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Vážení čtenáři,

opět jsme tady s podzimním číslem RTS 
Magazínu a  opět Vám přinášíme řadu 
novinek z oborů stínicí techniky, ale také 
řadu zajímavých pozvánek.
Nadprůměrně vysoké teploty nedávných 
letních dnů asi u  většiny z  nás vyvolaly 
uspokojení nad tím, jak významnou služ-
bu nám v těchto dnech prokazovaly naše 
žaluzie, rolety, markýzy, pergoly či sluno-
lamy. O to více pak někteří litovali toho, 
že si tyto prvky nepořídili včas, protože 
fi rmy z  oboru stínění právě v  létě „neví, 
kam dřív skočit“.
Aby se nám nejen v  našich obydlích 
a  na  pracovišti, ale i  na  balkónech a  te-
rasách opravdu hodně líbilo, uvítáme, 
když naše stínění nebude jen funkční, ale 
bude se nám také líbit. Článek o trendech 
ve světě látek pro stínicí systémy Vám jis-
tě přinese řadu inspirací.
Efekt stínění ve svém domě nebo kance-
láři můžeme zvýšit tím, že ho propojíme 
s  čidly, která za  nás budou stínicí prv-
ky ovládat i  v  naší nepřítomnosti. Ještě 
lepšího efektu celé své domácnosti pak 
dosáhneme tím, že stínění propojíme 
i  s  dalšími systémy, které používáme, 
do  tzv. „chytré domácnosti“. I  o  tom se 
v aktuálním čísle našeho časopisu dozví-
te řadu zajímavých novinek.
Navážeme také na  úspěšnou soutěž 
showroomů z  oboru stínění a  vyhlašu-
jeme její další ročník – nepropásněte ji 
a  máte-li showroom, kterým se chcete 
pochlubit, rádi Vás v soutěži přivítáme!
Nepřehlédněte také pozvánky na  řadu 
zajímavých podzimních akcí z  oboru 
stavebnictví, jejichž partnerem se náš 
časopis i tentokrát stal. Letošní podzim je 
na ně skutečně bohatý.
V  odborné terminologii jsme se tento-
krát rozhodli vysvětlit řadu více i  méně 
často používaných zkratek z  našeho 
oboru a  v  Zajímavých realizacích přiná-
šíme nejúspěšnější snímky ze soutěže 
Vašich fotografi í. Věříme, že se i tentokrát 
budou líbit.
Přejeme Vám příjemný konec léta a inspi-
rativní podzim.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Výrobci látek pro stínicí techni-
ku se řídí nejnovějšími vědecký-
mi poznatky a při výrobě kom-
binují progresivní technologie 
s  netoxickými textiliemi z  těch 
nejodolnějších vláken a  recyk-
lovaných materiálů. 

Inovativní kolekce 
tkanin 
Tkaniny pro interiérovou stí-
nicí techniku musí splňovat 
nejpřísnější nároky na stáloba-
revnost, pevnost, technologii 
šití a v neposlední řadě na de-
sign a módní trendy. Nechybějí 
mezi nimi látky den-noc, který-
mi lze plynule regulovat inten-
zitu světla, oblíbené screeny, 
ani speciální textilie s  obsa-
hem skelného vlákna, vhodné                                              
pro alergiky. Trendem exterié-        
rových látek jsou speciální 
vlákna s  akrylovým povrchem, 

opatřená ultramoderním sys-
témem ochrany NPP (Nano-
technology Protection Process). 
Jelikož barevné pigmenty pro-
nikají pomocí speciální tech-
nologie Solution Dyed Acrilic 
přímo do  nitra vláken, zůstává 
barevnost zachována i  po  vy-
stavení ultrafi alovým paprs-
kům a  povětrnostním vlivům. 
Impregnační přípravky TEFLON 
nebo SCOTCHGARD pak vytvá-
řejí dokonalou bariéru proti 
vlhkosti a  vodě, nečistotám 
a plísním, čímž výrazně usnad-
ňují údržbu. 

U  markýzových textilií se pak 
v  procesu konečné úpravy na-
náší nano-fl uorokarbonová im-
pregnace. Vodní sloupec tak do-
sahuje hodnoty 10000 milimetrů 
(na rozdíl od standardních látek, 
které mají pouze 1200 mm). 

Trendy ve světě látek pro stínicí systémy
Materiál, struktura, vzor i barevnost textilních materiálů moderní stínicí techniky mění tvář 
každého prostoru. Látkové stínicí systémy mají velký architektonický potenciál nejen z hle-
diska dlouhé životnosti, ale i z hlediska využití u všech typů staveb. Díky bohatému výběru 
a designu látek vtiskne zákazník originální vzhled interiéru i domu, zimní zahradě, rekreační 
chatě i komerční budově. Trendem je totiž sofi stikovaný styl „šitý na míru“.
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Světelná propustnost interi-
érových i  exteriérových látek 
umožňuje lehké odstínění i úpl-
né zatemnění. Regulací sluneč-
ního záření se maximálně eli-
minuje i teplota. V létě nedojde 
ke  vzniku skleníkového efektu 
a  výrazně se tak sníží náklady 
na energii potřebnou na klima-
tizaci. Bezkonkurenčně odol-
né tkaniny zadrží až 100 % UV 
záření (UPF 50+ UV fi ltr) a  jsou 
tvarově i rozměrově stálé, takže 
nedochází k  vytahování, smrš-
ťování ani prověšování. Samo-
zřejmostí je odolnost proti ohni 
(látky procházejí testy požární 
odolnosti M0, M1, B1, Class1, 
NFPA 701). Tím, že absorbují da-
leko více hluku než klasické stí-
nicí textilie, jsou ideální pro vy-
užití nejen v obytných domech, 
ale i  v  místech často navštěvo-
vaných veřejností, například 
v hoteliérství a restauratérství či 
v obchodech. 

Nový trend - nekonečné 
dekorativní možnosti
Ruku v  ruce s  nekompromisní 
funkčností a  kompaktní kon-
strukcí jde design. Hitem roku 
2015 jsou „smyslové“ tkaniny 
zemitých barev inspirované 
přírodou, které působí útulným 

a  vyváženým dojmem. Do  in-
teriéru vnášejí pozitivní energii 
a  navozují příjemné vizuální 
i sluchové pocity. Při výběru stí-
nění je dobré vědět, že například 
látkové rolety mají schopnost 
změnit atmosféru místnosti 
a opticky upravit prostor – jed-
nobarevné okna zvětší, barevné 
vzory naopak zmenší, svislé pru-
hy okno prodlouží a vodorovné 
zkrátí. Velmi zajímavým deko-
rativním prvkem je led-diodový 
pásek zakomponovaný do horní 
ozdobné lišty rolet. 

V  exteriéru textilie změkču-
jí rovné architektonické linie 
i  hladké povrchy stavebních 

materiálů. Co se týče barevnos-
ti, tak stylová hnědá se letos 
objevuje v  barvě čokolády, od-
stínech mocca či brownie, ale 
i kůže, dřevěného uhlí, suchého 
listí a kamene. 

Perlová a krémová bílá, slonová 
kost, béžová či minerální šedá 
se na  tkaninách stínicích prv-
ků potkávají se světlými tóny 
letních pastelových odstínů: 
pudrovou, světle modrou či tyr-
kysovou, žlutou, hráškově ze-
lenou a  celou škálou růžových 
odstínů. 

Rafi novaná výstřednost se tak 
projevuje v odvážném a svěžím 

trendu, který je souhrou kon-
trastů a  transparentnosti ba-
rev. Kombinace lahvově zelené 
nebo moderní džínové modré 
s  teplými barvami dávají zase 
textiliím silný emoční náboj. 
Letošní rok přeje také inovativ-
ním potiskům. Vybírat můžete 
látky s květinovými ornamenty, 
oblíbenými pruhy i žakárovými 
vzory, které se objevují v  zají-
mavých barevných kombina-
cích, ale i  v  odstínech jedné 
barvy. Zatímco na  jihu Evropy 
preferují zákazníci světlé bar-
vy, na severu (Dánsko, Švédsko, 
Norsko) upřednostňují hodně 
tmavé odstíny. Díky rozma-
nitosti látek se vnitřní i  exte-
riérová stínicí technika stává 
symbolem současné moderní 
architektury.

Ideální vlastnosti látek 
pro stínicí systémy

 Rozměrová a barevná 
     stálost,

 maximální odolnost 
     proti vodě, 

 malá hmotnost,  
 vizuální a světelný komfort,
 regulace tepla.

Jakub Vaněk
RTS Magazín
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Elero se snaží spojit tento trend s automatizací 
domácnosti, která je v současnosti také v kur-
su. Systém CENTERO spojuje řízení rolet, žaluzií, 
markýz či vrat s možností tyto ovládat z chytré-
ho telefonu, či tabletu. 
Pomocí aplikace mohou mít uživatelé přístup 
k  jejich domácí technice z  celého světa. Trýz-
nivé myšlenky při cestách jako „Opravdu jsem 
zavřela rolety?,“ si můžete ušetřit. Také okenice, 
rolety, markýzy a ohřívače lze ovládat velmi in-
tuitivně. 
Kromě aplikace obsahuje systém CENTERO 
server, vysílače s  USB vstupem a  připojovací 
příslušenství. Jeden USB vysílač obsahuje 15 ka-
nálů a na CENTERO server jich lze napojit až 10. 

Chcete-li naprogramovat nějaké zařízení, vyber-
te jeden z 15 kanálů a postupujte jako při běž-
ném programování v ProLine2 systému. Vysílač 
a  přijímač komunikují prostřednictvím obou-
směrného rádiového systému s  routingem, 
ProLine2. Zda je příkaz proveden, zjistíte podle 
zpětné vazby do smartphonu nebo tabletu.
CENTERO server je třeba připojit pomocí sí-
ťového kabelu k  domácímu routeru tak, aby 
přijímal příkazy z mobilního telefonu či tabletu 
prostřednictvím internetu, ale to není podmín-
kou. Stačí-li vám pouze domácí ovládání  lze 
vše uskutečnit v dosahu vaší WiFi sítě. 
Následně si stáhněte bezplatnou aplikaci                    
pro iOS, nebo Android. Množství stažení 

aplikací není nikterak omezeno, stejně jako 
počty uživatelů. 
Naučená zařízení se sama, formou ikon, obje-
ví v aplikaci. Mohou být přejmenována či se-
skupována. Navíc, má aplikace mnoho funkcí, 
např. Astrofunkce, která pohybuje vašimi role-
tami či žaluziemi dle pohybu slunce dle lokál-
ního umístění. Můžete si tvořit vlastní scénáře 
a slučovat několik různých povelů do jednoho 
hromadného příkazu. 
V současné době není problém připojení pro-
duktů třetích stran, jako jsou chytré pračky či 
sušičky, televizory apod.
Více na www.elero.cz

(PR)

Ovládejte s elero domácnost z mobilu 
- ovládání nové generace

Mobilita je trendem dneška. Prodej mobilních telefonů v Čes-
ku loni stoupl o 18 procent na  rekordních téměř 3,3 milio-
nu zařízení. Objem prodeje poprvé překročil třímilionovou 
hranici. Smartphony tvořily 65 procent trhu. Uvádí to zpráva 
analytické fi rmy GfK. 

KONFERENCE ŘEDITELŮ 
PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015

Největší diskuse vrcholných představitelů státu s generálními 
řediteli projektových a architektonických společností 
o směřování, klíčových krocích a budoucnosti sektoru.

15. září 2015, 10:00 – 14:00
Registrace na konference@ceec.eu, více na www.ceec.eu

Více než 

500
projektových 

společností
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A  teď zase jen vážně. V  roce 1994 jsme za-
koupili první stroj na výrobu prvních žaluzií 
Climax. Stál nás 300 tis. Kč a byla to taková 
„hadimrška“ na  hliníkové interiérové žalu-
zie. Dnes máme nejmodernější stroje, které 
lze v Evropě zakoupit. Za zmínku stojí 18 m 
dlouhá válcovací trať od fi rmy ZEBR, na které 
vyrábíme venkovní žaluzie Z-90 Noval nebo 
vysoce výkonná válcovací trať RDS na  ven-
kovní žaluzie C-80. Jsme také jedním ze čtyř 
Evropských výrobců celokovové žaluzie Pro-
tal s kompletním strojním vybavením.
Náš první zaměstnanec nastoupil v  roce 
1993. Nyní máme v sezóně 350 zaměstnan-
ců a  mimo sezónu okolo 290 zaměstnan-
ců. Ti pracují ve  čtyřech výrobních halách 
ve Vsetíně o rozloze téměř 10 500 m2.  V sou-
časné době rekonstruujeme další část haly, 
kam chceme přesunout výrobu markýz, per-
gol a svislých fasádních clon. 

Pravidelně investujeme miliónové částky 
do  nových strojů, do  nových výrobních 
prostor, do  vzdělávání našich lidí, ale také 
část úspěchu rozdělujeme mezi potřebné. 
Vytvořili jsme projekt „Pomáháme“, kam mo-
hou žadatelé psát své prosby a žádosti. Tyto 
žádosti každé dva měsíce vyhodnocujeme 
a potřebným lidem pomáháme. Snažíme se, 
aby to byli lidé z regionu, ale v podstatě jsou 
z celé republiky. Podporujeme i sport, kultu-
ru a rozvoj regionu. 
Na  začátku jsme vyráběli jen jeden typ ža-
luzií a  dnes nabízíme trhu kompletní celo-
sortiment v  oblasti stínicí techniky včetně 
sítí proti hmyzu. V nedávné historii jsme za-
koupili know how pro výrobu žaluzie Protal 
ze Švýcarska, ale nespoléháme se jen na cizí 
mozky. Investujeme do oblasti vývoje a při-
pravujeme svou vlastní vývojovou a testova-
cí laboratoř.

V roce 1994 jsme zakoupili za 30 tis. Kč pro-
dejní síť s 25 fi rmami převážně ze Zlínského 
kraje. Dnes máme v  České republice a  Slo-
vensku vybudovanou prodejní síť Climax 
partnerů, kterým poskytujme výhodné ob-
chodní podmínky, technické poradenství, 
vzorky zdarma a  mnoho dalšího pro jejich 
úspěšné podnikání. Od  letošního roku za-
vádíme stejný model i v sousedním Rakous-
ku. Výrobky značky Climax lze zakoupit již 
po celém světě.
Nemůžeme se srovnávat s  gepardem, kte-
rý zrychlí z  0 na  rychlost 100 km/h během 
méně než čtyř sekund, ale můžeme si tímto 
připomenout, že i během krátkého času mů-
žeme společně dosáhnout skvělých výsled-
ků. Pokud chcete tvořit budoucnost a chcete 
být u toho, jste srdečně zváni. I vy s námi mů-
žete zrychlit z 0 na 100. 

(PR)

…z 0 na 100 za 270 měsíců

Na začátku historie naší společnosti byla 0 a první měsíc ob-
rat jen 2 000,- Kč. Píše se rok 2015 a červenec je měsíc s prv-
ním obratem přes 100 000 000,- Kč. Zůstaňme ještě u řeči čísel 
a dodejme – plánovaný obrat za rok 2015 je 800 000 000,- Kč 
a vzdálenost od Václavského náměstí 333 km.



8 RTS Magazín 3/2015

Co výrobce, to jiné označení inteligentní 
domácnosti. Setkat se tak můžete s  IQ do-
mácností, chytrým domovem či digitální 
domácností – řeč je však o  tom samém, 
o domácnosti, ať už domu nebo bytu, který 
je centrálně řízen inteligentním systémem. 
Všechny spotřebiče a zařízení jsou tedy ovlá-
dány automaticky v závislosti na vašem na-
stavení, případně se řídí scénářem podmíně-
ným počasím, žádanou spotřebou energie či 
nastavenou vnitřní teplotou. Tento systém 
může být postaven na  bezdrátové techno-
logii i  klasické elektroinstalaci, koncovému 
uživateli nabízí různou míru individuálního 
řešení a  ovládání, a  také fl exibility – a  pře-
devším v  těchto parametrech se nabídky 
různých výrobců liší. Na  co tedy při výběru 
inteligentní domácnosti myslet a  proč si ji 
vůbec pořizovat?

Asociace chytrého bydlení, sdružení odbor-
níků a fi rem, které mají prokazatelné zkuše-
nosti v oblasti chytrých domů, bytů a budov, 
uvádí na svém webu www.achb.cz těchto 10 
důvodů, proč je dobré chytrý dům mít:

1.  Je praktický. Technologie v  domě vzá-
jemně komunikují a pracují za vás.

2.  Vše máte pod kontrolou. Inteligentní do-
mácnost můžete snadno a  rychle ovlá-
dat stiskem tlačítka, dotekem z tabletu, 
chytrého telefonu, ze smart TV. A to z do-
mova i vzdáleně.

3.  Vše máte v  jednom systému. Všechny 
spotřebiče a zařízení jsou ovládány jed-
ním systémem inteligentní elektroinsta-
lace.

4.  Přináší úspory. Chytrá domácnost op-
timálně využívá a  reguluje energie, vy-
tápění, klimatizaci, osvětlení a  provoz 
zařízení. Dokáže prioritně využívat do-
stupné levnější zdroje energií.

5.  Snadno kontrolujete energie. Měře-
ní a  zaznamenávání spotřeby energií 
(voda, plyn, elektřina) je další výhodou. 
Aktuální stav energií můžete i srovnávat 
s hodnotami za předchozí období.

6.  Zajišťuje bezpečí. Při odchodu zabezpe-
čí prostory a v době vaší nepřítomnosti 
simuluje, že jste doma. Propojení s  ka-
merami umožňuje vzdálenou kontrolu 
domu i  dětí. Interkomy zajistí bezpečí 
u dveří.

7.  Nabízí řešení na míru. Chytrá domácnost 
je modulární, proto umožňuje sestavit 
individuální řešení podle přání a  mož-

ností každého uživatele a pro každý typ 
nemovitosti, stavbu či rekonstrukci.

8.  Instalaci chytrého domu lze v  čase roz-
šiřovat. Můžete začít s několika zvolený-
mi moduly (například osvětlení, stínicí 
technika, vytápění) a podle možností je 
doplňovat.  

9.  Je fl exibilní ke  změnám. Funkce domu 
lze měnit a  přizpůsobit novým potře-
bám, ať už změnou nastavení tlačítek, 
režimů, doplněním nebo změnou prvků, 
upgradem aplikací.

10.  Užijete si komfort i zábavu! Každý si rád 
vychutnává ničím nerušený odpočinek. 
Z  pohodlí sedačky lze na  jeden dotek 
spustit vícero akcí současně a  připravit 
vše pro dokonalý relax nebo zábavu 
s přáteli. 

Pokud jste se pro chytrou domácnost roz-
hodli, podle čeho postupovat při jejím vý-
běru? V první řadě myslete na to, že by vám 
měla především sloužit a  vyhovovat všem 
vašim potřebám a  preferencím, nikoli na-
opak. U výrobce tedy zjišťujte, do jaké míry 
automatizaci domácnosti skutečně ovládáte 
vy sami a nakolik potřebujete profesionální 
pomoc výrobce či prodejce. Ideálně by měla 
být automatizace plně ve  vašich rukou, jen 
tak si zajistíte, že bude vše přesně podle vás. 

Vše, co potřebujete vědět o chytré domácnosti
Chytrou či inteligentní domácnost na našem trhu nabízí již několik fi rem a zájem koncových 
uživatelů o ni stoupá. Co to vlastně chytrá domácnost je, proč si ji pořídit a čím se při výběru 
řídit? Přinášíme několik rad a tipů.
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S tím souvisí i postup při nastavování chytrého 
systému – zvládnete ho sami nebo je nutná 
odborná pomoc? Jak dlouho nastavení systé-
mu trvá, jak snadno a nakolik si ho dokážete 
personalizovat? 
S tímto hodnotícím kritériem souvisí i podoba 
aplikace, skrze kterou systém ovládáte. Je vám 
její grafi cké rozhraní srozumitelné na první po-
hled? Je snadné se v něm orientovat a zařízení 
ovládat, jinými slovy, je uživatelsky vstřícné? 
V neposlední řadě je pak samozřejmě důležité 
promyslet si, jaké spotřebiče a zařízení bude-
te chtít ovládat. Pokud máte doma zařízení 
od různých výrobců, je důležitá míra kompati-
bility vybraného systému s různými značkami. 
Investice do chytré domácnosti by se vám měla 
samozřejmě, jako jakákoli jiná investice, vrátit. 
Myslete proto i na skutečnou míru úspory ener-
gie, kterou vám daný systém může zajistit. 

A  ta nejdůležitější věc na  konec – bezpečí. 
Můžete svůj dům kontrolovat odkudkoli? Ko-
munikuje s vámi systém obousměrně, abyste 
měli kontrolu nad provedenými úkony? Jaké 
bezpečnostní senzory vám dodavatel nabízí? 
Dokáže systém ochránit i  samotné zařízení, 
například v  případě špatného počasí nebo 
havárie potrubí? Odpovědi na tyto otázky by 
vám při výběru chytrého systému měly pomo-
ci, podrobné informace, případně instruktážní 
videa, pak hledejte i na webech výrobců, pro-
tože i jejich dostupnost by vám o přístupu vý-
robce měla něco napovědět.   
Chytrá domácnost by vám v každém případě 
měla zjednodušit život, přinést komfort, větší 
bezpečí, úsporu energií, ale i zábavu.  

Hana Pobořilová
RTS Magazín
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Výběr vhodného 
roletového systému
Při rozhodování jaké rolety použít, musíme 
vzít v  úvahu řadu kritérií a  faktorů, které 
předurčují daný systém k montáži ve stávají-
cím domě, nebo je třeba zvážit montáž rolet 
již ve fázi projektu. Dostupné jsou následují-
cí varianty roletových systémů.

Adaptační roletový systém
Jsou to rolety s viditelnou roletovou schrán-
kou. Montují se na okna (do výklenku) nebo 
přímo na  stěnu. V  prvním případě se do-
poručují systémy půlkulatých roletových 
schránek SKP, které tvoří dokonalé spojení 
s  fasádou, nebo systém SK, kde je roletová 
schránka seříznuta pod úhlem 45°.
K montáži na stěnu budou pak ideálně vhod-
né kulaté systémy (SKO a SKO-P) s extrudo-
vanými roletovými schránkami nebo schrán-
kami vyrobenými z profi lovaného plechu.
Nepochybnou předností adaptačních systé-
mů je, že rolety nezasahují do  současného 
stavu budovy a nevyžadují speciální přípra-
vu k  montáži. Možnost barevného sladění 

rolety s fasádou přispívá k tomu, že roleta je 
dekoračním prvkem. Pro montáž adaptač-
ního roletového systému se můžeme roz-
hodnout kdykoli, protože není integrován 
do okna a tvoří zcela oddělený prvek.

Podomítkový roletový systém
Když je při výběru roletového systému 
důležité, aby roletová schránka nebyla vi-
dět a  zároveň byla zachována energetická 
úspornost, jsou nejlepším řešením systémy 

Jak se vyhnout chybám 
– montáž a výběr venkovních rolet
Zcela běžnou praxí se stalo zohledňování rolet již v etapě projektování domu. Není to nic neob-
vyklého, protože rolety musí splňovat velmi mnoho různých funkcí. Z tohoto důvodu je velice 
důležité vybrat správný systém, který bude přizpůsoben potřebám budoucích uživatelů.
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SP a SP-E. Jsou to rolety, jejichž schránky jsou 
zabudovány a  čelo roletové schránky tvoří 
zároveň podklad pod libovolný dokončovací 
materiál (např. štěrk, kabřinec). Prvky rolety 
nezasahují do konstrukce okna a dveří a sa-
motného nadpraží, a tím nenarušují utěsně-
ní objektu, což představuje dokonalou tepel-
nou izolaci. Právě proto roletové schránky SP 
a SP-E v rozměru 165 mm obdržely certifi kát  
Passive House Institute Daarmstadt.
Systém můžeme používat ve  stávajících 
objektech po  provedení nezbytných změn 
v  místě nadpraží po  konzultaci s  architek-
tem.

Nadstavbový roletový systém
Nadstavbový systém SKT OPOTERM je 
charakteristický přímou montáží rolety 
na okenní rám. Roletové schránky jsou vy-
robeny z  kvalitních  PVC prvků, jsou spoje-
ny s  okenním rámem pomocí příslušného 
adaptačního profi lu. Tyto profi ly spolupra-
cují s většinou profi lů okenních nebo dveř-
ních rámů, které jsou ze dřeva, hliníku nebo 
PVC. Vnitřek roletové schránky je dodateč-
ně zateplen a  zvyšuje tak tepelnou izola-
ci. Omítkové lišty usnadňují použití libo-
volných materiálů pro  dokončení fasády. 
Uživatelé, kteří volí roletu i  jako dekorační 

prvek, mají možnost nezabudovat roletové 
schránky a  přizpůsobit viditelné prvky ba-
revnosti okenního rámu. Zároveň se nad-
stavbový roletový systém velmi snadno 
montuje.
Každý z výše uvedených systémů můžeme 
integrovat se sítí proti hmyzu. Takové řeše-
ní je vynikajícím způsobem ochrany proti 
hmyzu v létě se současnou ochranou proti 
nízkým teplotám v zimě v jednom systému.

Nadpražní roletový systém
Je to systém určený výlučně k  zabudová-
ní. Je třeba na  něj myslet v  etapě projek-
tování. Roletová schránka SKN je hotový
stavební prvek a  montuje se přímo 
nad okenní rám. Je vyrobena z  extra tvr-
dého polystyrenu, který je navíc vyztužen 
ocelovými tyčemi.
Bohatost a  různorodost lamel přispívá 
k tomu, že téměř každé očekávání uživatelů 
rolet může být splněno. Hliníkové lamely, 
které jsou vyplněny pěnou, vyrobeny z  vy-
soce kvalitního plechu a jsou pokryty dvou-
vrstvým lakovaným povrchem, jsou díky 
tomu velmi odolné vůči otěru a  působení 
atmosférických podmínek. Naproti tomu ex-
trudované lamely se vyznačují značně vyšší 
tuhostí, stabilitou a  zároveň mohou zakrýt 
větší plochu.
Všechny lamely plní ochrannou funkci pro-
ti nadměrnému přehřívání interiérů v  létě 
a únikům tepla v zimě a mají dobré vlastnos-
ti z hlediska akustické ochrany.
Dodatečné výhody z používání rolet může-
me získat použitím elektromotorů s ovládá-
ním. Rolety pak můžeme obsluhovat pomocí 
ovladače nebo nástěnných přepínačů.
Materiály, ze kterých jsou rolety vyrobeny, 
musí splňovat nejvyšší kvalitativní normy, 

protože jsou vystaveny působení atmosfé-
rických podmínek. Představují první ochran-
nou zábranu mezi interiérem a vnějším oko-
lím.

Správná montáž rolety
Pokud jsme si vybrali správný roletový sys-
tém, musíme vynaložit veškeré úsilí, aby-
chom plně využili jeho možnosti. Existuje 
řada činitelů podmiňujících správné fungo-
vání rolety. Její správná práce závisí ve znač-
né míře na  vhodně provedené montáži. 
Aby to však bylo splněno, již v etapě měření 
musíme správně stanovit rozměry se zohled-
něním vybraného systému. Každý systém se 
vyznačuje individuálním způsobem stano-
vení velikosti rolety, který můžeme určit, 
známe-li rozměry výklenku nebo rozměry 
samotného okenního rámu.
Dalším faktorem, který ovlivňuje správné 
chování rolety, je montáž prvků podle tech-
nologie navrhovatele systému s využitím jím 
doporučených komponentů. Nesystémo-
vý postup může způsobit nekompatibilitu 
detailů a  potažmo časté poruchy a  servisní 
opravy. Také neúplnost všech prvků není 
přípustná.
K  častým vadám, které vznikají při činnos-
tech spojených s  přípravou komponentů, 
obvykle patří nesprávný nebo nedbalý způ-
sob jejich provedení, velmi často s použitím 
nesprávného nářadí a zařízení. Ovlivňuje to 
estetické přednosti rolety a také jejÍ správné 
fungování.
Při samotné montáži rolety musíme zacho-
vat svislý směr vodicích lišt a  vodorovný 
směr roletové schránky a  také samotnou 
montáž je třeba provést v souladu se staveb-
ními normami a  rolety následně používat 
v souladu s jejich určením.
Dokonce i  ty nejlepší rolety nesprávně na-
montované nebudou plnit svou funkci 
a zanedbaná údržba či nepravidelné čištění 
značně urychlí opotřebení prvků.

Kapitálová skupina Kęty S. A. (Grupa Ka-
pitałowa Kęty S. A) je lídrem Polska v obo-
ru zpracovávání hliníku. Holding tvoří 18 
společností, které působí na vnitřním tu-
zemském trhu a v zahraničí.  Ročně tyto 
společnosti zpracovávají cca 55  000 tun 
hliníkových surovin. Mezi 2  000 odběra-
telů Skupiny jsou mezinárodní koncerny, 
velké a střední podniky, a také velkoskla-
dy působící téměř ve  všech odvětvích 
průmyslu, např. ve  stavebnictví, v  auto-
mobilovém, strojírenském, elektrotech-
nickém a potravinářském průmyslu.  

www.aluprof.eu
www.rolety.aluprof.eu

(PR)
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Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Informujte se o účasti na největším stavebním veletrhu v ČR!

www.forarch.cz

15. – 19. 9. 2015
ZÁŠTITA OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 

PARTNER
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Podle účastníků je kongres mj. 
skvělou příležitostí pro prezentaci 
aktuálních informací týkajících se 
připravované legislativy z oblasti 

realitního zprostředkování, příle-
žitostí k setkávání s kolegy z bran-
že, možností diskutovat o situaci 
na trhu nemovitostí.

Stejně jako v minulém roce se Realit-
ní kongres 2015 bude konat v Kon-
gresovém hotelu Clarion na  Vyso-
čanské, a to 9. listopadu 2015.

Na Realitním kongresu dojde k vy-
hlášení soutěže Realitní projekt 
roku. Realitní projekt roku 2015 
je přehlídkou nejoblíbenějších 
českých developerských projektů 
v  jednotlivých regionech České 
republiky. Soutěž navazuje na  již 
čtyři velice úspěšné předcházející 
ročníky a  stejně jako v  předcho-
zích letech je také letos jejím cílem 
zviditelnit kvalitní projekty, které 
jsou momentálně na trhu.
O vítězích ve 14 krajích rozhoduje 
odborná porota, jejích členové 
jsou vybíráni z  řad realitních od-
borníků a architektů.
RTS Magazín se také letos stal 
mediálním partnerem Realitního 
kongresu.
Podrobnosti naleznete na: 
www.realitnikongres.cz  
a na www.projektroku.cz.

Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

9. listopad 2015 – REALITNÍ KONGRES
Letošní, tentokrát již 6. ročník Realitního kongresu, bude opět největším setkáním realitních 
profesionálů a developerů ve střední Evropě. Kongresu se každoročně účastní cca 600 profe-
sionálů z realit a developmentu.

2015 2015 2015
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chytře se Somfy!

Ovládejte svůj dům

 Jednoduchá na obsluhu 

Snadná instalace, není nutné  

projekt domu jakýmkoliv  

způsobem přizpůsobovat.  

Systém TaHoma® vám nabízí  

komfort, v jehož rámci můžete 

jednotlivá zařízení přidávat,  

nebo ubírat postupně podle  

svých potřeb. 

Uživatelsky příjemné rozhraní

Intuitivní rozhraní, díky němuž  

je ovládání domu neobyčejně 

snadné. 

Kompatibilita

Více než sto produktů od Somfy,  

jež jsou kompatibilní  

se systémem TaHoma®. 

www.somfy.cz
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Výsledky byly oznámeny na  tiskové kon-
ferenci ve  čtvrtek 6. 8. 2015 v  Maiselo-
vě synagoze v  Praze, která byla jednou 
ze staveb přihlášených do soutěže a která se                               
1. července tohoto roku po  více než roční 
rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Hod-
nocení a  poslední výsledky 1. kola soutěže 
Stavba roku 2015 představili Doc.  Ing. arch. 
Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně 
odborné poroty soutěže Stavba roku 2015 
a Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správ-
ní rady ABF Nadace pro rozvoj architektury 
a stavebnictví.

Do nominací zbývá už jen měsíc
Přihlášky pro 23. ročník soutěže STAVBA 
ROKU 2015 byly otevřeny od  dubna do  za-

čátku června 2015. Z  celkového počtu 72 
staveb bylo 67 z nich realizováno na území 
České republiky a  5 projektů bylo posta-
veno v  zahraničí. Udílení nominací pro-
běhne 10. září 2015 v  sídle Nadace ABF. 
Odborné porotě už tedy zbývá pouhý mě-
síc na  to, aby vybrala 15 projektů, které se 
utkají o titul Stavba roku 2015.  Pět vítězných 
staveb pak bude vyhlášeno 13. října na slav-
nostním fi nálovém večeru, který proběhne 
v  historických prostorách Betlémské kaple 
v  Praze. Stavba roku, která je organizovaná 
Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, 
vznikla v roce 1992 a je nejprestižnější sou-
těží na poli české architektury. Více o soutěži 
i projektech najdete na www.stavbaroku.cz. 
Fotografi e staveb, které postupují do 2. kola, 

si můžete stáhnout v  tiskové kvalitě zde:    
http://1drv.ms/1OVACDU.

Vypisovatelé soutěže 
Stavba roku 2015: 

  ABF Nadace pro rozvoj architektury a sta-
vitelství,

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky,

  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České 
republice,

  Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. 

Jedním z  mediálních partnerů se stal také 
RTS Magazín žaluzie  rolety  vrata.

Eva Dömény
Focus Agency, s.r.o.

STAVBA ROKU 2015: 
Výsledky hodnocení prvního kola 

Z rekordního počtu 72 projektů přihlášených do letošní soutěže Stavba roku odborná porota 
vybrala 30 staveb, které postupují do 2. kola a budou bojovat o nominace.  
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U  systému na  zip je boční vedení provede-
no podél kolejnice, přičemž závěs v  boční 
kolejnici je upnutý na  způsob zipu. Aby se 
toto mohlo provádět s optimálním účinkem, 
vyvinul německý výrobce Gerhard GEIGER 
GmbH & Co. KG z Bietigheim-Bissingen/Ně-
mecko za tím účelem speciálně dimenzova-
né pohony. Tyto jsou již delší dobu na  trhu 
a  také úspěšně otestované prostřednictvím 
nejrůznějších způsobů použití a  za  nejrůz-
nějších povětrnostních podmínek. Řízení, 
koncové vypnutí a  rozpoznání překážek je 
u  zip motorů GEIGER prováděno plně elek-
tronicky. Prach, opotřebení a stárnutí nemají 
tak vliv na  funkce motorů. Vyrovnáním dél-
ky závěsu mohou zaručit, že koncové polo-
hy i při změně délky tkaniny vždy zůstanou 
konstantní. Proto je systém a  kompletní 
pohon bezúdržbový. Speciálním přidržením 
motoru se všechny vibrace a hlučnost chodu 
mezi pohonem a  systémem výrazně sníží. 
Toto umožňuje nehlučný pohon.

Bezpečnost a inteligence
Pro zajištění bezpečné obsluhy by měl motor 
splňovat některé požadavky. Zajede-li systém 
směrem dolů a narazí-li na překážku, pak zá-
věs vyjede trochu směrem nahoru a motor se 
pokusí ještě dvakrát dosáhnout dolní konco-
vé polohy. Po dvou neúspěšných pokusech se 
motor zastaví. Vyskytuje-li se překážka pouze 
při prvním nebo druhém pokusu, pak závěs 
zajede úspěšně do dolní koncové polohy. Tak 
může motor rozlišit, zda se jedná o skutečnou 
překážku, jako je například květináč, nebo 
prostě pouze o poryv větru. Zajede-li motor 
nahoru, je tato senzibilita výrazně snížena, 
aby bylo zajištěno bezpečné dosažení chrá-

něné horní pozice, ačkoliv se už objevil vítr. 
Krátce před horní koncovou polohou se ale 
motor zastaví pro ochranu látky a odlehčení 
systému. Odlehčení v  horní koncové polo-
ze způsobí, že závěs není trvale pod tahem. 
Plně elektronický motor GEIGER ovlivní reakci 
uzavírání celého systému. Funkce umožňuje 
zákazníkovi zvýšení nebo snížení stupně síly. 
Zvýšení způsobí těsnější uzavření systému                                                        
při zvýšeném namáhání tkaniny; snížení 
stupně síly způsobí  jemnější uzavření a nižší 
zatížení tkaniny. Motor uzavře systém silou, 
která je skutečně nutná. Jako další inovace 

stojí v popředí rychlost běhu. Zvýšený počet 
otáček umožňuje nejen rychlejší a bezpečné 
zastínění, nýbrž šetří také čas, což je jasně 
viditelné zejména u  vyšších systémů. Již pár 
sekund stačí k  bezpečnému zajetí závěsu 
v případě přicházejícího větru.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
www.geiger.de

(PR)

Zip systémy - trend a jednoduchost
V oblasti textilní protisluneční ochrany se vzhledem k rozmanitosti designu a moderní archi-
tektury zvyšuje neustále jak mezinárodní, tak i národní poptávka po systémech na zip. Systémy 
na zip by měly eliminovat nevýhody vertikální markýzy nebo screenu, jako boční světelné štěr-
biny, propustnost vzduchu a náchylnost k poškození větrem.

zdroj: Storama AG
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Sortiment

rolety vnější:
přiznané
zaomítací
ostatní
bezpečnostní pancéřované
dřevěné

rolety vnitřní
žaluzie vnější
žaluzie vnitřní:

textilní vertikální
textilní plisé
textilní ostatní
hliníkové
dřevěné a bambusové
transparent

ventilační žaluzie
markýzy:

kloubové
fasádní
podomítkové

římské rolety
japonské stěny
baldachýny
screeny
slunolamy
fasádní panely
okenice
zastínění zimních zahrad (vnější i vnitřní) a pergol
sluneční plachty

sítě proti hmyzu

pohony
řídicí systémy pro ovládání zastínění

stroje na výrobu interiérových a exteriérových žaluzií

vestavné schránky a překlady pro stínicí techniku
komponenty pro výrobu stínění

vrata privátní
vrata průmyslová

Sortiment výrobců a obchodníků na trhu stínicí tech
Obory stínicí techniky a vrat jsou na českém 
trhu zastoupeny řadou fi rem, z nichž některé 
se zabývají pouze výrobou, jiné výrobou i ná-
sledným prodejem či montáží a  některé se 
specializují právě na obchod a montáž výrob-

ků u koncového zákazníka. Získat informace 
o tom, na koho se obrátit právě v souvislosti 
s produktem, který Vás zajímá, v dnešní době 
sice není problém, ale získat tyto informa-
ce přehledně a  na  jednom místě – to ušetří 

spoustu času. A  právě takový přehled jsme 
pro Vás sestavili z řad členů Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí a v průběžně ak-
tualizované podobě jej budete nacházet také 
na stránkách sdružení: www.svst.cz.
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Obchodní fi rmy

LO
M

AX

PA
KL

PE
LZ

 C
Z

SE
RV

IS
 C

LI
M

AX

SO
D

O
M

A
 P

ER
FE

CT
A

SO
M

FY

U
M

BR
AT

EC

ZE
BR

A
LU

KO
N

CL
IM

A
ST

YL

G
EI

G
ER

H
AV

EL
 R

IC
H

A
RD

H
O

PA
 P

lz
eň

PR
O

KL
IM

A

SA
M

EZ
A

LU
ZI

E.
CZ

SE
RG

E 
FE

RR
A

RI

ŽA
LU

ZI
E2

4.
eu

niky a vrat v ČR

Pozn.: data jsou aktuální ke dni 14. 8. 2015.
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ZAOSTŘENO NA FASÁDY 
A ZAKLÁDÁNÍ DŘEVOSTAVEB

KONFERENCE
DŘEVOSTAVBY V PRAXID

www.drevostavbyvpraxi.cz

 5. – 6. LISTOPADU 2015
 HOTEL SKALSKÝ DVŮR, LÍSEK U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

NAVRHUJETE NEBO REALIZUJETE DŘEVOSTAVBY? 

PAK TADY NEMŮŽETE CHYBĚT!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA JIŽ DEVÁTÝ ROČNÍK!

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY prodloužené na vaši žádost

Na výběru témat si dáváme záležet. 

Přednášející budou mít pro vás více prostoru.

PRAKTICKÉ UKÁZKY NAŽIVO přímo na pódiu

A z kamery přímo na dvě plátna, ať vám neunikne žádný detail.

PRACOVNÍ SEMINÁŘE / WORKSHOPY pro individuální skupinky

Na otázky a diskuzi není na přednáškách čas. 

Na workshopu na to máte hodinu. 

ÚŽASNÁ KUCHYNĚ hotelu Skalský Dvůr

Nemůžete si špatně vybrat. Na každé jídlo se budete těšit.

FOTBALOVÝ TURNAJ na stole s osmi tyčemi

Trochu pohybu, týmové práce a nakonec i adrenalin. Půjde o ceny…

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI: 
Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků, Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí

ČKAIT přidělí účastníkům 2 body, 
ČKA ohodnotila konferenci 3 body!

OOOOOOO
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Domácnost, která se 
o vás postará
Jak podmíněný, tzv. Smart scénář, může vypa-
dat? V letních dnech se žaluzie či rolety auto-
maticky spustí, jakmile čidla teploty překročí 
nastavenou teplotu. Tím efektivně zabrání 
přehřátí interiéru a  nutnosti užívat klimati-
zaci. A naopak – když je uvnitř zima a venku 
svítí sluníčko, systém sám otevře rolety tak, 
aby sluneční paprsky místnost ohřály. Zaříze-
ní vaší domácnosti zkrátka díky inteligentním 
čidlům automaticky reaguje na změny počasí 
a tím vám šetří energii, peníze i čas, protože 
už nemusíte myslet na to, zda jste zatáhli ža-
luzie nebo zavřeli okno - inteligentní domác-
nost to automaticky udělá za vás. 

Větší bezpečí
Nespornou výhodou je u  systému Tahoma 
od  Somfy i  funkce zpětné vazby, to zname-
ná, že jste o provedení požadovaného úkonu 
(například stažení žaluzií, zavření garážových 
vrat a zhasnutí světel) informováni a máte tak 
jistotu, že je vše v pořádku nebo naopak rych-
le zjistíte, kde je problém. Kontrolovat a řídit 
můžete svou domácnost díky bezdrátové 
technologii io-Homecontrol odkudkoli, tedy 
i z dovolené. Tu si navíc můžete v klidu užívat 
i  díky IP kamerám, pohybovým senzorům či 
senzorům otevřených dveří a  oken včetně 

informací o stavu klik oken, které vás na pří-
padný pohyb uvnitř i  vně domu okamžitě 
upozorní. Zloděje pak mohou odradit i  scé-
náře simulující váš pobyt doma, kdy se vaše 
stínicí technika, zavlažování zahrady či světla 
chovají jako byste byli v domě. Ve větším bez-
pečí je přitom i samotná stínicí technika, a to 
díky větrné či otřesové automatice, která žalu-
zie chrání před nepříznivým počasím. 

Úspora energií
Inteligentně řízená domácnost umí několika 
způsoby efektivně šetřit energiemi. V době, 
kdy nejste doma, umí například odpojit spo-
třebiče, které není nutné nepřetržitě napájet. 
Díky široké kompatibilitě s produkty různých 
značek pak může systém ovládat i  topení 
a topit jen tehdy, kdy je to potřeba a kdy jste 
doma. Rodiče či starší lidé si pak chválí řízení 
osvětlení, které zajistí automatické zhasnutí 
v  době vaší nepřítomnosti či řízení intenzi-
ty světel. V neposlední řadě stojí za zmínku 
ovládání tepelného čerpadla a klimatizace – 
to vše kdykoli, odkudkoli a prostřednictvím 
jednoho systému.

Uživatelský komfort
Díky svému jednoduchému ovládání je sys-
tém Tahoma vhodný skutečně pro každého 
bez ohledu na jeho technické znalosti – sa-
motná instalace zabere díky přehlednému 
uživatelskému rozhraní a využití bezdrátové 
technologie v  podstatě jen pár chvil. A  jak 
to probíhá? Systém po  svém spuštění oka-
mžitě rozpozná zařízení, se kterými je kom-
patibilní. Ta pak ovládáte díky grafi cky velmi 
vstřícně provedené aplikaci, kterou můžete 
mít v  počítači, tabletu i  mobilu se systémy 
Android i  iOS. Zařízení si můžete rozřadit 
do  skupin dle funkce nebo pater vašeho 
domu a  vytvářet denní, týdenní či podmí-
něné scénáře, které vám vyhovují. V  perso-
nalizaci svého uživatelského rozhraní máte 
absolutní svobodu, a  to včetně nastavení 
okolí domu, rozložení místností, názvů jed-
notlivých zařízení apod. 

Michal Tichý, 
Home Automation Business Developer

Somfy, spol. s r. o.
www.somfy.cz

(PR)

Tahoma – systém, který vám zjednoduší život
Představte si domov, který se chová podle vašeho životního rytmu a potřeb a samočinně vám 
zajišťuje pohodlí, bezpečí, úsporu energie i zábavu. Jinými slovy se chová inteligentně, a to podle 
detailních scénářů, které si zvolíte vy sami a které můžete sami snadno upravovat či podmiňovat 
počasím, aktivitami vaší rodiny či žádanou spotřebou energie. Nejlepší na tom je, že si to nemu-
síte jen představovat, protože přesně tohle – automatizace domácnosti v rukou koncového uži-
vatele – je největší výhoda systému Tahoma, který vyvinula společnost Somfy, světová jednička 
v oblasti automatizace venkovního i vnitřního stínění, vjezdových bran a garážových vrat.
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Systém ostění HELLA TRAV®frame je vše-
stranný. Může být vyroben pro okna umístě-
ná uprostřed, ale i na vnitřním okraji ostění. 
Podle přání mohou být okna kombinována 
se stínicí technikou. Do  integrované šachty 
mohou být namontovány venkovní žaluzie, 
rolády nebo textilní fasádní stínění - scree-
nové a zipové rolety, včetně perfektně inte-
grovaných sítí proti hmyzu. Systém je vyrá-
běn na míru včetně hloubky podle tloušťky 
zdi. Dopředu jsou stavebním otvorem resp. 
projektem defi novány rozměry okna a stínicí 
techniky, čímž odpadá nutnost jejich zamě-
ření a výroba je možná s předstihem.  

Systém ostění HELLA TRAV®frame je vyráběn 
z vysoce kvalitních materiálů pro optimaliza-
ci tepelných mostů při zástavbě oken a  stí-
nicí techniky do  stavebních otvorů. Tímto 
systémem jsou optimalizovány připojovací 
spáry a sjednocuje díla kolem oken. 

Základním materiálem systému ostění je di-
fuzně otevřený expandovaný polystyrol EPS 
30 (λ = 0,034 W/mK) s  dobrou přídržností 
omítky. Díky modulární stavbě je systém 
vyráběn na  míru a  může být přizpůsoben 
požadované tloušťce zdi. Systém ostění spl-
ňuje požadavky normy DIN 4108-2 (tepelná 
ochrana a úspora energií v budovách – část 
2: Minimální požadavky na tepelnou ochra-
nu, prohlášení o shodě) a vyhlášce o úspoře 
energií EnEV.

Šachta pro stínicí techniku je vyráběna bo-
dovým svařováním dílů z  pozinkovaného 
plechu tloušťky 1 mm, což zajišťuje její vy-
sokou pevnost. Na bočnicích jsou přivařeny 
matice pro montáž ložisek rolet. Standardní 
rozměry šachty jsou 210/300 a 210/250 mm, 
nestandardní rozměry pak podle přání. Jed-
notlivé díly šachty jsou vystřihovány, čímž je 
garantována kvalita povrchu, neboť zinková 
vrstva je při něm přetahována přes řezné 
hrany.

Inovace v zástavbě oken a stínicí techniky 
bez tepelných mostů 
– systém ostění HELLA TRAV®frame
Systém HELLA TRAV®frame nově defi nuje jednoduchou a z hlediska stavební fyziky perfektní 
a komplexní zástavbu oken a stínicí techniky do jakékoliv fasády. Tento systém ostění umož-
ňuje rychlou a přesnou montáž oken, venkovní stínicí techniky a sítí proti hmyzu bez tepel-
ných mostů do všech novostaveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů, ale i při revita-
lizacích. Navíc šetří čas při projektování staveb, montáži oken a montáži stínicí techniky. Okna 
a stínicí technika se spojují do jedné fl exibilní, na míru šité a znamenitě montovatelné jednotky.

TRAV®frame s venkovní TRAV®frame s předokenní TRAV®frame bez šachty
žaluzií roládou a sítí proti hmyzu pro stínicí techniku

Zástavba do stavebního otvoru
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Napojení horní 
(šachta
pro žaluzie)

Tepelná analýza 
podle DIN 4108
příloha 2, 
obrázek 60
TRAV®frame 
I_rol 210/280-420
ψ = 0,14 W/mK
fRsi = 0,85
USB = 0,18 W/m2K

Napojení boků

fRsi = 0,87
ψ = - 0,02 W/mK

Napojení dolní

ψ = 0,02 W/mK
fRsi = 0,77

Podrobnější informace získáte na  poboč-
kách společnosti HELLA a jejích autorizova-
ných prodejců.

www.hella.info
(PR)

Dům v hrubé stavbě a po zateplení a omítnutí

Žaluzie. Markýzy. Rolety.

Systém se skládá ze 4 částí:
- Základní horní tělo se šachtou nebo bez. 

Vyrobeno z  jednoho kusu pro zamezení 
tepelných ztrát. Standardně stropní izolace 
50 mm, přední clona pod omítkou 20 mm, 
omítková lišta 5 mm. S defi novanou pozicí 
okna a překrytím rámu okna izolací 50 mm. 
Nestandardní rozměry jsou možné na po-
ptávku. Vložená OSB deska (OSB/3) v  ob-
lasti okna nebo dveří nahoře nabízí mož-
nost stropního přišroubování rámu.

- Levá a pravá bočnice s OSB deskou (OSB/3) 
zabezpečující statiku systému a  přišrou-
bování rámu okna či dveří do boků. Boční 
izolace defi nuje zároveň pozici okna a  je 
připravena pro montáž vodících lišt stínicí 
techniky pod omítku.

- Spodní profi l vytváří u oken parapet o celko-
vé výšce 90 mm. Skládá se z izolačního tělesa 

připraveného pro montáž vnitřního a vněj-
šího parapetu a  zabudované OSB desky 
(OSB/3) jako prvku zabezpečujícího statiku 
systému. Vnější parapet s  předefi novaným 
sklonem 5°. Pro uložení okna a rozložení tla-
ku s termickou separací vnějšího a vnitřního 
prostoru slouží tlakuvzdorná deska z vysoko 
zhuštěné funkčního materiálu na bázi tvrdé 
pěny PUR/PIR, tloušťky 60 mm.

- U dveřních elementů je standardním pro-
vedením podlahový vyrovnávací profi l. 
Pro uložení dveří slouží také tlakuvzdorná 
deska z  vysoko zhuštěného funkčního 
materiálu na  bázi tvrdé pěny PUR/PIR, 
tloušťky 60 mm. Na  přání pro posuvné 
portály se používá pro uložení dveří send-
vičová deska (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR), kte-
rá zajišťuje při přizpůsobení tloušťce rámu 
optimální rozložení zatížení.

Přednosti systému HELLA TRAV®frame    
Jistota dodržení všech norem při projektu   
Redukce časové a nákladové náročnosti díky jednoduché a rychlé montáži
Úspora nákladů při stavbě     
Vysoká fl exibilita při volbě oken a stínicí techniky   
Omezené riziko montážních chyb redukcí zdrojů těchto chyb  
Úspora energií díky optimální tepelné izolaci použitím osvědčených izolačních materiálů
Optická harmonie integrací do fasády beze spár
Vynikající zvuková izolace (útlum 46 dB).    
Projektová volnost díky individuální výrobě na míru
Jistota daná kvalitním vývojem ve vlastním středisku HELLA

Mezní rozměry: 
Max. šířka 4.200 mm  Max. výška 3.300 mm  Max. tloušťka zdi 650 mm
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Cílem této soutěže je zvýšit 
kvalitu přístupu k  zákazníkům 
na českém trhu. Prezentací kva-
litně vytvořených showroomů 
tak nejen upozorníme na to, ja-
kým způsobem může veřejnost 
čerpat informace o  produktech 
stínicí techniky, ale také bude-
me inspirovat další fi rmy k  vy-
tvoření nových showroomů.

Podmínky soutěže
  Do soutěže se může přihlásit 

každá fi rma, která provozuje 
showroom v  oboru stínicí 
techniky, a  to jak z  České 
republiky, tak ze Slovenska, 
člen i  nečlen SVST. Showro-
om by měl být užíván                   
ke kontaktu s koncovými zá-
kazníky.

  Počet přihlášených showroo-
mů: max. 20 s tím, že přihláš-
ky budou přijímány v pořadí, 
v jakém budou doručeny.

  K přihlášení je nutno vyplnit 
přihlášku, která je umístě-
na na  webových stránkách 
SVST v  sekci Aktuality, a  za-
slat ji na adresu info@svst.cz. 
Do  soutěže budou zařazeny 
pouze kompletně a  správně 
vyplněné přihlášky.

  Termín doručení přihlášek: 
30. září 2015. Toto je nejpoz-
dější možný termín doručení 
přihlášky, jakmile však bude 
doručeno 20 platných při-
hlášek (správně a kompletně 
vyplněných), bude jejich pří-
jem zastaven.

  Hlavní hodnocená kritéria:
 dostupnost a okolí show- 

roomu,
 vzhled exteriéru,
 kvalita vybavení a funkč-

nost interiéru,
 úroveň personálu.

 Posouzení přihlášených show- 
roomů a  jejich vyhodnocení 
provede nezávislá agentura.

  Výsledky soutěže budou vy-
hlášeny v čísle 1/2016 RTS Ma-                                                                                        
gazínu žaluzie  rolety  vrata.

  Odměna: tři nejlepší showroo-
my dostanou příležitost k bez-
platné prezentaci v  rozsahu 
1 strany ve stejném čísle, kde 
proběhne vyhlášení vítězů.

Z  minulého kola této soutěže 
Vám přinášíme názory některých 
účastníků na  význam showroo-
mů pro jejich fi rmy: 
„Sílící potřeba našich zákazníků 
vidět výrobky stínicí techniky v re-
álných podmínkách, vedla k  my-
šlence otevření opravdu velkého 
showroomu, kde jsou plně funkč-
ní vzorky instalovány na reálných 
oknech a  zdech.“ – A. Jakubec, 
Proklima – stínící technika s.r.o.
„Jsme přesvědčeni, že v  našem 
oboru je efekt showroomu ne-
nahraditelný, a  proto je potřeba 
v  dnešní době upustit od  tra-
dičního konceptu a  přejít k  ná-
ročnějšímu řešení.“ – M. Kubík, 
Lomax & Co s.r.o. 
„Spolu s moderní stínicí technikou 
a  se stále vzrůstajícími nároky 
našich zákazníků se neobejdeme 
bez kvalitních a  moderních pro-
stor. Důležité jsou funkční, čisté 
a  přehledné vzorky.“ – P.  Drápal, 
Centrum stínící techniky s.r.o. 

Věříme, že v  České republice 
i na Slovensku existuje řada velmi 
kvalitních showroomů a  těšíme 
se na  ně, protože ani sebelepší 
prospekt, ani sebelepší fotografi e 
neukáže to, co kvalitní showroom.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

TOP SHOWROOM stínicí techniky
Řada fi rem ve všech odvětvích vynakládá nemalé náklady na vytvoření svých showroomů 
– prostor, ve kterých prezentují své výrobky, případně realizují školení. Vzhledem k tomu, že 
výrobky v oboru stínicí techniky bývají někdy značně rozměrné a k jejich prezentaci je nutné, 
aby byly zprovozněny, je vytvoření takového showroomu právě v tomto oboru jak technicky, 
tak fi nančně náročné. Bylo by tedy vhodné, aby tato investice následně maximálně sloužila 
svému účelu, zákazníkům poskytovala veškeré potřebné informace a výrobci či prodejci po-
skytovala kvalitní zázemí pro práci. Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) se 
proto rozhodlo již podruhé vyhlásit soutěž o nejlepší showroom ve svém oboru.
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www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON

Kvalitní výrobky 
Made in Germany

Odborná terminologie z oboru
CE
Označení CE  (= Conformité Européenne, ev-
ropská shoda) dokládá, že výrobek byl po-
souzen před uvedením na  trh  Evropského 
hospodářského prostoru a splňuje legislativní 
požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal 
ověřit oznámeným subjektem (dříve notifi ko-
vanou osobou), že výrobek splňuje všechny 
příslušné základní požadavky (např. bez-
pečnost, ochranu zdraví, ochranu životního 
prostředí) z  příslušné směrnice. Nejčastějším 
typem technické specifi kace, tj. dokumentu, 
na základě kterého může být posouzení pro-
vedeno, je evropská harmonizovaná norma.
Označení CE umožňuje volný pohyb zboží 
v rámci trhu zemí Evropského hospodářského 
prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek 
byl vyroben v  EU a  není značkou kvality. Ne 
všechny výrobky musí být označeny CE, ale 
pouze ty kategorie výrobků, pro které ozna-
čení CE stanoví příslušná směrnice. Jedná se 
např. o hračky, vybrané elektrické spotřebiče, 
vybrané stavební výrobky, zdravotnické pro-
středky, výtahy, stroje a měřicí zařízení, a také 
např. o venkovní žaluzie a rolety. Grafi cká po-
doba označení CE je dána normou a musí být 
umístěna na výrobku, obalu, uživatelském ma-
nuálu, či na záručním listu. Označení CE musí 
být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatel-
ně a  je zakázáno používat jakékoliv značky, 
které s ním lze zaměnit. 

China Export
Existuje vzhledově velmi podobná značka, je-
jíž význam je údajně China Export */. Pro její 
podobnost a  absenci jakékoliv certifi kace je 
obvykle považována za agresivní marketingo-
vý útok na spotřebitele zvyklého na označení 
CE. Rozdíl mezi oběma značkami je ve  vzdá-
lenosti písmen C a  E. China Export má proti 
evropské značce obě písmena umístěná mno-
hem blíž.

Rozdíl mezi logem CE and podobnou značkou China 
Export

CEN = Comité Européen de Normalisation 
(European Committee for Standardization)       
= Evropský výbor pro normalizaci
DoP (PoV) = Declaration of Performance           
= Prohlášení o vlastnostech výrobku
AVCP = Posuzování a ověřování stálosti vlast-
ností

NPD = No Performance Determined. Prohlá-
šení o  vlastnostech výrobku vztahujících se 
k určitým základním charakteristikám není po-
žadováno v  těch členských státech, kde tyto 
základní charakteristiky pro zamýšlené použití 
výrobku nepodléhají právním požadavkům. 
V takovém případě výrobci, kteří umísťují své 
výrobky na trh těchto členských států, nejsou 
povinni stanovit ani deklarovat vlastnosti 
svých výrobků vztahující se k těmto základním 
charakteristikám a může být pro ně v informa-
cích doplňujících označení CE a  v  prohlášení 
o vlastnostech použita možnost „žádná vlast-
nost není stanovena“ (NPD).
OJEU = Úřední věstník Evropské unie
CWFT = Classifi ed Without the need for Fur-
ther Testing = klasifi kováno bez nutnosti dal-
šího zkoušení
FPC = Factory production control = řízení vý-
roby (u výrobce) 
CPR = Construction Products Regulation = na-
řízení o stavebních výrobcích
REACH = registrace,  evaluace (hodnoce-
ní), autorizace (povolování) a omezování che-
mických  látek. Směrnice REACH stanoví po-
vinnost poskytovat spotřebitelům informace 
o  výskytu nebezpečnějších látek zařazených 
na  kandidátní listinu („látek vzbuzujících mi-
mořádné obavy“). Jde o  látky  karcinogen-
ní, mutagenní, reprotoxické, perzistentní, bio-
akumulativní  a  toxické.  Spotřebitelé tedy 
mohou od prosince 2008 požadovat informa-
ce o  obsahu látek vzbuzujících mimořádné 
obavy a při nákupu se pak vyhnout zboží s ně-
kterou nebezpečných látek.
ESO = European Standardisation Organisati-
on = evropská normalizační organizace.
ES-SO = European Solar-Shading Organisati-
on = celoevropské sdružení subjektů z oboru 
stínicí techniky (jeho členy jsou jednotlivá 
zemská sdružení v oboru stínicí techniky).
SVST - Sdružení výrobců stínicí techniky a je-
jích částí = organizace sdružující fi rmy půso-
bící v oboru stínicí techniky v České republice.
ISO = International Standards Organisation       
= Mezinárodní organizace pro normalizaci.
ISO CASCO = ISO Committee on Conformity 
Assessment = Výbor pro posuzování shody ISO.
HPV = Human Pull Value = hodnota lidské 
tahové síly, jinak také hodnota pohodlného 
ovládání (určuje vztah mezi ovládací silou, 
nutnou pro manuální ovládání výrobku stínicí 
techniky, a  geometrickými vlastnostmi ovlá-
dacích prvků, aby ovládání bylo pohodlné).

*/  Pozn. red.: Evropská komise si uvědomuje, že existuje 
nesprávné pojetí, které přiřazuje označení CE význam 
„China Export (vývoz z  Číny)“. Komise si není vědoma 
existence označení „China Export“.

 Zdroj: www.europarl.europa.eu.

Odborný tým SVST
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Mobilní zařízení jsou dnes zcela běžnou sou-
částí života každého z nás. Abychom podpo-
řili poptávku koncových zákazníků a  zároveň 
reagovali na  současné trendy, vytvořila spo-
lečnost ISOTRA a.s. mobilní aplikaci „ISOTRA 
Designer“, která je vhodná jak pro mobilní te-
lefony, tak tablety. 
Aplikace umožňuje zákazníkovi velmi jednodu-
še a intuitivně vybrat si stínicí techniku do bytu, 
domu či kanceláře. Zákazník si pořídí fotografi i 
místnosti nebo objektu a následně v několika 
krocích vytvoří vizualizaci s  vybraným typem 
stínění, na výběr má venkovní žaluzie, venkov-
ní rolety, screenové rolety, markýzy, vnitřní ža-
luzie, vnitřní rolety, plisé nebo japonské stěny. 
Takto vytvořenou vizualizaci pak může zákaz-
ník uložit, sdílet na  Facebooku s  přáteli nebo 
zaslat přímo poptávku e-mailem.
Informaci o  aplikaci naleznete na  www.iso-
tra.cz/isotra-designer a  je volně dostupná 
na AppStore a Google play. 
Další novinkou je spuštění obchodního portálu 
pro B2B partnery, který obsahuje veškeré mar-

ketingové a obchodní informace. Základní pří-
stup k portálu je zprostředkován přes webové 
stránky www.isotra.cz a  je koncipován v šesti 
jazykových mutacích. Prostřednictvím portálu 
je možné se přihlásit na  e-shop, které prošel 
zásadní vizuální proměnou a  byl převeden 

na  novou technologickou platformu, včetně 
responzivního designu. E-shop a  obchodní 
portál je navzájem datově propojený a nabízí 
tak partnerům synergický efekt. 

www.isotra.cz
(PR)

Do soutěže bylo zařazeno celkem 57 fotogra-
fi í realizací stínicí techniky. V  kategorii vrat 
jsme obdrželi pouze jednu fotografi i, proto 
jsme se rozhodli tuto kategorii tentokrát ne-
hodnotit. Doufáme však, že se v  budoucnu 
budeme moci těšit i  na  zajímavé realizace 
od výrobců vrat. O pořadí letošních vítězných 
snímků následně rozhodla redakční rada RTS 
Magazínu, a to s následujícím výsledkem.

1. místo – Rodinný dům, Vranov n/T, SR,
zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.
2. místo – Penzion, Ropice, ČR, 
zdroj: Jiří Černohorský
3. místo – Mezonetový byt, Praha, ČR, 
zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

První místo bylo následně odměněno dár-
kovým poukazem Holiday plus na  tříden-
ní pobyt (2 noci) pro 2 osoby dle vlastního 
výběru. Současně touto cestou děkujeme 
všem zúčastněným a gratulujeme těm, kteří 
se dostali do užšího výběru.

Sedm nejzajímavějších snímků Vám přináší-
me v  tomto čísle – jednak na  titulní straně 
a jednak v rubrice Zajímavé realizace na ná-
sledujících stranách. Protože však inspirativ-
ních snímků bylo mnohem více, uveřejníme 
je také v dalších číslech RTS Magazínu. 
Opět můžeme díky obdrženým snímkům 
konstatovat, že v  oboru stínicích prvků je 
možno setkat se s velmi zajímavými způso-
by jejich realizace a  jsme rádi, že se s Vámi 
o  ně můžeme podělit a  případně Vás jimi 
také inspirovat. Pokud i Vy máte k dispozici 
podobně zdařilé snímky, budeme rádi, když 
se s námi o ně v budoucnu podělíte.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Mobilní aplikace ISOTRA DESIGNER

Soutěž fotografi í stínicí techniky a vrat

Souběžně s  technologickými a  produktovými novinkami pro rok 2015 - řetězová žaluzie,    
bezpečnostní žaluzie a  šikmá žaluzie s  teleskopickou spodní lištou připravila společnost 
ISOTRA a.s. pro své obchodní partnery také několik inovací, které výrazně přispějí k  lepší 
informovanosti, snazšímu způsobu objednávání a zvýšení poptávky koncových zákazníků – 
mobilní aplikace „ISOTRA Designer“, obchodní portál a nový e-shop.

V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž fotografi í zajímavých realizací jak z oboru stínění, tak 
vratové techniky. Také tentokrát na naši výzvu zareagovaly nejen členské fi rmy Sdružení vý-
robců stínicí techniky a jejích částí (SVST), a to nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. 
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Zajímavé realizace

Mezonetový byt, Praha 9, ČR - plisé do zimní zahrady, montáž na rám okna, ovládání pomocí plastových madel, oběma směry
Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o. 

Rodinný dům, Vranov n/T, SR - pergola s hliníkovou konstrukcí, v přední části montovaná do podlahy, zadní část na stěnu, motorický pohon, 
dálkové ovládání Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.
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Rodinný dom, Košice, SR - látkové interiérové rolety, manuálne ovládanie    Zdroj: K-system, spol. s r.o.

Přízemní byt, Velké Přílepy ČR - polokazetová markýza a předokenní rolety v imitaci dřeva, vše na manuální ovládání  Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Rodinný dům, Vinoř, ČR - dodatečná montáž venkovních žaluzií s lamelou Z70, ovládání pomocí elektromotoru a místních tlačítek
Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.

Rodinný dom, Banská Štiavnica, SR - vonkajšie hliníkové žalúzie Z-90,centrálne riadenie            Zdroj: K-system, spol. s r.o.
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Členská základna
Také za uplynulé období se členská základna 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí 
rozrostla o dalšího člena. Novým řádným čle-
nem se stala fi rma Umbratec s.r.o. Aktuálně 
má tedy sdružení 19 řádných a  9 přidruže-
ných členů. Nového člena vítáme mezi sebou 
a těšíme se na budoucí vzájemně prospěšnou 
spolupráci!

Partnerství s odbornými 
akcemi
Spolupráci především s odbornou veřejnos-
tí na  bázi záštity a  partnerství s  odbornými 
akcemi se nám daří stále rozvíjet. Kromě již 
tradiční spolupráce např. s  veletrhem FOR 
ARCH, Konferencí ředitelů projektových 
společností, Realitním kongresem nebo Se-
tkáním lídrů českého stavebnictví či Stret-
nutím lidrov slovenského stavebníctva, letos 
nově podpoříme také konferenci Dřevostav-
by, která se bude konat v  listopadu v  Lísku 
u Bystřice nad Pernštejnem. 
Na  konferenci Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí zazní jménem našeho sdružení 
dvě témata:

  Energetická bilance budovy a stínicí tech-
nika a

  Nový pohled na protisluneční ochranu.

Za velmi významné považujeme aktivity spo-                                                                                                           
jené se zaváděním BIM do  českého staveb-
nictví. Proto svým partnerstvím podpoříme 
také připravovanou konferenci BIM DAY, kte-
rá proběhne 15. října 2015 v Praze.

A protože je pro nás důležité sdílení informa-
cí s architekty a projektanty, spojili jsme síly 
s pořadateli soutěže Stavba roku 2015, která 
právě vrcholí a na podzim budou vyhlášeny 
výsledky letošního ročníku. Touto spoluprací 
chceme odborné, ale v některých případech 
i laické veřejnosti i nadále přinášet informa-
ce o  našem oboru, a  to jak z  hlediska uži-
vatelského, tak také z  hlediska výzkumu či 
změn legislativy.

Stínicí technika 
v médiích
Zvyšování informovanosti o  oboru stínicí 
techniky opakovaně podporujeme také spo-
luprací s médii. V poslední době jsme reali-
zovali několik TV reportáží, z nichž poslední 
byla uvedena v květnu a červenci 2015 v po-
řadu Gondíci s.r.o. 
Tuto reportáž a  také další nezávislá videa 
z našeho oboru naleznete na našem webu, 
a  to v  sekci O  nás v  médiích. Jedním z  po-
sledních je také záznam pořízený na  letoš-
ním 50. ročníku veletrhu R+T v  německém 
Stuttgartu – celosvětově největším veletrhu 
stínicí techniky.

Valná hromada SVST
Podzim je také obdobím, kdy připravuje-
me činnost sdružení na příští období. Právě 
tomu se bude věnovat další řádná valná hro-
mada, která se bude konat v listopadu. Kro-
mě obvyklého programu bude ale letošní 
podzimní valná hromada současně i volební, 
neboť končí dvouleté funkční období před-

Jednání představenstva SVST, duben 2015, Velká Bíteš - zleva: R. Havelka (BUILDING PLASTICS), M. Kubík (LOMAX), 
Š. Lubinová (SVST), M. Jakubec (SERVIS CLIMAX) a E. Stavař (ISOTRA)
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Přidružení členové SVST

PROFIL OSOBNOSTI
František Zelinka
Datum narození: 5. 6. 1957
Bydliště: Milovice u Mikulova
Studium:   Strojní zámečník-nástrojař v Tesle Brno
Praxe: Tesla Brno - nástrojárna
Firma a pozice:  ZEBR s.r.o., majitel

František Zelinka po ukončení studia začal pracovat v nástrojárně fi rmy TESLA Brno. 
V roce 1991 zakládá nástrojářskou fi rmu, která se v začátcích zabývá výrobou střižných, ohýba-
cích a kombinovaných nástrojů pro různá průmyslová odvětví. V  roce 1993 byl vyroben první 
stroj na zpracování 25 mm žaluzií. O 10 let později došlo k zásadnímu rozhodnutí, a to věnovat se 
pouze výrobě strojů, zařízení a komponentů pro stínicí techniku.  
Za  svůj největší úspěch považuje František Zelinka založení fi rmy ZEBR s.r.o. a  jejího dobrého 
jména po celém světě.
Ve volném čase se věnuje off roadovým aktivitám a četbě literatury. 

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

Jednání odborného týmu, červen 2015, Bořetice – zleva: P.  Sedláček (ISOTRA), M. Anděl (GEIGER), M. Van Dam         
(GEIGER), T. Míl (HELLA), R. Pelz (PELZ CZ), L. Kapitán (ZEBR), R. Havel (SERVIS CLIMAX), Š. Lubinová (SVST), T. Veselý 
(SOMFY), M. Palát (LOMAX), P. Ripel (BUILDING PLASTICS)

stavenstva sdružení, a  proto musí být zvo-
leno představenstvo nové. Valné hromady 
jsou navíc vždy příležitostí k výměně názorů 
a zkušeností z trhu, a proto také letos chce-
me tuto příležitost podpořit workshopem 
na aktuální témata, která členy zajímají.

Odborná činnost 
sdružení
Také letos odvádí velký kus práce odborný 
tým sdružení. Jak jsme Vás již informovali, 
dokončili jsme projekt stanovení hodnot 
stínicího koefi cientu Fc pro jednotlivé typy 
stínění, na jehož základě požádáme o aktua-
lizaci hodnot v příslušné normě. Kromě toho 
připravujeme druhé, aktualizované vydání 
Produktových listů stínicí techniky. 

V souvislosti s legislativou se podílíme na při-
pomínkování aktuálních norem, z  poslední 
doby např. implementace dvou evropských 
norem ČSN EN 13561-1 Vnější clony a mar-
kýzy – Funkční a  bezpečnostní požadavky 
a ČSN EN 13659-1 Okenice a vnější žaluzie – 
Funkční a bezpečnostní požadavky. 
S odborným týmem hledáme další možnos-
ti, jak odborné poznatky zpřístupnit také 
laické veřejnosti a jak přitom využít mj.  po-
znatků zahraničních odborných institucí. 
Pracujeme proto na rešerši řady odborných 
dokumentů organizace ES-SO.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

www.svst.cz
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Veletrhy a výstavy 2015-2016
Domov a teplo 4.-6. 9. 2015 Lysá nad Labem ČR

Stavíme, bydlíme - Teplo Orlicko 11.-12. 9. 2015 Rychnov nad 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 5.-7. 11. 2015 Olomouc ČR

Moravská dřevostavba 5.-7. 11. 2015 Olomouc ČR

Ekoenerga 5.-7. 11. 2015 Olomouc ČR

Bytová show 5.-8. 11. 2015 Hradec Králové ČR

EDEN 3000 2.1. - 23. 12. 2016 Brno ČR

INFOTHERMA 18.-21. 1. 2016 Ostrava ČR

Střechy Praha 21.-23. 1. 2016 Praha ČR

FOR PASIV 21.-23. 1. 2016 Praha ČR

Bauen & Energie Messe 28.-31. 1. 2016 Vídeň Rakousko

DŘEVOSTAVBY + MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 4.-7. 2. 2016 Praha ČR

Bauen und Wohnen 11.-14. 2. 2016 Salzburg Rakousko

BAUTEC 2014 16.-19. 2. 2016 Berlín Německo

Střechy, stavba 25.-27. 2. 2016 Ostrava ČR

Fensterbau/Frontale 16.-19. 3. 2016 Norimberk Německo

STAVEBNICTVÍ-THERM 17.-19. 3. 2016 Zlín ČR

CONECO + RACIOENERGIA 6.-9. 4. 2016 Bratislava SR

BAUMA 11.-17. 4. 2016 Mnichov Německo

IBF + MOBITEX + DSB (Dřevo a stavby Brno) 20.-23. 4. 2016 Brno ČR
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