktivní řešení 
v oblasti protisluneční ochrany zabezpe-
čující energetickou úspornost budov“, 
2014-2015,

  Projekt databáze evropských výrob-
ků: prokázání kompaktních vlastností 
protisluneční ochrany pro cíle ener-
getické efektivity budov, energetické-
ho modelování a  modelování budov, 
2015/2016,

  Protisluneční ochrana je nezbytná v níz-
koenergetických budovách, Písemné sta-
novisko 2012,

  Kontrola protisluneční ochrany a  říze-
ní problematiky denního světla, prvek 
technologického plánu IEA v  oblasti 
energeticky úsporných plášťů budov, 
2014,

  Protisluneční ochrana je prvkem ekolo-
gických budov, pro Světovou radu ekolo-
gického stavebnictví (WGBC), 2014.

ES-SO ale také pořádá řadu školení pro spe-
cialisty a  architekty z  oboru protisluneční 
ochrany, a to nejen v Evropě, ale v celosvěto-
vém měřítku – aktuálně například v Austrálii, 
Belgii, Nizozemí, Číně, Německu, Indii, Sin-
gapuru, Španělsku, Turecku nebo Vietnamu.

Iniciativy ES-SO: 
EU, politika a lobbování
V roce 2015 vydala ES-SO ofi ciální písemné 
stanovisko v dokumentu nazvaném A NEW 

VISION ON SOLAR SHADING, ve  kterém 
představuje nový pohled na  protisluneč-
ní ochranu. Jeho základní myšlenkou je to, 
že kontrola protisluneční ochrany a  řízení 
problematiky denního světla je klíčovou 
koncepcí v  energetické efektivitě budov. 
V  elektronické podobě je tento dokument 
k dispozici na webové stránce ES-SO.

Nový pohled na protisluneční ochranu

Na veletrhu R+T 2015 ve Stuttgartu jsme měli možnost setkat se s prezidentem evropského 
sdružení výrobců zařízení protisluneční ochrany ES-SO (European Solar-Shading Organisa-
tion) Peterem Wintersem. V rozhovoru s ním jsme získali řadu informací souvisejících s po-
hledem na stínicí techniku v celoevropském kontextu, a  to především z hlediska kontroly 
sluneční energie a denního světla jako prvku energetické efektivity budov.

Obr. 1: budovy generují 40 % veškeré spotřeby energie v Evropské unii
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Dokument mj. představuje tzv. Unijní klimatic-
ký a energetický balík. Ten vytyčuje cíle „3x20“ 
do  roku 2020 a na další léta, jehož základem 
je omezení CO2: o 20 % do r. 2020, poté o 40 % 
do  r. 2030 a  o  80 % do  roku 2050. Zajímavá 
a současně varující je informace o tom, že bu-
dovy generují v  Evropské unii 40 % veškeré 
spotřeby energie a 36 % CO2 (obr.1).

Nejlepší energie 
je energie ušetřená
V roce 2010 vstoupila v platnost přepracova-
ná verze Směrnice Evropského parlamentu 
a  Rady 2010/31/EU o  energetické náročnosti 
budov: EPBD (Energy Performance Building 
Directive), podle níž musí být od  roku 2020 
všechny nové budovy budovami s téměř nulo-
vou spotřebou energie a hladiny energetické 
efektivity musí být ustálené na nejvýhodnější 
hladině v odhadovaném období ekonomické 
užitečnosti. Přitom je nutné brát v úvahu pře-
hřívání vyplývající z  vysoké izolace a  nepro-
pustnosti energeticky úsporných budov.
Předpokládá se, že spotřeba energie                  
pro chlazení se do  roku 2050 prudce zvýší 
o téměř 15 % ve světovém měřítku, a v roz-
vojových zemích o 300 - 600 %!!!

Proč je protisluneční ochrana 
nezbytná pro naši budoucnost?
Protisluneční ochrana, u  nás běžněji ozna-
čovaná jako stínicí technika, je součástí 
vnějšího pláště budovy a  jako taková se 
podílí na  tepelné bariéře mezi interiérem 
a exteriérem budovy. 
Přechod od tradičních plášťů budov k pláš-
ťům s  téměř nulovou spotřebou energie 
tudíž předpokládá dynamickou kontrolu 
sluneční energie, a  současně využití přiro-
zeného denního světla. Systém řízení slu-
neční energie může využívat přirozeného 
denního světla k omezení potřeby umělého 
osvětlení až o 80 %.
V  současné době navíc zaznamenáváme 
vyšší potřebu chlazení v  ekologických bu-
dovách z důvodu vyhnutí se přehřívání v dů-
sledku vysoké izolace a nepropustnosti.
Že denní světlo má významný vliv na  vý-
konnost, zdraví a  dobrou pohodu je dnes 

již obecně známá věc. Zajímavé přitom je 
například srovnání, že cca před 50 lety trá-
vili naši dědové 90 % času v  průběhu dne 
venku. Na proti tomu my dnes trávíme 90 % 
času během dne uvnitř budov!
Je prokázáno, že při dostatečném přísunu 
denního světla se žáci učí o  20-26 % rych-
leji  a  dosahují o  5-14 % lepších výsledků 
v  testech nebo že pracovníci jsou o  18 % 
výkonnější.
Nejde přitom ale jen o přísun samotného 
světla. Důležitou roli přitom hraje také 
pohled do  vnějšího prostředí. Ten zlep-
šuje o  10-25 % psychické funkce a  pa-
měť a např. u pacientů, kteří mají pokoje 
s  výhledem do  vnějšího prostředí, jsou 
pobyty v  nemocnici o  8,5 % kratší. Bylo 
dokonce zjištěno, že pracovníci vyřizu-
jící telefonické objednávky, je vyřizují 
o  6-12 % rychleji, mají-li na  svém praco-
višti výhled ven.

Obr 2: fasády ve směru JV a Z: úspora energie na chlazení až 59 %, fasády JZ: úspora 65-70 %.

Glazing

ID
Glazing

Rome Brussels Stockholm Budapest

Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext.

A Single Clear 36% 71% 31% 64% 33% 66% 32% 65%

B Double Clear 33% 70% 25% 59% 29% 65% 27% 62%

C Heat Control 35% 67% 24% 53% 29% 61% 27% 57%

D Solar Control 31% 63% 24% 51% 25% 58% 26% 54%

E Triple Clear 32% 68% 24% 56% 28% 63% 26% 59%

F Double Clear 
Low-e 33% 69% 25% 55% 29% 63% 27% 59%

Graf 1: úspora energie na chlazení - srovnání orientace fasády



22 RTS Magazín 2/2015

Protisluneční ochrana 
a její uhlíková stopa
Stínicí prvky jsou ekonomické, ale také eko-
logické. Během svého cca 20letého období 
životnosti totiž zabezpečují úsporu energií 
v hodnotě přibližně 60násobku své uhlíkové 
stopy. Např. žaluzie je při své výrobě zdrojem 
emisí 150 kg CO2, ale během své životnosti 
umožňuje díky úsporám energie ušetřit více 
než 8500 kg CO2 /*. 
*/ Zdroj: Würzburg Schweinfurt Institute v Německu

Výzkum ES-SO 2014: 
„Řešení v oblasti 
protisluneční ochrany 
v energeticky úsporných 
budovách „
V  roce 2014 provedla ES-SO výzkum vlivu 
stínicí techniky na  úsporu energie, který se 
věnoval nejen úsporám na  chlazení (obr. 2, 
graf 1), ale také úsporám na vytápění.
V oblasti chlazení umožňuje dynamická stí-
nicí technika ušetřit průměrně více než 36 % 
energie ve  všech druzích oken a  klimatic-
kých podmínkách v Evropě.

Referenční okna s vnější 
stínicí technikou 
S  nejlepší vnější protisluneční ochranou je 
možné sluneční energii nebo součinitel g 
snížit až do  hodnoty 0,02 ve  všech druzích 
oken (graf 2).
Také v  oblasti úspor energie na  vytápění 
byl prokázán pozitivní vliv stínicí techniky 
ve všech evropských klimatech (graf 3). Např. 
v případě1-tabulových oken činí snížení hod-
not součinitele U 55 %, a v případě nepovlé-
kaných oken 2-tabulových (při předpokladu 
nízké propustnosti uzavřených clon v soula-
du s EN13125 třída 3 a 3/4) až 40%.

Aktuální hodnoty úspory 
energie a snížení emisí 
CO2 dle Escorp
U 75 % instalací stínicí techniky činí úspory:

Úspora na topení 18,15 Mtoe/rok
Úspora na chlazení 39,81 Mtoe/rok
Úspora CO2 při topení 43,07 MtCO2/rok
Úspora CO2 při chlazení 94,46 MtCO2/rok

Celkově (v  nových a  renovovaných budo-
vách) mohou úspory energie na  chlazení 
a topení při použití dynamické stínicí techni-
ky snadno překročit 13 %.

Závěry a důsledky
  Stínicí technika je výrazný architektonický 

a technický prvek budov v celé Evropě.
  Stínicí technika je vyspělá technologie, 

představující různorodá snadno přístupná 
řešení pro nové i rekonstruované energetic-
ky úsporné budovy.

  Dynamická stínicí technika je nezbytná 
pro energetickou efektivitu budov s cílem 

zamezení přehřívání a zajištění energetic-
ké úspornosti budov překračující 13 %.

  Důležité je smysluplné propojení venkovní 
i vnitřní dynamické stínicí techniky, a to jak 
pro úspory energie, tak pro zajištění odpo-
vídajícího komfortu vnitřního prostředí jak 
v rekonstruovaných, tak i v nových budo-
vách.

  Vypracování inteligentních řídicích systé-
mů spojujících stínicí techniku, prosklené 
plochy, přirozenou ventilaci, HVAC a systé-
my osvětlení v jednotném systému.

  Vzdělávání koncových uživatelů: informo-
vání o správném využívání řešení v oblasti 
energeticky úsporných budov a o zajištění 
odpovídajícího vnitřního prostředí.

  Architekti a  stavbaři musí zavádět dy-
namickou stínicí techniku jako standard 

ve všech projektech nových i  rekonstruo-
vaných ekologických budov. Dynamická 
stínicí technika by díky svým přednostem 
neměla být považována za luxus.

  Inteligentní stínicí technika je klíčovou 
koncepcí propojující řízení sluneční ener-
gie s  denním světlem s  cílem dosažení 
předpokládané úrovně výkonnosti a  kva-
lity života.

Ing. Štěpánka Lubinová
Zdroj: Peter Winters, ES-SO

www.es-so.com
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Graf 2: referenční okna s vnější protisluneční ochranou

Graf 3: vliv stínicích prvků na snížení nočních hodnot U u různých typů zasklení
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Fórum dotazů

 Mám 11 let starý trubkový pohon s mecha-

nickými koncovými spínači, který „jen“ nedr-

ží jednu koncovou polohu. Jinak je naprosto 

funkční. Pohon byl v provozu cca 5 krát den-

ně. Lze pohon nějak ekonomicky opravit?

Opravit takto starý pohon, tak aby se to eko-
nomicky vyplatilo, je poněkud složitější. Dů-
vodem je poměrně velká pracnost a dostup-
nost náhradních dílů na  takto starý výrobek. 
Celková cena opravy (repase) se může i přiblí-
žit ceně pohonu nového.

 Je možné úspěšně reklamovat interiéro-

vou žaluzii z titulu šikmé spodní lišty?

Ano lze, podle normy ČSN EN 13120+A1 je 
maximální povolená odchylka pro vodorov-
nou stranu 10 mm. Pokud tedy odchylka tuto 
hodnotu přesáhne, je možno ji reklamovat, 
měření však musí být provedeno s  lamelami 
v otevřené poloze.

 Jaké jsou třídy trvanlivosti, podle kterých 

lze rozlišovat venkovní žaluzie?

Norma ČSN EN 13  659+A1 udává celkem tři 
třídy trvanlivosti podle počtu cyklů kterých 
je žaluzie schopna zvládnout. Ve třídě 1 žalu-
zie zvládne 3000/6000 cyklů, třída 2 zvládne 
7000/14000 cyklů a  nejvyšší třída 3 zvládne 
10000/20000 cyklů, přičemž cyklem rozumí-
me roztažení, stažení/naklápění. Třída 2 při-
tom odpovídá 10 letům používání při 2 cyk-
lech na den.

 Na vchodových dveřích mám nainstalova-

ný trubkový pohon s  radiovým přijímačem 

a  záložním zdrojem, který jsem si nechal 

nainstalovat dodatečně od  místního elek-

trikáře. Systém funguje velmi nespolehlivě.           

Co mám udělat pro nápravu?

Tato chyba je většinou způsobena osazením 
nevhodného záložního zdroje s  tzv. pseudo-
sinusem (levnější varianta). Záložní zdroj pro 
elektronické pohony musí mít vždy tzv. plný 
sinus, jehož nákup a  instalace problém vět-
šinou vyřeší. Pokud ne, došlo vlivem špatně 
zvoleného zdroje k  poškození elektroniky 
pohonu, na což se záruka bohužel nevztahuje 
a je potřeba pohon poslat do servisu. 

 Je nutné na  zimu demontovat sítě proti 

hmyzu, resp. odstranit je z oken a balkono-

vých dveří?

Není, většina dnes vyráběných sítí proti hmy-
zu je odolná i vůči mrazu. Nicméně v zimním 
období svou funkci ochrany proti hmyzu 
v podstatě nemá proč plnit nebo ne v takové 
míře jako v  období jara až podzimu. Je pro-
to na  vlastním uvážení uživatele, jestli sítě 
demontuje nebo nikoliv. Pokud je uskladní 
na vhodném místě a při demontáži a zpětné 
montáži je nepoškodí, může tím prodloužit 
jejich životnost.

 V poslední době se stále více objevují ža-

luzie s  perforovanými lamelami. Jaké jsou 

jejich výhody oproti těm klasickým?

Perforované lamely jsou vhodné do místnos-
tí, kde chceme i  při úplném zavřením lamel 
zachovat optický styk s  okolím a  současně 
příjemné prosvětlení. Optimální bývají např. 
do místností s počítači.

Odborný tým SVST
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Téma Setkání lídrů českého 
stavebnictví je velice aktuální – 
klíčové priority a  vize pro další 
rozvoj českého stavebnictví 
v letech 2015–2020. Téma bude 
rozděleno do čtyř částí:
1. Dopravní infrastruktura 

2015–2020 – prioritní směry 
investic Ministerstva dopra-
vy ČR do  výstavby a  rekon-
strukcí silničních, dálničních, 
železničních a  vodních cest 
v letech 2015–2020,

2. Stavebnictví a  legislativa – 
hlavní připravované legis-

lativní změny pro výstavbu 
v  pozemním i  inženýrském 
stavitelství (Stavební zákon, 
Zákon o  zadávání VZ, EIA, 
Pražské stavební předpisy),

3.  Výstavba a investice v oblasti 
životního prostředí – Ope-
rační program Životní pro-
středí 2014–2020 a  hlavní 
směry budoucích investic 
pro výstavbu; program Zele-
ná úsporám,

4. Privátní zakázky/investice 
do  stavebnictví a  develop-
ment v  ČR – vývoj nových 

zakázek pro stavební fi rmy 
z  oblasti rezidenčního, kan-
celářského a  průmyslového 
developmentu.

Pro ty z  Vás, kteří podnikáte 
na  Slovensku, bude jistě zají-
mavá také informace, že o  ně-
kolik dnů později, 19. května 

2015, se v  hotelu DoubleTree 
by Hilton Bratislava koná také 
Stretnutie lídrov slovenského 

stavebníctva 2015. Na obě tyto 
akce Vás zve také RTS Magazín 
jako mediální partner obou se-
tkání.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Setkání lídrů českého stavebnictví 14. května 2015

Největší setkání ředitelů stavebních, developerských a projektových společností v České re-
publice – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015 se bude konat 14. května 2015 v Praze, 
v Národním domě na Vinohradech. Diskuze se zúčastní klíčoví představitelé veřejného sektoru 
– předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec a další významné osobnosti. Pri-
vátní investory budou reprezentovat přední osobnosti z oblasti rezidenčního, průmyslového 
i kancelářského developmentu.

Hlavním smyslem přidělování 
certifi kátu je ukázat laické i  od-
borné veřejnosti, které fi rmy 
na  českém trhu stínicí techniky 
splňují předpoklady pro to, být 
dobrým obchodním partnerem - 
poskytují kvalitní služby a výrob-
ky, chovají se seriózně z hlediska 
platební morálky, plní podmínky 
certifi kace výrobků apod.
Společnost vlastnící tento cer-
tifi kát by měla poskytovat pou-
ze kvalitní služby a  výrobky, 
sledovat aktuální legislativní 
předpisy a  pracovat v  souladu 
s  nimi. V  zásadě to sice nezna-
mená, že fi rma, která certifi kát 
nevlastní, nemůže být seriózní 
nebo kvalitní. Nicméně u takové 
fi rmy si musí zákazník fi rmu po-

soudit sám a nést i riziko svého 
odhadu, zatímco u  fi rem takto 
oceněných provedlo za  případ-
ného zákazníka tento předvýběr 
SVST. 

Certifi kát může být přidělen 
členským fi rmám SVST, které 
jsou současně ochotny po-

skytnout informace potřebné 
k  posouzení fi rmy, a  to vždy 
na  období jednoho roku. Při-
dělení certifi kátu je provázeno 
oprávněním používat logo to-
hoto ocenění. 

Pro rok 2015 certifi kát obdr-

žely následující fi rmy:

ALMMA s.r.o.
Alukon GmbH & CO.KG
ALUPRA s.r.o.
ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
ALURA spol. s r.o.
ALUROL spol. s r.o.
BATIMA API CZECH, k.s.
BECKER - motory s.r.o.
Building Plastics ČR, s.r.o.
Climastyl s.r.o.
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Havel Richard
HELIOTECH, s.r.o.
Hella stínící technika s.r.o.
HOPA PLZEŇ, s.r.o.
ISOTRA a.s.
LOMAX & Co s.r.o.
METALPLAST CZ s.r.o.
PAKL družstvo
PELZ CZ s.r.o.
Proklima stínící technika s.r.o.
Samezaluzie.cz
Serge Ferrari
SERVIS CLIMAX a.s.
Sodoma Perfecta s.r.o.
SOMFY, spol. s r.o.
ZEBR s.r.o.
Žaluzie24.eu 

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky

Pro laika je určitě velmi složité vyznat se v širokém spektru fi rem, které se v jakémkoli oboru na-
cházejí. Aby pomohlo laické i odborné veřejnosti orientovat se mezi fi rmami, které se zabývají 
stínicí technikou, rozhodlo se Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí udělovat fi rmám, 
které má možnost určitým způsobem sledovat, certifi kát „Ověřená fi rma v oboru stínicí techniky“.

5

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015

Registrace na: konference@ceec.eu14. května 2015

Registrácie na: konferencie@ceec.eu19. mája 2015

STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2015
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Praha, ČR - předokenní rolety, rolovací garážová vrata, ovládání motorové s centrálním řízením                           Zdroj: Almma s.r.o.

Hotel Ring, Orechová Potôň, SR -  nadrozměrné venkovní žaluzie Z90, elektrické ovládání                                          Zdroj: K-system, spol. s r. o. 
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Soukromá rezidence, Kostarika - screenová roleta, motorické ovládání                                                                                                       Zdroj: ISOTRA, a.s.

Rodinný dúm, Bratislava, SR - venkovní žaluzie Z90 se zapustěnými vodicími lištami, centrální ovládání                               Zdroj: K-system, spol. s r. o. 
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RD, Zlín Mladcová, ČR - samostatně stojící pergola s posuvnými látkovými okenicemi, okenice manuální posuv, střecha - rádiem ovládané motory   Zdroj: Radek

Rodinný dúm, Banská Bystrica, SR - atypické venkovní žaluzie Z90, centrální ovládání                                                           Zdroj: K-system, spol. s r. o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

PROFIL OSOBNOSTI

Milan Pavlas

Datum narození: 30. 6. 1966
Bydliště: Třinec
Studium:   Gymnázium Třinec
Praxe: Třinecké železárny a.s., ANAX s.r.o., Heliotech s.r.o.
Firma a pozice:  Heliotech s.r.o., jednatel

Milan Pavlas po  ukončení studia začal pracovat v  obchodním oddělení Třineckých železáren. 
V roce 1990 zakládá společnost Anax s.r.o. zaměřenou na strojírenskou výrobu pro hutní průmysl. 
Po jejím odprodeji zakládá v roce 1998 společnost Heliotech s.r.o. s cílem nabídnout na českém 
trhu alternativu ke stávající stínicí technice, a to dřevěné žaluzie, okenice a posuvné okenicové 
panely. Za svůj největší úspěch považuje Milan Pavlas, že se podařilo dostat do širokého povědo-
mí veřejnosti to, že dřevo a dřevěné žaluzie jsou běžnou součástí stínicí techniky.
Ve volném čase se věnuje squashi, tenisu, golfu a lyžování.

Členská základna
Mezi členské fi rmy Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí se v uplynulém obdo-
bí nově zařadily dvě další fi rmy: Žaluzie24.
eu - Ing.  Tomáš Petruška a  PAKL družstvo. 
Oba nové členy vítáme mezi sebou a těšíme 
se na budoucí vzájemně prospěšnou spolu-
práci!

Partnerství 
s odbornými akcemi
Stejně jako v  minulosti i  letos chceme in-
tenzivně spolupracovat s  pořadateli od-
borných seminářů, konferencí, veletrhů 
a  podle možností nabídnout i  přednášky 
o  problematice stínicí techniky. Úspěšně 
jsme tak zahájili rok 2015 například něko-
lika přednáškami v  rámci doprovodného 
programu veletrhu WINDOOR 2015 a  po-
kračovali jsme mediálním partnerstvím RTS 
Magazínu s Fórem českého stavebnictví. 
V  rámci zvyšování informovanosti o  našem 
oboru proto navážeme partnerstvím se Se-
tkáním lídrů českého stavebnictví a násled-
ně také se Stretnutím lidrov slovenského 
stavebníctva nebo podporou soutěže Stav-
ba roku 2015. Také pro podzimní období již 
jednáme o  dalším partnerství, například již 
tradičně přednáškami na celostátním semi-
náři Otvorové výplně stavebních konstrukcí 
(OVSK) v  Hradci Králové, ale i  řadě dalších 
akcí. Touto spoluprací chceme odborné, ale 
v  některých případech i  laické veřejnosti 
přinášet informaci o  našem oboru, a  to jak 

z  hlediska uživatelského, tak také upozor-
ňovat na  nové trendy, výsledky výzkumu 
či změny legislativy.
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Přidružení členové SVST

PROFIL OSOBNOSTI

Radek Pelz

Datum narození: 15. 4. 1970
Bydliště: Tečovice 414, 763 02 Tečovice
Studium:   1984 - 1988 SPŠS, Žďár nad Sázavou, 1988 - 1991 VŠB Ostrava
Praxe: 1993 - 1998 Tercoplast s.r.o., obchodně technický manažer plastů
Firma a pozice:  společnost PELZ cz s.r.o., jednatel společnosti od roku 1998.

Po  ukončení studií na Vysoké škole báňské, Fakultě materiálů a  materiálového inženýrství pracoval 
ve společnosti TERCOPLAST s.r.o. V r. 1998 zakládá společnost PELZ cz s.r.o., která se ve svých začátcích 
zabývá výrobou a aplikací solárních laků na polykarbonátové výplně světlíků. V dalších letech rozšiřuje 
sortiment o slunolamy a textilní prvky exteriérové stínicí techniky. „Když jsem zakládal naši malou spo-
lečnost, nikdy jsem nechtěl být velkou fi rmou, abych neztratil kontakt se zákazníkem a mohl se věnovat 
výjimečným aplikacím stínicí techniky v praxi. Ve volném čase se snažím být co nejvíce se svou rodinou, 
zejména se svými dětmi a ženou, které nade vše miluji. Pokud se najde nějaká volná chvilka, vyrážím 
v jedné stopě prozkoumávat naši krásnou zemi. Mým životním krédem je: Nehoňte se za penězi, nikdy 
je nedoženete. Dělejte svoji práci lépe a poctivěji než ostatní a peníze si Vás najdou samy.“

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme význačné osobnosti našeho oboru - zástupce 
členských fi rem SVST - v tzv. Profi lu osobnosti. 

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Valná hromada SVST
Právě v  těchto dnech se připravujeme 
na  další řádnou valnou hromadu našeho 
sdružení. Bude se konat 13. května 2015 
v Praze a kromě zhodnocení činnosti sdru-
žení v uplynulém roce se budeme věnovat 
dokončení některých odborných projektů 
a přípravě dalších, v diskusi chceme projed-
nat rozšíření naší spolupráce se sdruženími, 
zabývajícími se stíněním v  mezinárodním 
a  celoevropském měřítku. Valné hromady 
jsou navíc vždy příležitostí pro výměnu 
názorů a  zkušeností z  trhu a  je zajímavé, 
a  hlavně potěšitelné, že na  půdě sdružení 
nacházejí i konkurenti společnou řeč a ko-
munikují velmi konstruktivně. Z pozice vý-
konné manažerky tuto jejich ochotu velmi 
oceňuji! 

Den stínicí techniky 
– 16. květen
Krátce po  datu konání valné hromady na-
bídnou naši členové v  různých regionech 
republiky své mimořádné aktivity spojené 
s  již pátým Dnem stínicí techniky u  nás. 
Jeho smyslem je, poskytnout koncovým 
zákazníkům, ale i odborníkům další přísun 
zajímavých informací nebo je motivovat 
k  pořízení stínění nabídkou atraktivních 
slev nebo Dnů otevřených dveří. Pozván-
ku do  jednotlivých regionů naleznete 
na druhé straně tohoto čísla nebo také na        
www.svst.cz. 

Odborná činnost 
sdružení
Po  dokončení prací na  projektu stanovení 
hodnot stínicího koefi cientu Fc pro jednot-
livé typy stínění, na jehož základě připravu-
jeme návrh na aktualizaci hodnot v příslušné 
normě, připravujeme dále vydání samostat-
né normy pro stínicí techniku. Zahájení to-
hoto projektu je naplánováno na  druhou 
polovinu tohoto roku.
Kromě toho počítáme ve  druhé polovině 
roku vydat druhé, aktualizované vydání 

Produktových listů stínicí techniky. Pro-
duktové listy jsou v  elektronické podobě 
volně ke stažení na webu SVST a budeme 
rádi, když jej bude veřejnost, a to zejména 
odborná, maximálně využívat. Současně 
tím žádáme všechny, kteří s  tímto doku-
mentem pracujete, o  zaslání Vašich při-
pomínek a  námětů, které bychom do  ak-
tualizace rádi zapracovali. Připomínky 

a náměty zasílejte na adresu info@svst.

cz nejpozději do 30. června 2015. Děku-
jeme.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz
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Veletrhy a výstavy 2015
Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 1.-2. 5. 2015 Trutnov ČR

HOBBY 13.-17. 5. 2015 České Budějovice ČR

Stavíme, bydlíme 15.-16. 5. 2015 Karlovy Vary ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 22.-24. 5. 2015 Frýdek Místek ČR

Opavský veletrh 29.-31. 5. 2015 Opava ČR

Chodský veletrh 14.-16. 8. 2015 Domažlice ČR

Domov a teplo 4.-6. 9. 2015 Lysá nad Labem ČR

Stavíme, bydlíme - Teplo Orlicko 11.-12. 9. 2015 Rychnov n. Kněžnou ČR

FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 15.-19. 9. 2015 Praha ČR

Stavíme, bydlíme - Teplo Vysočina 25.-26. 9. 2015 Havlíčkův Brod ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 1.-3. 10. 2015 Pardubice ČR

FOR INTERIOR 1.-4. 10. 2015 Praha ČR

Moderní dům a byt 16.-18. 10. 2015 Plzeň ČR

Teplo domova 16.-18. 10. 2015 Ostrava ČR

PAMÁTKY 22.-23. 10. 2015 Praha ČR

HOBBY PODZIM 29. 10. - 1. 11. 2015 České Budějovice ČR

Stavotech - Moderní dům, Moravská dřevostavba, 
Ekoenerga 5.-7. 11. 2015 Olomouc ČR

Bytová show 5.-8. 11. 2015 Hradec Králové ČR
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se v Hradci Králové 

bude konat 
již 10. ročník konference
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VÝPLNĚ 

STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ

Od 1. 5. 2015 je možné přihlásit anotaci, 
nebo firemní prezentaci.

Více na www.stavokonzult.cz
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Glas+Rahmen provides up-to-date 
and expert reporting 12 times 
a year on the most important 
technical, business management 
and statutory developments, 
as well as on product innovations 
from the glass, window and 
façade sectors.

www.glas-rahmen.de
Total circulation: 8,177

SCHWERPUNKT: Innovative Fassadenkonzepte und Materialien

FACHBEITRAG: Closed-Cavity-Fassaden

TECHNIK:  Funktionsgläser im Fenster- und Fassadenbau

www.die-fassade.de
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Februar 2014FASSADE
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Großes SPECIAL

Titelthema:

Sonnenschutz  
an der Fassade

Fassade is published six times 
a year and deals with the 
building envelope in terms of 
façade elements, windows, 
doors/gates and sun protection 
systems. All façade material 
and construction types are 
covered.

www.die-fassade.de 
Total circulation: 5,009

www.rts-magazin.de
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Titelstory: 
Variable Sonnenschutzsysteme für große Flächen Seite  6
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markilux

www.markilux.com

markilux pergola

FÜR RÄUME  
IM FREIEN 

RTS Magazin is published 12 
times a year and takes a 
practical look at all areas 
related to roller shutters, doors/
gates and sun protection sys-
tems. Skilled crafts’ business 
topics, commentaries and event 
reports round off the profile.

www.rts-magazin.de
Total circulation: 11,900

Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W

INTERGARTEN E
.V

.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de

EUROCODES: Bedeutung und Auswirkungen

PRODUKTE: Messeneuheiten

MESSE:  fensterbau/frontale 2014

1 2014
März 2014 FORUM 

Wintergärten

Forum Wintergärten is published 
four times a year and is the only 
German-language B-to-B 
magazine specializing in winter 
gardens. It spans a wide range 
of topics, from structural 
standards to well-founded back-
ground information.

www.forum-wintergaerten.de
Total circulation: 4,484

envelope know-how
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