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3S přináší nový standard do oblasti elektronických řídicích systémů pro motorizaci  

bran a garážových vrat. Díky systému 3S zajistíte dodávku a úspěšnou montáž  

vysoce kvalitního pohonného systému hned napoprvé.

NOVÁ ŘÍDICÍ  JEDNOTKA POHONŮ PRO GARÁŽOVÁ VRATA A VJEZDOVÉ BRÁNY 

Somfy Smart System

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

■ Rychlá a bezpečná montáž

Montáž je po provedení samoučícího cyklu v souladu  
s normami — žádná další nastavení nejsou nutná. 
> Stačí 2 minuty a pohon je připraven k provozu.
> Všechna nastavení jsou naprogramována z výroby.

■ Snadná údržba

> Sledování stavu pohonu v reálném čase.
> Čítač provedených cyklů.
> Paměť chybových hlášení. 

■ Instalace na míru, bez váhání či rozpaků

Zužitkujte své znalosti na maximum a navrhněte  
to správné řešení pro každou situaci.
>  Nastavení na míru.
> Velký a zřetelný displej pro snadnou orientaci. 
> Zobrazení jednotlivých fází programování v reálném čase. 
>  Rozpojitelné barevné svorkovnice zaručují připojení  

jednotlivých zařízení bez rizika chyby.
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Vážení čtenáři,

začátek letošního roku je současně za-
čátkem třetího ročníku RTS Magazínu 
žaluzie  rolety  vrata. Věříme, že i v roce 
2013 pro Vás bude časopis zdrojem uži-
tečných informací a pracovní inspirace.

V oborech stínění a vrat se naplno roz-
jíždí nová pracovní sezóna. Jako každo-
ročně ji zahajují nejen některé oborové 
výstavy a  veletrhy (o  těch nejdůležitěj-
ších se dozvíte v  naší pravidelné rubri-
ce), ale také několik odborných seminá-
řů a  konferencí. Na  některé z  nich Vás 
v tomto čísle magazínu pozveme. 

Že se Česká republika může pochlubit 
nejlepší kancelářskou budovou světa 
roku 2011, je určitě vynikající zpráva. 
V  této souvislosti Vám přinášíme infor-
mace nejen o tom, jakými technologie-
mi je tato budova vybavena, ale samo-
zřejmě nás zajímalo také to, jak je v  ní 
využito stínicích prvků.

Jste zvědaví, jak dopadla soutěž o  nej-
lepší showroom stínicí techniky u  nás 
a  co všechno jsme v  přihlášených 
showroomech prověřovali? Účastníci 
soutěže to rozhodně neměli jednodu-
ché a už proto si také zasloužili naši po-
zornost v tomto čísle.

Právě nyní je ten správný čas rozhod-
nout se pro pořízení nového zastíně-
ní, případně vrat, a  zvolit samozřejmě 
i  správný typ ovládání. Přinášíme in-
formace o tom, jak se orientovat v prů-
myslových vratech či jaké jsou rozdíly 
ve  vlastnostech tkanin pro venkovní 
stínění.

Nechybí ani informace o aktuálním dění 
ve  Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí, ale také oblíbená inspirace 
v podobě Zajímavých realizací.

Přeji Vám hodně spokojenosti s  naším 
magazínem a úspěšný rok 2013.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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V  současné době v  objektu sídlí 
dvě společnosti - pojišťovna Ko-
operativa a Česká podnikatelská 
pojišťovna. Na to, jak vznik budo-
vy ovlivnily jejich potřeby, jsme 
se zeptali pana Jaroslava Suka,                                                                                           
manažera výstavby budovy a ře-
ditele Generálního sekretariátu 

Kooperativa: „Původní projekt 
jsme museli přizpůsobit potře-
bám obou společností. Nejdůleži-
tější bylo změnit dispozice vstup-
ního lobby. Navržené eskalátory, 
které spojovaly vstupní loby s tře-
tím patrem, byly nevyhovující. 
Proto jsme upravili vstupní pro-

story a navrhli dominantní točité 
schodiště. Další změny byly vyvo-
lány technologickými potřebami, 
například umístění a vybudování 
datového centra, či záměna zá-
ložního dieselagregátu, který 
nemá plnit jen funkci záložního 
zdroje pro nouzové osvětlení, 
ale má umožnit fungování obou 
společností při výpadku elek-
třiny v  Karlíně tak, aby to jejich 
klient ve kterékoli části republiky 
nepoznal. Další úpravy projektu 
byly v  řešení uložení proplacho-
vacího kanálu, uspořádání výta-
hů pro fungování společností či 
vytvoření důstojného prostoru 
pro zabezpečení školicích, vzdě-
lávacích či kongresových aktivit 
společností.“ 

 Proč Kooperativa, úcty-
hodná instituce s  dlouhou, 
v  dobrém slova smyslu kon-
zervativní tradicí zvolila za své 
sídlo budovu, která nese již na-
venek všechny prvky současné 
moderní architektury? 

„Projekt Main Point Karlín vyja-
dřuje všechny atributy, kterými 
se Kooperativa pyšní. Solidnost, 
důstojnost, zajímavost, dlouho-
dobost, dynamičnost či moder-
nost. Zároveň se snaží organicky 
začlenit do  prostředí – její tvar 
odkazuje na tvary písečných ost-
rovů, které se na tomto toku Vlta-
vy před mnoha lety tvořily. 

Základní fi lozofi í bylo postavit 
nejen důstojné, prestižní, nikoli 
však nabubřelé sídlo, které pod-
trhne naše postavení největší 
pojišťovací skupiny u  nás, ale 
především budovu s  příjem-
ným pracovním prostředím. 

Nová centrála tedy bude nejen 
architektonicky a technologicky 
výjimečná, ale v  dobrém slova 
smyslu „jiná“ i  vnitřním uspo-
řádáním a  celkovým pojetím. 
Počítáme s místem, které je pří-
větivé, otevřené, které je tady 
především pro lidi, kteří spolu 
mluví, potkávají se, spolupracu-
jí, komunikují - prostě a  jedno-
duše se v práci dobře cítí.“

 Nejen laiky, ale i odborníky 
překvapí řada technologických 
prvků a  velký důraz na  zavá-
dění pro životní prostředí šetr-
nějších, úsporných technologií. 
Proč právě na to takový důraz? 

„Trend k  úsporným budovám je 
patrný po  celé Evropě. Projekt 
MPK byl od samého začátku kon-
cipován s  důrazem na  ekologii, 
ekonomiku a  nové technologie. 
Jednou z nich je systém chlaze-
ní, který je napojen na  propla-
chovací kanál v  podzemí této 
budovy - budovou prochází po-
trubí o světlosti 1200 mm a teče 
jím Vltava z  Těšnovského jezu 
do Libeňských doků. Vodu z pro-
plachovacího kanálu čerpáme 
do  výměníku, který je umístěn 
ve  2. podzemním podlaží. Tuto 
vodu předčistíme a  ve  výmění-
ku tepla odebereme potřebný 
chlad. Dále pak vodu navrátíme 
zpět do proplachovacího kanálu. 

A například dešťovou vodu pou-
žíváme pro automatickou záliv-
ku zelených ploch. 

V  garážích jsme nezapomněli 
ani na elektromobily a připravu-
jeme užití elektro kol pro pohyb 
pracovníků na  krátké vzdále-

Main Point Karlin 

- nejlepší administrativní stavba světa

V prestižní soutěži MIPIM Awards, která se každoročně koná ve francouzském Cannes v rámci 
veletrhu MIPIM - největšího veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Evropě, zvítě-
zila v roce 2011 v kategorii nejlepších kancelářských budov stavba Main Point Karlin (MPK).              
Prvenství si tato ekologická a moderní kancelářská budova získala mezi více než stovkou pro-
jektů ze 47 zemí světa. Projekt na Rohanském nábřeží vznikl podle návrhu architektonické 
kanceláře DaM a byl dokončen v červenci 2011. 
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nosti. Všech technologií samo-
zřejmě využíváme k  tomu, aby 
byl provoz budovy co nejekono-
mičtější s minimálním dopadem 
na životní prostředí. 

Velký důraz byl kladen také 
na  kvalitu vnitřního prostředí. 
O komfortní větrání se stará mo-
derní systém indukčních jedno-
tek, které nevydávají žádný hluk. 
Budova nabízí velice prosvětlené 
kanceláře díky francouzským 
oknům na  celou výšku podlaží. 
V  podzemí jsou připravena tři 
patra, která nabízí 347 parkova-
cích míst.“

 Jak je v  této pozoruhodné 
budově využito stínicích prvků?

„Stínění v  budově Main Point 
Karlin je řešeno kombinací slu-
nolamů a více jak 1500 venkov-
ních horizontálních hliníkových 
žaluzií. Touto kombinací bylo 
dosaženo úspor energií pro chla-                                                                                          
zení budovy (díky tomuto systé-
mu se ponížil potřebný výkon 
o  polovinu). Výrazné fasádní 
pilíře, které fungují jako sluno-
lamy, navíc výrazně dotváří 
vzhled budovy. V  rámci tzv. in-
teligentního řešení budovy je 
propojeno zastiňování budovy 
s  osvětlením vnitřních prostor, 
kdy se vyhodnocují teplotní 
a světelné parametry uvnitř pra-
covního prostoru. Světla auto-
maticky reagují na  přítomnost 
člověka na  pracovišti a  přimě-
řeně osvětlují pracovní prostor. 
Řízení žaluzií řeší řídicí systém 
s použitím dvou centrálních jed-
notek building controller a  cca 
400 motor controllerů. Objekt 
funguje jako celek a  ovládá si 
veškeré technologie samostat-
ně pod dohledem velínu. Kromě 
tohoto automatického režimu 
je však možné taky manuální 
ovládání jednotlivých žaluzií, 
přičemž zásah operátora je nad-
řazen automatickému režimu.“

 V bývalých prostorách pojiš-
ťovny byla umístěna řada kvalit-
ních uměleckých děl, která byla 
vystavena ve  vstupních halách, 
ale i v kancelářích. Jak je umění 
zastoupeno v novém sídle? 

„Jsme moc rádi, že se nám 
podařilo do  interiérů budovy 

po  obvodu kruhového atria 
umístit galerii s  rozlehlým pro-
storem, která je přístupná i  ve-
řejnosti. Jde o  díla z  rozsáhlé 
Kooperativní sbírky, která zahr-
nuje okolo 3  000 uměleckých 
děl. Nejzajímavější jsou vystave-
na přímo ve  výstavní galerii ve                                                                            
3. nadzemním podlaží, další plá-
nujeme umístit do  zasedacích 
místností, v  prostorách Koope-
rativy do  uzavřených kanceláří                                                                                
a dle možností i  v  openspace. 
Z důvodu oblých tvarů stěn bu-
dovy, které převládají, jsme v in-
teriérech záměrně doplňovali 
navíc rovné kolmé zdi, abychom 
na ně obrazy mohli umístit.“

 Na  otázku „V  čem se změní 
podmínky pro zaměstnance, 
pro management a pro samotné 
klienty obou pojišťoven?“ nám 
odpověděl generální ředitel po-
jišťovny Kooperativa Martin Diviš:

„Nová budova není jen dalším 
z  řady standardních kancelář-
ských domů, ale je skutečně 
hned v  několika ohledech vý-
jimečná. Je nejen na  pohled 
krásná, architektonicky odvážná 
a  technologicky výjimečná, ale 
vychází z  naší fi remní fi lozofi e 
a z toho, jaké hodnoty vyznává-
me. Jinými slovy, jedná se mís-
to, které je přívětivé, otevřené, 
které je tady především pro lidi, 
kteří spolu mluví, potkávají se, 
spolupracují, komunikují a  pro-
stě a  jednoduše se tady dobře 
cítí. Vždy jsem byl přesvědčen, 
že by se lidé nejen doma, ale 
i  v  práci měli cítit příjemně 
a mělo by se jim tam líbit. 

Navíc vnímám tuto budovu, 
jako něco, na co mohou být hrdi 
nejen zaměstnanci naší pojišťo-
vací skupiny, ale vlastně všichni 
Pražané i Češi. Díky tomuto pro-

jektu se stal Karlín, Praha i  celá 
Česká republika držitelem hned 
několika světově významných 
ocenění, jimiž se nemůže po-
chlubit žádná budova ani žádné 
město v  této části Evropy. Byla 
nejen dekorována titulem nej-
lepší kancelářská budova světa 
roku 2011, ale rovněž získala 
nejvyšší stupeň mezinárodní-
ho certifi kátu LEED Platinum, 
jímž je oceněna její energetická 
úspornost a šetrnost vůči život-
nímu prostředí. U nás byl tento 
certifi kát udělen poprvé a v Ev-
ropě je budov s tímto statutem 
pouze deset, proto jsem velmi 
rád, že naše pojišťovací skupina 
mohla významu a pověsti Prahy 
i  celé České repubilky přispět 
tímto výjimečným projektem.“

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Fasádní pilíře, které fungují jako slunolamy.                                                            Zdroj: Ladislav Cesnek

Francouzská okna s venkovními hliníkovými žaluziemi.                                Zdroj: Petr Janžura
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Do  soutěže se přihlásilo celkem 
13 fi rem, z  toho dvě ze Sloven-
ska. Toto je oněch 13 „statečných“ 
(v abecedním pořadí):
• Almma s.r.o.
• CENTRUM STÍNÍCÍ TECHNIKY s.r.o.  

(dnes již LEPŠÍ STÍNĚNÍ  s.r.o.)
• CLIMASTYL s.r.o. 
• DOPOS Přelouč s.r.o.
• Gatos stavební montáže s.r.o. 
• Havel - vrata/markýzy/rolety 
• Ing. Zuzana Bartáková
• INTERM, s.r.o. 
• Lomax & Co s.r.o. 
• Miroslav Mikuš – ALMIK (SR)
• PLASTIC-AL s.r.o. 
• PRODOM žalúzie s.r.o. (SR)
• PROKLIMA-stínící technika s.r.o. 

Vyhodnocení soutěže provedla 
nezávislá agentura Market Vision 
s.r.o., se kterou jsme spolupracovali 
na stanovení hodnocených kritérií 
a na přípravě osob, které hodnoce-
ní prováděly. Hodnocení proběhlo 
ve  dnech 5. až 13. listopadu 2012 
formou tzv. mystery shoppingu. 
Předem proškolení zákazníci (mys-
tery shoppeři) navštívili zúčastněné 
showroomy během jejich otevírací 
doby a projevili zájem o nabízený 
sortiment.  Předmětem hodnocení 
přitom nebylo jen samotné vyba-
vení showroomu, ale i další kritéria, 
přičemž z  bodového hlediska byl 
kladen největší důraz na  to, co je 
u  showroomu nejpodstatnější – 
možnost reálně se seznámit s kon-
krétními výrobky, prohlédnout si 
je, vyzkoušet si manipulaci s nimi, 
zkrátka „osahat“ si je.  

Hodnocenými kritérii tedy byly:
• čistota, pořádek a vybavení pro-

dejny,
• vzhled prodejce,
• přivítání a úvod rozhovoru,

• spontánní zjišťování potřeb,
• komunikační schopnosti prodejce,
• prezentace a předložení nabídky,
• „tah na branku“,
• rozloučení,
• nabídka,
• následný kontakt.

Z  celkového množství 100 bodů 
bylo možno získat největší množ-
ství bodů právě v kategoriích „čis-
tota, pořádek a vybavení prodejny“ 
a „prezentace a  předložení nabíd-
ky“, které mají k samotné podstatě 
showroomů nejužší vazbu. 
Celkově s uspokojením konstatu-
jeme, že žádná ze zúčastněných fi -
rem si neudělala ostudu a zejména 
ve dvou zmíněných oblastech bylo 
hodnocení poměrně uspokojivé, 
i když rozdíly se samozřejmě našly. 
Za zmínku určitě stojí to, že v kate-
gorii komunikačních schopností 
prodejce obdrželi dokonce všichni 
soutěžící plný počet bodů. Naopak 
nejhůře v  průměrném hodnocení 
dopadly kategorie „vzhled prodej-
ce“, resp. „tah na  branku“, kde byl 
průměrný celkový výsledek všech 
zúčastněných 46  %, resp. 44 % 
z možných 100 %.
Zde je tedy 5 nejúspěšnějších show-                                                                                                                 
roomů soutěže o TOP SHOWROOM                                                                                     
STÍNICÍ TECHNIKY v roce 2012:

1. PROKLIMA stínící 

 technika, s.r.o.           93 body

2.-3. LOMAX & Co s.r.o.      91 bod

2.-3. LEPŠÍ STÍNĚNÍ s.r.o.   91 bod

4. INTERM, s.r.o.          88 bodů

5. PLASTIC-AL s.r.o.          87 bodů

Za účast v soutěži děkujeme a k vý-
sledkům gratulujeme jak vítězům, 
tak všem zúčastněným fi rmám.
Soutěž však nebyla jen samoúčelná. 
Jejím vyhlášením jsme chtěli zvý-

šit kvalitu přístupu k  zákazníkům 
na  českém trhu. Kvalitně vybu-                                                                                                         
dovaný a  spolehlivě a  zákaznicky 
vstřícně provozovaný showroom 
zákazníkům poskytne veškeré po-                       
třebné informace o výrobcích 
a usnadní jim tak rozhodování, a vý-
robci či prodejci poskytne potřebné 
zázemí pro kvalitní práci. Kromě 
toho chceme inspirovat další fi rmy 
k vytvoření nových showroomů.

Hlavní zásady kvalitně vybudova-
ného a dobře fungujícího showro-
omu lze tedy shrnout takto:
• dopravní dostupnost showro-

omu a  jeho zřetelné označení 
- sebenákladnější showroom ne-
splní svůj účel, když ho zákazník 
přehlédne a  nenajde ho, často 
zákazníka odradí i to, že nenalez-
ne místo k zaparkování,

• dostatečný prostor pro umís-

tění zamýšlených výrobků                           
– někdy „méně je více“, příliš 
mnoho výrobků na malém pro-
storu znepřehlední nabídku,

• promyšlené rozmístění pro-

duktů, nejlépe do  sekcí, které 
spolu souvisejí – chaoticky roz-
místěné výrobky zákazníkovi 
rozhodování ztěžují,

• funkčnost vystavených pro-

duktů – je nutno neustále dbát 
na to, aby výrobky byly funkční, 
v opačném případě „degraduje-
me“ showroom na  trojrozměr-
ný, ale zbytečně drahý prospekt; 
funkčnost nezapomínejte ne-
jen sami předvést, ale také ji 
nechejte zákazníkům osobně 
vyzkoušet,

• informační materiály - informa-                                                                            
ce o produktech (letáky, brožu-
ry, katalogy),

• kvalitní personál - odborná zna-
lost produktů by měla být samo-

zřejmostí, zákaznická vstřícnost 
a  fl exibilní přístup k  požadav-
kům zákazníka pak odliší kvalitní 
showroom od méně kvalitního,

• vhodná otevírací doba – s při-
hlédnutím k regionu, ve kterém 
se showroom nachází, a k mož-
nostem předpokládaných kli-
entů zvolit přiměřenou otevírací 
dobu a  tu dodržovat (cedulky 
„přijdu hned“ nejsou tou opti-
mální vizitkou),

• vhodné zázemí pro klienty 
– lze předpokládat, že klienti 
stráví v  showroomu více než 
5 - 10 minut, proto je nezbytné 
minimálně důstojné hygienické 
zázemí, optimálně i  možnost 
menšího občerstvení.

Aspekty, jako je to, že zákazníka 
nenecháme po  příchodu dlouho 
bez povšimnutí nebo že dodržíme 
to, co jsme mu při jednání slíbili, 
považujeme za  nezbytné při ja-
kémkoliv jednání – tedy v showro-
omu i mimo něj.

Tři vítězné showroomy se Vám nyní 
mají možnost představit. Všem jsme 
položili stejné dvě otázky, které moh-
li zakomponovat do své prezentace:
1. „Co Vás vedlo k tomu, že jste si 

showroom vytvořili - neobešli 
byste se bez něj?“ 

2. „Proč by měl koncový uživa-
tel/architekt/projektant Váš 
showroom navštívit?“

Věříme, že jejich odpovědi a  jejich 
následováníhodný příklad bude in-
spirací nejen pro další fi rmy z oboru, 
ale zejména pro budoucí návštěvní-
ky showroomů, jako optimální příle-
žitosti jak se nejlépe s produkty stínicí 
techniky seznámit.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

TOP SHOWROOM stínicí techniky

- vyhodnocení soutěže

V minulém čísle RTS Magazínu vyhlásilo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
soutěž o nejlepší showroom v oboru stínicí techniky u nás. Do soutěže se mohla přihlásit která-
koliv fi rma z oboru, která provozuje showroom, a to jak fi rma výrobní, tak obchodní. Podstatné 
bylo to, aby šlo o showroom, který běžně slouží veřejnosti, tedy ne například pouze jako školicí 
místnost. Oceňujeme „odvahu“ všech fi rem, které se soutěže zúčastnily a podstoupily určité 
riziko a napětí, které se samozřejmě, jako v každé soutěži, dalo očekávat.
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„Naši provozovnu na  adrese Praha 5, Vrch-
lického 161/5A jsme pro zákazníky otevřeli 
v březnu 2012. Nahradili jsme tím naši stávající 
prodejnu na  Praze 6, která již nevyhovovala 
z důvodu nedostačující prodejní plochy a pro-
blematického parkování.“

Současným trendem, kterým obor stínicí 
techniky prochází, je začlenění žaluzií, rolet 
a markýz do obydlí z důvodů nejen funkčních 
a úsporných, ale i estetických. Stínicí technika 
se stává součástí moderních objektů a  jejich 
interiérů, které stylově dotváří. Sílící žádosti 
našich zákazníků, kterými byla potřeba vidět 
výrobky stínicí techniky v  reálných podmín-
kách, vedla k myšlence otevření opravdu vel-
kého showroomu. 

Galerie na  ploše 400 m2 umožňuje svým ná-
vštěvníkům zhlédnout několik desítek funkč-
ních vzorků stínicí techniky – žaluzie, rolety, 
markýzy, fasádní clony, sítě proti hmyzu a gará-
žová vrata. Plně funkční vzorky jsou instalovány 
na  reálných oknech a  zdech. Nechybí ani pří-
jemné venkovní posezení pod samostatně sto-
jící pergolou či interiérový nábytek, ve kterém 
si mohou zákazníci přiblížit atmosféru, kterou 
jim stínicí technika použitá následně v jejich in-
teriérech a nemovitostech navodí. Návštěvník 

zde má možnost si vyzkoušet všechny možné 
typy ovládání - od manuálního, až po ovládání 
elektrické, včetně dálkového ovladače. 

Otevřením nové provozovny na Praze 5 byl vy-
řešen i problém s parkováním, který, zejména 
v Praze, trápí nejednoho zákazníka. Při dnešní 
silné konkurenci je možnost pohodlného par-
kování pro fi rmu jednou z nesporných konku-
renčních výhod.

Na provozovně se klientům věnují čtyři zku-
šení obchodníci. Návštěvníkům poskytnou 
odborné poradenství, předvedení stínicí 
techniky či vyřízení objednávky. Další infor-
mace o výrobcích a službách fi rmy PROKLIMA 
stínící technika s.r.o., jakož i  virtuální pre-
zentaci uvedeného showroomu, naleznete 
na www.zaluzie-proklima.cz.

PROKLIMA stínící technika s.r.o.

Nová galerie stínicí techniky

V březnu loňského roku otevřela fi rma PROKLIMA stínící technika s.r.o. v Praze 5 novou Galerii 
stínicí techniky. Prezentovány jsou zde výrobky značky CLIMAX a  vratové systémy. Na  bližší 
informace a důvod otevření galerie odpovídá ředitel společnosti pan Aleš Jakubec.
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Součástí objektu jsou kromě prezentačního pro-
storu také kanceláře, jednací-školicí místnosti 
a  technické zázemí. Tento nový showroom je 
výjimečný v  mnoha ohledech. Zákazníci v  něm 
naleznou nadčasovou eleganci a také určitý pocit 
výjimečnosti a  exkluzivity. Společně s  osobním 
přístupem a nabídkou komplexních služeb v ob-
lasti prodejní i poprodejní péče je pak výsledný 
dojem, už z pouhé návštěvy, téměř „nezapome-
nutelným“ zážitkem.

Touha po hodnověrných informacích
Sdělení přenášená přes smysly a  emoce měla 
vždy mnohem silnější dopad, než informace, kte-
ré jsme získali zprostředkovanými kanály. Bohu-
žel i v našem případě musíme konstatovat, že stá-
le větší počet komunikačních kanálů a komuniké 
v nich obsažených vede k tomu, že člověk bývá 
informacemi zahlcen a zaujmout jeho pozornost 
je obtížné. V současné době je showroom jedním 
ze způsobů, jak dopravit požadované sdělení 
přímo k zákazníkovi s jistotou, že jej vstřebá v ne-
změněné podobě. 
Dnes už se zdá být téměř nemyslitelné, že by 
někdo kupoval výrobek jen podle informací z in-
ternetu anebo obrázku z eshopu. Lidé přestávají 
věřit, chtějí více důkazů, že právě tento výrobek 
je ten, co chtějí.
Pakliže chceme zákazníka skutečně přesvědčit 
o  kvalitě našeho výrobku, vyplatí se dát mu čas, 

aby si tu kterou věc vyzkoušel, osahal či otestoval. 
Zkoumání za pomoci našich smyslů je s námi již 
od pradávna a právě dnešní doba tento fakt velmi 
často opomíná.
V  novém showroomu Lomax ale zákazník není 
odkázaný pouze na  informace z  popisků či 
na  vlastní smyslové dojmy. K  dispozici je stále 
několik specialistů, kteří pomohou zákazníkovi 
s výběrem a poskytnou další kvalifi kované infor-
mace o všech vystavených produktech. Je třeba 
mít stále na paměti, že není důležitá jen vizuální 
stránka prodejny, ale také kvalita personálu!
Velký boom showroomů, který jsme v  české 
kotlině mohli sledovat koncem devadesátých 
let, je důkazem, že tento koncept je pro urči-
té segmenty považován za  velmi významnou 
součást. Dobře postavená prezentační místnost 
zákazníkovi neposkytuje jen „smyslovou pastvu“, 
příjem erudovaných informací, ale zároveň velmi 
silně buduje brand loyalty. O tom, že není tyto tři 
prvky lehké skloubit dohromady, aby skutečně 
fungovaly, nás přesvědčilo naopak masivní uza-
vírání showroomů (resp. jejich redukce) v prvních 
letech jedenadvacátého století. Jsme přesvědče-
ni, že v našem oboru je efekt showroomu nena-
hraditelný, a proto je tak potřeba v dnešní době 
upustit od tradičního konceptu a přejít k nároč-
nějšímu řešení.
Součástí naší prodejny je proto také oddělení slu-
žeb. Tuto možnost ocení především projektanti 

a architekti, kteří k nám zavítají. Mohou využít pří-
tomnosti technických a obchodních pracovníků, 
konstrukčního a  výrobního oddělení při řešení 
projektových a  technologických otázek nebo 
problémů.
Největší vzorková prodejna vratové a stínicí tech-
niky v  ČR, Lomax Bořetice, tak umožňuje svým 
návštěvníkům vyzkoušet si všechny naše produk-
ty ještě před koupí. V  novém showroomu jsou 
vystaveny desítky funkčních vzorků a jejich mož-
ných prvků ovládání, které jsou v současné době 
v naší produkci k dispozici. Každý exponát lze vzít 
do ruky a zkusit ho použít. Před koupí tak zákaz-
ník pozná, který z  vystavených vzorků mu více 
vyhovuje také třeba ovládáním. Chceme, aby si 
návštěvník udělal představu, jak by daný produkt 
mohl vypadat u něj doma či v projektu. Chceme, 
aby se podíval na  různé typy barevných prove-
dení, typy materiálů a měl možnost poznat tech-
nická řešení, o kterých třeba dosud neměl žádné 
povědomí apod. V neposlední řadě je showroom 
velkým přínosem v oblasti pořádání školení ať už 
pro technické či obchodní týmy našich partnerů 
nebo také pro odbornou veřejnost, tzn. projek-
tanty a architekty. 
S podobnými školicími středisky mají velmi dobré 
zkušenosti i v jiných společnostech. Víme všichni, 
že při školení se probírá nejen teorie, ale je důle-
žité si prakticky vše sám vyzkoušet. Naše výrob-
ky se tak mohou dostat rychleji mezi zákazníky. 
Celkově vycházíme ze strategie rozdílnosti a vy-
spělosti našich výrobků ve  prospěch obchodní 
soutěže. Jsme přesvědčeni, že velmi dobrá in-
formovanost o  našich kvalitách a  přednostech 
ve spojení s praktickým využitím a osahání si vý-
robků potom zájemce přesvědčí. Naše produkty 
nenaleznete v  žádných obchodních řetězcích, 
neboť Lomax se nejlépe cítí v rukách odborníků. 
O koupi se tak stále rozhoduje nakonec u prodej-
ce v showroomu nebo u zákazníka doma.
Značka Lomax, a především naši zákazníci, zaslu-
hují maximální péči a  pozornost. Tímto krokem 
jsme opět významně povýšili kvalitu poskytova-
ných služeb a samozřejmě i kvalitu zázemí, kde 
se nyní budou naši zákazníci a obchodní partneři 
cítit ještě lépe.

www.lomax.cz

Nasloucháme potřebám našeho zákazníka, 

snažíme se ho inspirovat a přetváříme 

jeho představy ve skutečnost

Kvalita poskytovaných služeb v Lomaxu je, byla a vždy bude na prvním místě. Naši zaměstnan-
ci jsou zkušení profesionálové v oblasti výroby a prodeje stínicí a vratové techniky. Abychom 
ale byli schopni přinášet našim zákazníkům skutečnou kvalitu a maximální „luxus“ v poskyto-
vaných službách, rozhodli jsme se v roce 2008 postavit úplně nový showroom s administrativ-
ním zázemím o celkové ploše 1680 m2.
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Samozřejmě v této době a v letech následu-
jících šla práce sama, o  potřebě zakázkové 
kanceláře jsem vůbec neuvažoval.
Moje první zakázková kancelář, kterou jsme 
s mým tehdejším kolegou otevřeli, měla cca 
35 m2 a  měli jsme v ní i montážní zázemí. Její 
význam jsme v té době plně nedocenili, ale 
zákazníci k nám již chodili. 
S  růstem sortimentu rostla pomalu i  ná-
ročnost zákazníků. Vývoj na  fi rmě přispěl 
i ke stěhování do větších prostor. Asi 50 m2 
výstavní plochy spojené s kanceláří. Pocho-
pil jsem i důležitost a smysl zakázkové kan-
celáře. 
Na  otázku: Co Vás vedlo k  tomu, že jste si 
showroom vytvořili – neobešli byste se bez 
něj? – je moje odpověď jednoznačná: „Ne, 
neobešli. Nabízet zboží přehledně v čistém, 
útulném a příjemném prostření mělo smysl 
a v tomto mě utvrdily i reakce našich zákaz-
níků, které byly vždy pozitivní. Utvrdil jsem 
se v tom, že toto je cesta správným směrem.“
Velký zlom nastal zhruba před pěti lety, kdy 
jsem přestěhoval fi rmu již podruhé. Tento-
krát do prostor cca 100 m2 výstavní plochy. 
Čas ukázal, že toto rozhodní i přes nemalé in-
vestice v řádu mnoha desítek až stovek tisíc 
bylo rozhodnutí správné. Tímto jsem nastar-
toval prudký růst fi rmy, kdy jsme se z obratu 
cca 2,5 mil. Kč dostali až na 9,5 mil. Jsem více 
než přesvědčen, že bez této změny bychom 
růstu nedosáhli. 
Pravdou je, že před pěti lety po  otevření 
nové kanceláře jsem měl dojem, že jsme 
v cíli cesty, ale nyní vím, že i zakázková kan-
celář či chcete-li showroom je běh na dlou-
hou trať a vše má svůj vývoj. Proto jsme letos 
přistoupili k rekonstrukci našich prostor. Přes 
léto jsme upravili exteriér provozovny a nyní 
pokračujeme v interiéru. 
Vím, že spolu s  moderní stínicí technikou 
a  se stále vzrůstajícími nároky našich zá-
kazníků se neobejdeme bez kvalitních 
a  moderních prostor. Důležité jsou funkční, 
čisté a  přehledné vzorky. Nebojíme se uká-
zat technickou zdatnost nejen samotných 
výrobků, ale také jejich samotného řízení 
dálkovými ovladači, čidly automatizaci jak 
žaluzií, markýz i rolet. Prezentujeme zkrátka 

moderní a  praktická řešení. Není výjimkou, 
že zákazník je v  naší zakázkové kanceláři 
i hodinu a půl, tři čtvrtě hodinová návštěva 
je běžná. Proto bych rád zdůraznil i takovou 
drobnost jako je občerstvení a  v  případě 
nutnosti k dispozici i čistá toaleta. 
A pokud mám odpovědět na otázku:  „Proč by 
měl koncový uživatel/architekt náš showro-
om navštívit?“ - mám jasno. Stínicí technika 
je stále věcí individuálních řešení, kdy se sna-
žíme především zjistit představy a  potřeby 
zákazníka a  nabídnout odpovídající řešení 
takzvaně namíru. Společně s  projektanty 
najdeme odpovídající technické provedení 
a  s  architekty vizuální stránku zakázky. Vel-
mi často se setkáme v  takovéto „kompletní 
sestavě„ právě v našem showroomu.  Osobní 
setkání nemůže žádná, byť sebelepší prezen-
tace na internetu nahradit. 
Závěrem bych chtěl říci, že je vlastě jedno, 
zda říkáme zakázková kancelář či showro-
om. Mnohem důležitější je, aby zákazník, 
který k nám přijde utratit své peníze a je jed-
no jestli 800 korun nebo 250 000, odcházel 
s dobrým pocitem a přesvědčen, že se svěří 
té správné fi rmě. 
Nedílnou součástí kvalitní zakázkové kan-
celáře či showroomu je odborný personál 

na  jakékoli úrovni svého zařazení ve  fi rmě.  
Je velmi důležité neustálé průběžné vzdě-
lávání jak teoretické, tak praktické. Je velmi 
důležité, aby ve fi rmě panovala dobrá nála-
da, tvůrčí atmosféra. Klid a pohoda.  
Pokud toto vše do  sebe zapadá a  funguje, 
úspěch se jistě dostaví a  je jedno zda máte 
zakázkovou kancelář či showroom.      

Petr Drápal
www.lepsi-stineni.cz

Zakázková kancelář nebo showroom?

Když jsem v lednu roku 1991 začal s podnikáním jako montér 
žaluzií, byla samozřejmě jiná doba. Všude vládly maximálně vý-
lohy obchodů z dob minulých, nirvánu jsme prožívali u výloh 
s elektro zbožím a vrcholem byly obchodní domy ve stylu PRIOR. 
V televizi nás okouzlovaly reklamy vzdáleně se podobajícím re-
klamám, které jsme znali z vysílání s rakouské televize ORF 1. 
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Jedním z takovýchto zdrojů byl 
časopis „Udělej – Urob si sám“, 
který obsahoval řadu inspirací 
a  návodů, jak si postavit, vyro-
bit nebo opravit různé náleži-
tosti pro potřeby domácností 
vlastními silami. Časopis vychá-
zel ve  své původní podobě 4x 
ročně od  roku 1970 v  nákladu 
cca 125  000 ks a  měl 64 stran                    
dle aktuálního čísla. 

V  čísle 22, které bylo vydáno 
v roce 1977, bylo například po-
psáno, jak si postavit katama-
ran nebo plachetnici, vyrobit si 
vlastní sandály, skládací police 
do  stanu, elektrický gril, odklá-
dací poličku do Moskviče, dvou-
rychlostní stěrače a  další. Jed-
ním z  nosných témat daného 
čísla byla výroba „levné, pěkné 
a praktické žaluzie z hliníkového 
plechu“. Celý návod byl popsán 
na  pěti stranách, včetně obráz-
ků, schémat a  také fotografi í, 
které zachycovaly postup mon-
táže samotné žaluzie.  

Níže v  textu naleznete vybraný 
autentický text (bez návodu 
na  montáž), pro Vaši inspiraci, 
jak mohly být žaluzie vyráběny 
vlastními silami, před 35 lety… 

LACNÉ, PEKNÉ 
A PRAKTICKÉ ŽALÚZIE 
Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
Sťahovacie rolety majú jednu vý-
hodu a  tri nevýhody. Výhodou je 
ich malá cena, nevýhodami to, 
že zabraňujú prúdeniu vzduchu, 
zamedzujú výhľad a zhoršujú sve-
telné pomery v  miestnosti. Pri ža- 
lúziách je to naopak.
Hliníkové žalúzie sú vhodné 
najmä na okná miestností obrá-
tených na  juh, pretože ich lesklý 
povrch odráža slnečné lúče. Ani 
s vysokou cenou žalúzií to nie je 

také jednoznačné. Pri cene hliní-
kového plechu 36,- Kčs za  1 m2                                                                               
vyjde cena žalúzií na okno s veľ-
kosťou asi 2,5 m2 približne na   
200 Kčs. Pritom najmä pri fran-
cúzskych oknách moderných 
objektov s moderným interiérom 
možno okrem roliet vynechať aj 
záclony. Potom sú však hliníkové 
žalúzie tým najlacnejším rieše-
ním.
Opísané žalúzie sú aj materiálovo 
dostupné; hliníkový plech dostať 
v  Rempe, Domstave a  pod., tka-
ninu v Rempe. Údržba sa obmed-
zuje na  občasné pretretie pra-
chovkou. Ukázalo sa, že žalúzie 
takmer neoxidujú, hoci sa okná 
občas zarosia aj vnútri. Zrejme 
bude výhodnejšie žalúzie za 10 až 
15 rokov preleštiť než ich natrieť 
farbou.
Žalúzie nie sú vyťahovacie; na-
priek tomu vďaka použitému 
materiálu nepohlcujú v otvorenej 
polohe ani toľko svetla ako záclo-

ny. V  tejto polohe plnia aj funk-
ciu záclony, pretože pri pohľade 
zvonka dostatočne kryjú vnútro 
miestnosti.
V zatvorenej polohe neprepúšťajú 
takmer nijaké svetlo a  zastupujú 
teda funkciu závesov. V slnečných 
letných dňoch udržiavajú žalúzie 
v  miestnosti príjemný chládok, 
ktorý nejde na úkor svetla v byte. 
Pretože žalúzie nie sú vystavené 
nijakým účinkom vonkajšieho 
prostredia, zachovávajú si veľa 
rokov svoj prirodzený lesk a  ne-
oxidujú.

POSTUP PRÁCE
Rozmery opísanej konštrukcie 
sú použité na  vyklápacie okná 
s medzerou medzi sklami 60 mm 
a so šírkou okna 150 cm. Do jed-
ného okna tohto typu treba asi 
40 kusov žalúzií. Na iné rozmery 
okien treba miery prispôsobiť. 
Pri dĺžke žalúzií do  140 cm stačí 
plech s  hrúbkou 0,4 mm s  pri-

chytením na  dva nosné rebríčky 
podľa obr. 7.

VÝROBA ŽALÚZIÍ
Ak je medzera medzi sklami 
60 mm, necháme si na strojových 
nožniciach nastrihať z  hliníko-
vého plechu potrebný počet pá-
sov širokých 50 mm. Keď je tvar 
okna vnútri zrezaný, upravíme 
tvar koncov žalúzií 8 podľa obr. 
5. Na  klampiarskej ohýbačke 
ohneme okraje v  šírke 9 mm na-
jednej strane o 45° smerom nahor 
a na druhej strane nadol - obr. 5. 
Vo vzdialenostiach podľa obr. 7 
prestrihneme na  leme ohnutom 
nadol vodiacu medzeru a  ohne-
me ju o  90 nahor (rez C-C na       
obr. 5). Do  vodiacej medzery za-
padne závesná tkanina 11, a tým 
je žalúzia zabezpečená proti po-
sunutiu do bokov.
Keď sa šírka okna líši od  opísa-
nej konštrukcie, platí na  určenie 
miesta prestrihnutia vodiacich 

Pohled do historie… „Udělej – Urob si sám“

Jak vypadala minulost stínicí techniky? Částečný obrázek bychom mohli nalézt a vyčíst z his-
torických zdrojů a archívů samotných výrobců. Existovaly však i názorné postupy a návody, 
které byly v dané době cíleny na koncové uživatele. Nejenom žaluzie jste si mohli vyrobit 
doma nebo v dílně „na koleně“ – stačilo popsat návod a český/slovenský národ kutilů si vyro-
bil cokoliv podle svých představ a zručnosti. Otázka kvality zpracování a provedení pak byla 
samozřejmě velmi subjektivní…
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medzier tento postup: Žalúziu po-
ložíme na hrany dvoch trojbokých 
hranolčekov dreva tak, aby sme 
zistili, ako sa žalúzia „prenáša“. 
Hranolčeky posúvame k  stredu 
alebo k  okrajom žalúzie, až zistí-
me miesto, kde sa už žalúzia ne-
prehýba.

VÝROBA ZÁVESNÉHO 
SYSTÉMU
Celú konštrukciu nesie hriadeľ 1 
z ocele 08 mm. Naň vo vzdialenos-
tiach zodpovedajúcich vodiacim 
medzerám na žalúziách privaríme 
nosné ramienka 2 s  výstuhami 
3 (obr. 1). Do  hriadeľa vyvŕtame 
potrebný počet zvislých otvorov, 
do  ktorých neskôr pomocou zá-
vlačiek  pevníme hornú delenú 
žalúziu. Na  konci hriadeľa, kde 
bude upevnený vyklápací kotúč 4, 
vyrežeme závit M8 a  naň potom 
napevno naskrutkujeme kotúč 
4. Druhá alternatíva, nakresle-
ná na  obr. 4, je riešená tak, že vo 
valcovej časti kotúča je otvor so 
závitom M4 na  upevnenie vyklá-
pacieho kotúča na  hriadeľ po-
mocou dlhšieho červíka (rez A-A) 
M4. Toto riešenie nám umožňuje 
presné nastavenie uhla vyklápa-
nia. Až po nastavení zostavu rozo-
berieme a do hriadeľa 1 vyvŕtame 
na náležitom mieste jamku na do-
sadnutie hrotu zabezpečovacieho 
červíka.
Vyklápací Kotúč 4 môžeme zho-
toviť z  ttsxgumoidu, fíbru, silonu, 
pripadne z duralu. V drážke na šn-
úru sú dva otvory 04 mm, ktoré sú 
na seba kolmé a vytvoria v telese 
kotúča prievlek na ovládaciu šnú-
ru 14 (rez B-B, obr. 4). Na ramienka 
2 zavesíme pomocou strmeňov 
7 rebríčky, ktoré nesú vlastné žal-
úzie. Na spojenie strmeňov so zá-
vesnými tkaninami 11 použijeme 
sedlárske nity.

VÝROBA REBRÍČKOV
Závesné tkaniny 11 s priečkami 12 
zošivame na  šijacom stroji podľa 
obr. 1. Skôr, ako začneme zošívať, 
musíme si rozmerať celkovú výšku 
okna na  potrebný počet políčok 
(v našom prípade po 37 mm), aby 
dole nezostalo např. len pol políč-
ka. Zvyšujúcu dĺžku môžeme totiž 
rozdeliť např. po  1 mm na  všetky 
políčka. Preto je lepšie vyrobiť 
rebríčky až nakoniec, keď máme 
závesný systém hotový a  zavese-
ný v okne. Zošívanie je veľmi prác-

ne, najmä kecľ uvážime, že určitá 
presnosť je nevyhnutná, aby žal-
úzie ležali v rebríčkoch  rovnobež-
ne, pokiaľ možno s  najmenšími 
rozdielmi. Môžeme použiť aj niek-
toré z kvalitných lepidiel na textil. 
Pri niektorých lepidlech je veľká 
pevnosť spojov, a  preto by tento 
spôsob mohol vyhovovať, pretože 
žalúzia je pomerne ľahká. V žiad-
nom prípade sa nesmie dať lepi-
dlo rozpustiť vodou, pretože okná 
sa predsa občas aj znútra zapotia. 
Poslednú priečku zhotovíme z po-
zinkovaného drôtu v  tvare spony 
10. Konce môžeme k sebe prispáj-
kovať. Konce závesných tkanín 11 
okolo spony 23 přehneme a preši-
jeme, prípadne ešte zabezpečíme 
sponami z drôtu (obr. 1).
Aby sme mohli začať montáž, po-
trebujeme ešte upraviť závesné 
háky 5 a zaobstarať si alebo vyro-
biť kladku 13. Na  priechod šnúry 
cez rám okna potrebujeme ešte 
medenú rúrku 15 s  rozšíreným 
koncom. Rúrku na  konci vyžíha-
me a  prudko ochladíme vo vode. 
Potom ju na  sústruhu oporným 
hrotom dreveného stojana alebo 
hrotom upnutým do vŕtačky lievi-
kovité rozšíříme (obr. 6).
… Keď nám nejaké žalúzie zvý-
šia, môžeme ich využiť na  zakry-
tie horných častí okienok např. 
na  špajzu. Okienka sú väčšinou 
potiahnuté sieťou proti muchám. 
Ak na  okienko svieti slnko, nie-
koľko žalúzií urobí tieň. Rovnako 
dobre sa uplatnia tieto žalúzie pri 
prudkom daždi pri letných búr-
kach.

I  takto vypadala minulost stínicí 
techniky. V  současné době má 
naštěstí zákazník k  dispozici ši-
rokou nabídku produktů stínicí 
techniky od  řady kvalitních čes-
kých výrobců, kteří mají nejen 
v  České republice, ale i  v  zahra-
ničí velmi dobrou pověst, a  to 
jak po  stránce kvality použitých 
materiálů, tak vysoce vyspělých 
technologií. Vlastní výrobou ža-
luzie se již tak zákazník zabývat 
nemusí….  

Jakub Vaněk
RTS Magazín

Zdroj: UROB — UDĚLEJ SI SÁM, 
zväzok 22, MDT 379 826, 

64 055, 1977, 1. vydání
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Úkolem bylo zprovoznit celkem deset mar-
kýz tří typů. Jednalo se o  markýzy sklopné, 
balkónové, a  o svislé clony. Podmínkou 
investora a  památkářů bylo zachování pů-
vodní koncepce a technického řešení. Origi-
nály markýz měly být zrekonstruovány tak, 
aby byla dodržena jejich původní podoba 
a  funkce. To však nebylo z  důvodu bezpeč-
nosti a  provozuschopnosti v  některých pří-
padech zcela možné. Vývojovými pracov-
níky CLIMAXu byly navrženy úpravy, které 
zaručovaly především funkčně provozní 
spolehlivost výrobků. 

Mezi zásadní změny patřila výměna původ-
ně bavlněného potahu za akrylátovou látku, 
zajišťující vyšší stupeň odolnosti proti UV 
záření. Použití akrylátové látky také zaruču-
je delší životnost a  stálobarevnost potahu 
markýzy. 

Původní princip sklápění markýz umístně-
ných před hlavním obytným prostorem vily, 
který byl prvotně ovládán ručně pomocí šes-
timetrového táhla, byl nově zprovozněn po-
mocí motorů na dálkové ovládání. Z důvodu 
ochrany před poškozením byly markýzy do-

plněny o automatické čidlo „vítr – déšť“, kte-
ré zaručuje při zhoršených povětrnostních 
podmínkách automatické stažení markýz. 
Celý systém byl pak napojen na záložní zdro-
je elektrické energie.

Montáž markýz proběhla na  začátku měsí-
ce prosince 2011. Navržené způsoby řešení 
již tedy více než rok slouží provozovatelům 
a návštěvníkům vily. Od jejich instalace zde 
nebyl proveden žádný servisní zásah a s jis-
totou lze říci, že instalovaná stínicí technika 
CLIMAX funguje bez problémů. 

V únoru loňského roku skončila dvouletá rekonstrukce vily Tugendhat, včetně jejího inte-         
riéru a přilehlé zahrady. Cílem celé akce bylo zachovat originální stavební prvky, konstrukč-
ní detaily, materiály a funkční systémy. Nabídku spolupráce na tomto významném projektu 
dostala od renomované fi rmy zabývající se rekonstruováním technických památek i společ-
nost SERVIS CLIMAX a.s.  

Markýzy CLIMAX na památkově chráněné 

vile Tugendhat
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Vila Tugendhat patří mezi památky světové 
moderní architektury a  je zapsaná od  roku 
2001 na  Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Její prostory 
jsou zpřístupněny veřejnosti a o prohlídky je 
značný zájem. 

Zrekonstruovanou vilu Tugendhat včetně 
zrenovovaných markýz si můžete prohléd-
nout v Brně, na ulici Černopolní 45, od úterý 
do neděle mezi 10 a 17 hodinou.    

Ing. Roman Havel
SERVIS CLIMAX a.s.

(PR)

Pohyblivá ramena – sklopná markýza

Spojení předního profi lu s ramenem – sklopná markýza

Uchycení vodicích lanek – svislá clona

Uchycení hřídele – svislá clona 

Po rekonstrukciPřed rekonstrukcí
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Průmyslová rolovací vrata fungují 
na stejném principu, jako rolovací 
vrata určená pro privátní sektor. 
Hlavním jednotícím prvkem vrat 
je jejich výplň, která se skládá 
z  podélných profi lů tzv. lamel. 
Lamely jsou vzájemně spojeny 
pomocí speciálních zámků a tvoří 
tak samotné křídlo vrat. Rolovací 
vrata určená pro průmyslové pou-
žití jsou nejčastěji vyráběna z jed-
nostěnných nebo dvoustěnných 
lamel o  krycí výšce cca 100 mm 
a  síle profi lu cca 23 mm. Lame-
ly jsou válcovány z  hliníkového 
nebo ocelového plechu o  různé 
síle materiálu (v závislosti na šířce 
otvoru). Některé typy lamel jsou 
také nabízeny v provedení z nere-
zové oceli různých tříd. Tyto lame-
ly jsou využívány převážně v ag-
resivním prostředí (např. sklad 
soli, atd.). Dvoustěnné lamely 
bývají vyplněny polyuretanovou 
pěnou (PUR), polystyrenovou 
nebo minerální izolací. Spodní 
hrana vrat je zpravidla tvořena 
taženou hliníkovou lamelou, kte-

rá je opatřena pryžovým těsnícím 
profi lem, jehož základní funkcí 
je utěsnění nerovností podlahy 
v  prostoru vrat. Prosvětlení vra-
tového křídla je možné použitím 
speciálních lamel s  vloženými 
polykarbonátovými pásy nebo 
samostatnými sklíčky. V  případě 
požadavku na provětrání vratové-
ho křídla jsou nabízeny speciální 
perforované jednostěnné lamely 
s  otvory o  průměru cca 3,2 mm. 
Pro dvoustěnné zateplené lamely 
jsou nabízeny lamely s ventilační-
mi mřížkami, případně podélnými 
ventilačními prolisy. Průmyslová 
rolovací vrata mohou být dále do-
dávána ve speciálních provedení, 
jako jsou například vrata s  otoč-
ným bočním dílem s  integrova-
nými dveřmi, s  pevným polem, 
s  šikmým podlahovým profi lem, 
vedlejšími dveřmi, atd.

Lamely jsou vedeny v  po  stra-
nách otvoru ukotvených hliníko-
vých nebo ocelových vodících 
lištách s  PVC kluzáky. Navíjejí se 

na  ocelovou hřídel kruhového 
průřezu, jež je uložena na  nos-
ných ocelových konzolách, kotve-
ných po stranách otvoru. V závis-
losti na typu lamel a vodících lišt 
je možné vyrobit vrata pro zvláště 
široké a vysoké otvory. Výjimkou 
nejsou ani vrata široká až 20 m 
případně vrata vysoká až 10 m. 
Vratové křídlo takto rozměrných 
vrat bývá dle požadavků normy 
ČSN EN 12424 na odolnost proti 
větru vybaveno speciálními are-
tacemi, tzv. větrnými háky, které 
v  případě náporu větru zabrání 
vypadnutí křídla z  vodících lišt. 
Rolovací vrata určená pro montáž 
na  obvodový plášť standardně 
splňují odolnost proti zatížení vě-
trem ve třídě 3 (tlak 700 Pa).

Rolovací vrata jsou povahou 
svojí konstrukce nenáročné 
na  hloubku montážního prosto-
ru, takže jen minimálně zasahují 
do  prostoru haly a  neomezují 
tak prostor pod stropem. Naví-
její se kompaktně za překladem. 

Po  stranách a  v  prostoru stropu 
se neztrácí žádná cenná užitná 
plocha haly, kde tak může být 
umístěno další zařízení jako je 
vzduchotechnika, osvětlení haly, 
případně jeřábová dráha. Také 
manévrování vysokozdvižných 
vozíků a  plošin v  prostoru vrat 
není ohroženo nebezpečím koli-
ze s konstrukcí vrat. Rolovací vra-
ta bývají standardně montována 
v interiéru na vratový otvor. V pří-
padě potřeby je však možná také 
montáž z exteriéru, kdy je hřídel 
a  pohonné ústrojí vrat kryto sa-
mostatným krycím boxem.

Pohon vrat
Pohon navíjecí hřídele je v  na-
prosté většině případů zajištěn 
použitím bočního nástrčného po-
honu. Jedná se o třífázový motor 
s převodovkou, která v sobě záro-
veň integruje tzv. pádovou brzdu. 
Toto zařízení tedy zajišťuje vrata 
proti nekontrolovanému odvinutí 
křídla v případě selhání pohonné-
ho ústrojí vrat. Nadrozměrné typy 
vrat pak bývají poháněna z důvo-
du vysoké hmotnosti vratového 
křídla bočním pohonem s  řetě-
zovým převodem. Zde již zařízení 
proti pádu vrat není integrováno 
v  převodovce pohonu, ale je se-
parátně umístěno jako protilehlé 
uložení navíjecí hřídele. Oba zmí-
něné typy pohonů se vyznačují 
vysokou účinností díky použití tří-
fázových motorů. V  případě, kdy 
není na  vrata kladen požadavek 
na  vysokou účinnost, tedy časté 
otevírání a zavírání, je možné také 
použití trubkových průmyslových 
pohonů, případně nástrčných 
bočních pohonů s jednofázovým 
motorem. U těchto typů pohonu 
se však předpokládá max. 10 ote-
vření a zavření vrat za jeden den. 
Někteří výrobci vrat nabízejí trub-
kové pohony třífázové, jejichž 

Průmyslová rolovací vrata

Průmyslová rolovací vrata jsou určena především pro náročné provozy s vysokou intenzitou 
používání. Často slouží k uzavření výrobní haly, továrny, skladu, hangáru, depa a dalších ob-
jektů, ve kterých je kladen požadavek na možnost průjezdu velkých dopravních prostředků. 
V oblasti průmyslového sektoru jsou kladeny velmi vysoké nároky na životnost, variabilitu, 
funkčnost a bezpečnost uzavření stavebního otvoru. Aby byly všechny tyto požadavky spl-
něny, vrata musí mít dokonale promyšlenou konstrukci a precizní provedení profi lů.
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četnost použití je až 30 otevření 
a  zavření vrat za  jeden den. Na-
opak při požadavku na obzvláště 
vysokou frekvenci použití vrat 
bývají standardní boční nástrčné 
pohony nahrazeny speciálními 
pohony s  přídavným nebo inte-
grovaným frekvenčním měni-
čem. Tyto typy pohonů umožňují 
plynulou regulaci počtu otáček 
na  výstupní hřídeli od  0-60 (dle 
typu a  výrobce) a  tedy vysokou 
rychlost otevírání a  zavírání vrat. 
Výhodou tohoto typu pohonu 
je možnost nastavení plynulého 
rozjedu a dojezdu vrat do konco-
vých poloh, což příznivě ovlivňuje 
celkovou životnost vrat. Možnou 
variantou pohonu v případě např. 
nedostupnosti elektrické sítě je 
použití pohonu s  manuálním 
řetězovým převodem. Tato pře-
vodovka je umístěna, stejně jako 
boční nástrčný elektrický pohon, 
vně navíjecí hřídele. Její převod 
pak pomáhá navíjet lamely na 
hřídel při otevírání vrat. Toto řeše-
ní je však, oproti elektrickému po-
honu, omezeno maximální plo-
chou a také výškou vrat vzhledem 
k převodovému poměru pohonu. 
Samotné ovládání vrat (otevírání 
a zavírání) pak vyžaduje manuální 
sílu a postrádá tak komfort elek-
tricky poháněných vrat.

Bezpečnost provozu 
a ovládání
Provoz rolovacích vrat a  jejich 
ovládací prvky jsou vázány do-
držením bezpečnosti provozu 
a  dalších předpisů dle ČSN EN 
13241-1. Jedním ze specifi ckých 
a  zároveň nejdůležitějších bez-
pečnostních prvků je u rolovacích 
vrat tzv. pádová brzda. Jedná se 
o  mechanické zabezpečení pro-
ti samovolnému odvinutí lamel 
z  hřídele a  nekontrolovanému 
pádu vratové výplně. Funguje 
na podobném principu jako bez-
pečnostní pásy v  autě, kdy při 
překročení určité rychlosti otáče-
ní navíjecí hřídele (počtu otáček 

za minutu) dojde k jejímu zablo-
kování a  pomocí integrovaného 
mikrospínače také k  rozpojení 
bezpečnostního vstupu řídící jed-
notky. Je tedy ochráněn jak maje-
tek a zdraví uživatelů, tak i vlastní 
vrata před jejich poškozením.
Základním způsobem ovládání 
vrat s elektrickým třífázovým po-
honem je použití řídící jednotky 
s ovládáním v tzv. režimu „mrtvý 
muž“. Při tomto způsobu ovládání 
musí obsluha vrat držet ovládací 
tlačítko pro zvolený směr (oteví-
rání nebo zavírání) po celou dobu 
běhu vrat. V  případě nebezpečí 
kolize pak pouhým uvolněním 
tlačítka dojde k  okamžitému 
zastavení vrat. Pro komfortní 
způsob ovládání s  dálkovým vy-
sílačem jsou použity pokročilejší 
typy řídících jednotek, které jsou 
vybaveny výstupy pro vyhod-
nocení bezpečnostních prvků. 
Vrata jsou zpravidla provozová-
na v  tzv. impulzním režimu, kdy 
vysláním příkazu k  pohybu vrat 
v  libovolném směru vrata zajíždí 
do  nastavené koncové polohy, 
nebo následným příkazem za-
staví v průběhu jejich dráhy. Pod-
mínkou pro ovládání vrat v  im-
pulzním režimu je zabezpečení 
nájezdové hrany vrat. Toto za-
bezpečení je realizováno pomocí 
optické, kontaktní, nebo tlakové 
spínací lišty umístěné v  těsnícím 
profi lu spodní lamely vrat. Tento 
bezpečnostní prvek pak musí 
být před zavřením vrat otestován 
řídící jednotkou a  teprve po  vy-
hodnocení jeho funkčnosti dojde 
k pohybu vrat. Některé typy řídí-
cích jednotek jsou navíc vybave-
ny vstupy pro připojení a vyhod-
nocení dalších zařízení zvyšujících 
bezpečnost provozu, jako jsou 
světelné závory, výstražná světla 
a  majáky, elektronická ochrana 
proti vsunutí ruky (nutné u  vrat 
s výškou nižší než 2,5 m). Při po-
užití integrovaných funkcí nebo 
přídavných karet je také umožně-
no jednosměrné či dvousměrné 

řízení provozu pomocí semaforů 
(např. vrata v  hromadných gará-
žích), kaskádové řízení při propo-
jení více vrat, atd.

Barevná provedení
Průmyslová rolovací vrata jsou 
obvykle nabízena s  lamelovou 
výplní v  přírodním hliníkovém 
provedení povrchu a  v  případě 
použití ocelových lamel je povrch 
ošetřen zinkováním. Základní 
provedení lamel bývá ještě do-
plněno transparentním lakem, 
který zvyšuje životnost a zlepšuje 
vzhled vratového křídla. Vybrané 
typy lamel bývají rovněž nabí-
zeny v  několika základních od-
stínech barevné škály RAL. Tyto 
základní barvy jsou naneseny už 
na  povrch rozvinutého plechu, 
z  něhož se lamely válcují. Tím je 
zajištěna rovnoměrná povrcho-
vá úprava lamel a  ochrana proti 
korozi v celé ploše, včetně všech 
záhybů. Ostatní konstrukční díly 
vrat bývají nabízeny v základním 
provedení povrchu (přírodní 
hliník, pozinkovaná ocel), avšak 
stejně jako lamely je možno dle 
požadavku zákazníka lakovat 
do  odstínů standardizovaných 
vzorníků RAL. Není zde také žád-
nou výjimkou provedení vrat tzv. 
„bicolor“. To znamená, že lamely 
mají z  interiéru i  exteriéru jinou 
barvu. Některé typy lamel mohou 
být dodávány v  provedení „STU-
CCO“, kdy povrch imituje vzhled 
štukové omítky. Zároveň toto pro-
vedení povrchové úpravy zvyšuje 
životnost celého vratového křídla. 

Design vrat
Vzhled rolovacích vrat je dán 
především krycí výškou lamely. 
Nejčastěji se krycí výška pohybu-
je kolem 100 mm. U jednotlivých 
výrobců se pak lamely liší převáž-
ně tvarovým profi lem, hloubkou 
a  počtem podélných drážek, či 
strukturou povrchu. Samotná 
konstrukce lamely se už na první 
pohled příliš neodlišuje. Lamelo-

vou výplň je také možno doplnit 
o prosvětlovací okénka a  to buď 
nahrazením některé z  lamel v  li-
bovolné výšce lamelou s okénky 
a vloženým čirým polykarbonáto-
vým pásem, nebo samostatným 
dvoustěnným sklíčkem z  téhož 
materiálu, zafrézovaným do stan-
dardní lamely. Druhá z uvedených 
variant nabízí možnost volby 
vzdáleností mezi okénky, střídá-
ní okének mezi lamelami a  u  la-
mel se speciálními povrchy také 
zachování jednotného vzhledu 
v  celé ploše výplně vrat. Nedíl-
nou součástí podtrhující celkový 
vzhled vrat je barevné provedení 
krycího boxu a vodících lišt. Toto 
platí především v  případě, kdy 
jsou vrata montována před ot-
vor (z exteriéru) a tyto díly se tak 
stávají součástí fasády objektu. 
V tomto případě se zde nabízí dal-
ší možnosti kombinací barevných 
odstínů jednotlivých dílů. 

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

Speciální typy 
rolovacích vrat
Někteří výrobci nabízejí ocelová 
rolovací požární vrata. Jedná se 
o speciální uzávěry, které brání ší-
ření požáru, pronikání tepla a pla-
mene. Požární vrata jsou obvykle 
vyráběna s  klasifi kací požární 
odolnosti ve třídách EW15, EW30, 
EW45 i EW60.

Na trhu jsou k dispozici také spe-
ciální neprůstřelná vrata, která bý-
vají žádána zejména na místa se 
zvýšeným nebezpečím, jako jsou 
věznice, banky a další objekty vy-
žadující maximální zabezpečení.

Václav Božek
externí spolupracovník 

RTS Magazínu
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Produktové listy stínicí techniky

Dnes uzavřeme uvedení zkrácených verzí produktových listů stínicí techniky posledními 
dvěma z nich, a to slunolamy a sítěmi proti hmyzu. Úplné znění produktových listů je k dis-
pozici na www.svst.cz.

SLUNOLAMY

1. Obecný popis produktu      

Optimální úroveň jasu v místnosti je 500 - 1500 luxů ovšem sluneční světlo, které dopadá z vnějšku 
na budovu má sílu v rozsahu 10 - 100 tisíc luxů, proto je doporučeno sluneční svit regulovat. Jedním 
z řešení jsou slunolamy.
Jejich primárním cílem je redukovat průnik přímého slunečního záření do interiéru a zabránit 
nadměrnému přehřívání. Nebrání průniku nepřímého slunečního záření a v místnosti tak zůstává 
dostatek světla. 

PRODUKTOVÝ LIST

1.1     Účel slunolamů

Slunolamy slouží jako stínicí prvky, které regulují sluneční svit v interiéru. Vyznačují se mno-
ha unikátními vlastnostmi. Například velmi velká odolnost vůči povětrnostním podmínkám 
(slunce, vítr, déšť, mráz, sníh), dále odolnost vůči korozi nebo ochrana před tepelnou radiací. 
Jsou vhodné pro širokou škálu použití od rodinných domů, administrativních budov až po 
výrobní haly. 

1.2     Specifi cké výhody produktu z hlediska uživatele

• zastínění okenní sestavy rodinných domů a celých budov
• ochrana před přímým slunečním zářením
• ochrana před nadměrným přehříváním
• ochrana soukromí
• dotváří zdravé životní prostředí
• architektonický prvek
• možnost napojení na řídicí systémy
• široká nabídka tvarů a šířek lamel
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SLUNOLAMY

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

2. Členění lamel

2.1     Podle tvaru lamel

Lamely se používají jako protisluneční clony, zejména pro zastínění prosklených budov, oken a světlíků. 
V moderní architektuře se lamely začínají používat jako architektonický prvek.

Datum: 19. 12. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín
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SLUNOLAMY

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

2.2     Podle tvaru lamel

3.1     Horizontální

Český trh nabízí lamely dle materiálu v těchto variantách:
• hliníkové,
• ocelové,
• speciální (dřevěné, skleněné).

Slunolamy jsou na českém trhu převážně rozděleny na:
• horizontální, vertikální, speciální, vyložení na lanko nebo táhlo.

Obr. 4 - Horizontální slunolam 
s krycí lamelou - dolní

Obr. 1 - Horizontální slunolam 
bez krycí lamely - dolní

Obr. 5 - Horizontální slunolam 
s krycí lamelou - dolní

Obr. 2 - Horizontální slunolam 
bez krycí lamely - dolní

Obr. 6 - Horizontální slunolam 
s krycí lamelou - horní

Obr. 3 - Horizontální slunolam 
bez krycí lamely - horní

Datum: 19. 12. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

3. Rozdělení produktu
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SLUNOLAMY

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

4.1     Materiálové složení

4.2     Pohony a ovládání

Slunolamy jsou na českém trhu převážně rozděleny na:
• Horizontální, vertikální, speciální, vyložení na lanko nebo táhlo

Motorický pohon slunolamů umožňuje plné využití výrobku z pohledu uživatele. 
Tento pohon odstraňuje komplikace vzniklé s manuálním ovládáním. Další 
výhoda motorického ovládání spočívá ve snížení rizika poškození produktu 
nevhodnou manipulací.

Ovládání produktu:
•  -  podomítkovým, nástěnným a dálkovým - tento typ ovládání 
 je určen pro základní ovládání produktu,
• 
 uživatelský komfort a maximální využití produktu,
•  - sluneční, větrná, tepelná a dešťová automatika.

Datum: 19. 12. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

4. Technický popis produktu

Komponent
Materiál

Hliník Ocel  Dřevo Sklo Plast

Lamela Ano Ano Ano Ano Ano
Nosník Ano Ano Ano Ne Ne
Držák lamely Ano Ano Ne Ne Ano
Konzoly Ano Ano Ne Ne Ne
Koncovka Ano Ano Ano Ne Ano

Tab. 1 - Materiálové složení komponentů

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

ovladačem

elektronickými řídícími jednotkami

automatikou

 - tento typ ovládání zvyšuje 
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SÍTĚ PROTI HMYZU

PRODUKTOVÝ LIST

Datum: 18. 9. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

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

strana 1 z 8

1. Účel produktu

Sítě proti hmyzu (venkovní clona) představují základní prvek pro zabránění pronikání hmyzu přes otevřené 
otvory staveb. Hlavní součástí sítí je síťovina umístěná do rámu nebo vodicích lišt. Primární použití je vhod-
né pro rodinné domy a administrativní budovy. Sítě se liší zejména způsobem provedení.

1.1  Obecné vlastnosti:

  • ochrana interiérů před hmyzem.

1.2  Specifi cké výhody z pohledu uživatele:

  • výběr materiálu síťoviny,
  • provedení rámu sítě v různých barvách RAL, imitacích dřeva,
  • možnost atypického provedení,
  • vysoká životnost,
  • bezúdržbový produkt,
  • možnost montáže bez zásahu do rámu okna,
  • možnost kombinace s exteriérovou stínicí technikou.

1.3  Vyobrazení produktu
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SÍTĚ PROTI HMYZU

Datum: 18. 9. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

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

2. Rozdělení produktu

Sítě proti hmyzu lze členit dle několika základních parametrů.

2.1  Rozdělení podle způsobu provedení:

  • pevná síť,
  • rolovací síť,
  • posuvná síť,
  • stahovatelná plisé síť,
  • dveřní síť,
  • integrovaná síť s exteriérovou stínicí technikou.

2.2  Rozdělení podle druhu materiálu síťoviny:

  • klasická, 
  • pro alergiky. 

3. Technický popis produktu

3.1  Schéma pevné sítě

detail A

detail C

detail B
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SÍTĚ PROTI HMYZU

Datum: 18. 9. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

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

3.6  Schéma integrované sítě s exteriérovou stínicí technikou

3.7 Materiálové složení

Komponent Pevná síť Rolovací síť Posuvná síť
Stahovatelná

plissé síť
Dveřní síť Integrovaná síť

profi l hliník - hliník - hliník -

výztuha hliník - hliník - hliník -

spojení profi lu plast - plast - plast -

síťovina
sklovlákno 

potažené PVC
sklovlákno 

potažené PVC
sklovlákno 

potažené PVC
sklovlákno 

potažené PVC
sklovlákno 

potažené PVC
sklovlákno 

potažené PVC

box s tyčí - plast / hliník / ocel - - - plast / hliník / ocel

koncová lišta - plast / hliník - plast / hliník - plast / hliník

guma zajišťovací guma / plast - guma / plast guma / plast -

držák profi lu plast / hliník / ocel - plast / hliník / ocel - -

madlo plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník

kartáček textilie textilie textilie textilie textilie textilie

pant - - - plast / hliník -

magnet - - - plast / hliník / ocel -

vodicí lišta - plast / hliník plast / hliník plast / hliník - plast / hliník

nosné a spojovací 
díly, krytky

ocel / hliník / plast

ovládání -
šňůrka / madlo / 

motor
madlo madlo madlo

šňůrka / madlo / 
motor

Pozn.: materiálové složení se může lišit dle jednotlivých výrobců

detail C

detail A

detail B
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SÍTĚ PROTI HMYZU

Datum: 18. 9. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

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

4. Výkresová dokumentace

4.1 Řez integrované sítě s exteriérovou stínicí technikou

4.2 Řezy vybraných profi lů sítí
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Stínicí technika s  manuálním 
ovládáním je sice levnější investi-
cí, ale pro členy domácnosti také 
mnohem namáhavější, zvláště 
u  větších prosklených ploch.          
Při ranním spěchu často nezbývá 
čas (nebo se ani nechce) žaluzie 
či rolety denně obsluhovat, takže 
stínicí technika nakonec zůstává 
nevyužitá. Zanedbatelný není 
ani fakt, že nestejnoměrné pů-
sobení síly při ručním ovládání je 
navíc příčinou poruch vlastního 
mechanismu zařízení.  

Naproti tomu motorické ovlá-
dání přináší hned několik zásad-
ních výhod:

• odstraňuje fyzickou námahu 
při ovládání slunečních clon 
a  výrazně tak zvyšuje kom-
fort obsluhy;

• umožňuje centrální a  skupi-
nové ovládání;

• umožňuje automatizované 
ovládání slunečních clon 
a  tím může přispívat jak 
k úsporám energie, tak k vyš-
ší bezpečnosti objektu;

• díky plynulému chodu clon 
se snižuje namáhání jejich 
mechanismu a  prodlužuje 
životnost.

Motorizace stínicí techniky za-
hrnuje širokou paletu výrob-
ků, z  nichž některé mohou mít 
i  úzce specializované určení. 
V  tomto článku se zaměříme 
především na  ovládání stínicí 
techniky. 

Ovládání pohonů pro stínicí 
techniku lze rozdělit do  dvou 
základních skupin: ovládání 
kabelové a  bezdrátové dálkové 
ovládání. 

Kabelové ovládání
Ovladač a pohon jsou propoje-
ny kabelem. Ovladač je v tomto 
případě vždy nástěnný. Tímto 
způsobem lze ovládat jak jed-
nu clonu, tak i  celou skupinu. 
V  případě, že je použit centra-
lizovaný řídicí systém pro více 
clon, jsou pak ještě jednotlivé 
lokální ovladače (resp. jejich ří-
dicí jednotky) propojeny slabo-
proudým nebo silnoproudým 
kabelem, díky němuž je možné 
zadávat centrální povely – ma-
nuální z  centrálního ovladače 
nebo automatické (centrální 
spínací hodiny, sluneční nebo 
větrná automatika, ...). 

1) Samostatné lokální 

     ovladače

Tyto ovladače jsou určeny          
pro ovládání samostatných stí-
nicích zařízení, každé zařízení je 
tedy ovládáno vlastním ovlada-
čem. Ovladačem může být v nej-
jednodušším případě klasický 
žaluziový spínač. Vyšší komfort 
ale nabízejí elektronické spína-
če. Elektronické spínače určené 
jako samostatné lokální ovla-
dače nelze vzájemně spojovat 
do řídicích systémů. Elektronický 
spínač je vždy připojen na jedno-
fázový přívod 230 V/ 50 Hz.

Pokud je třeba ovládat více po-
honů 230 V/50 Hz současně je-
diným ovladačem, ale bez mož-                                                                                                                                      
nosti jejich jednotlivého ovládání, 
musí se na výstup ovladače za-
pojit jednotka skupinového ří-
zení. Skupinové řízení je nutné 
instalovat kvůli oddělení jed-
notlivých pohonů ve  skupině, 
aby nedošlo k  nedovolenému 
paralelnímu zapojení. Osazení 
této skupinové jednotky odpa-
dá v případě použití elektronic-
kých pohonů s  integrovanými 
oddělovacími relé. Tyto pohony 

paralelně zapojit lze. Množství 
pohonů ve skupině je však ome-
zeno spínacím výkonem dané-
ho žaluziového ovladače.

2) Sběrnicové řízení

Řídicí sběrnice pracuje s  bez-
pečným napětím, což umožňuje 
pro její instalaci použít běžné 
slaboproudé (sdělovací) kabely 
a snížit tak náklady na instalaci.

Každý pohon je ovládán vlastní 
řídicí jednotkou. Řídicí jednot-
ka je připojena na  jednofázový 
přívod 230 V/50 Hz. Řídicí jed-
notky pro pohony 230 V/50 Hz 
je možné z hlediska silového při-
pojení zapojovat do více okruhů 
se samostatným jištěním. Také 
je možné zapojit je v rámci jed-
noho řídicího systému na různé 
fáze napájecí sítě a  rozložit tak 
u velkých objektů optimálně pří-
kon v případě, kdy je zadán cen-
trální povel a všechny pohony se 
rozjedou současně.

Řídicí jednotky obvykle bývají 
dvojího provedení:

Kompaktní jednotka s  inte-
grovanými ovládacími tlačítky 
na čelním panelu. Řídicí jednot-
ka pro skrytou montáž (v  pod-
hledech, rozvaděčích apod.), 
ke které lze jako ovladač připojit 
libovolný žaluziový spínač.

Systém umožňuje členění 
do  podskupin, tj. budovu lze 
rozdělit např. na fasády, podlaží 
nebo vyčlenit určité místnos-
ti. Pro podskupiny lze zadávat 
centrální povely platné pouze 
pro zařízení v  této podskupině, 
avšak při zachování možnos-
ti ovládání centrálními povely        
pro celou budovu. Pro vytvoření 
podskupiny se používá oddělo-
vací prvek, tzv. výhybka.

V systému se používají tři úrov-
ně priority povelů. Seřazeny po-
dle stoupající priority to jsou:

• lokální povely, tj. povely za-
dané ručně na ovladači řídicí 
jednotky. Jedná se o  povely 
impulsní.

• Centrální povely provozní 
(automatické nebo manu-
ální), např. centrální ručně 
zadaný povel, povel od  ča-
sové či sluneční automati-
ky apod. Jedná se o  povely 
impulsní, které jsou vydá-
vány vždy pouze na začátku 
a  konci určité situace (např. 
začátek a  konec slunečního 
svitu).

• Centrální povely s  prioritou, 
např. vítr, déšť, povel od EZS 
či EPS apod. Tyto povely tr-
vají po  celou dobu určité 
situace (např. vítr) a  zadává-
ní lokálních ani centrálních 
provozních povelů není v je-
jich průběhu možné.

Při návrhu systému je nutné vzít 
v úvahu možné interakce signá-
lů různých priorit a  od  různých 
zdrojů (např. sluneční a  časová 
automatika), aby nedošlo k  je-
jich nechtěnému ovlivňování, 
které by negativně ovlivnilo čin-
nost a funkce systému.

Bezdrátové dálkové 
ovládání
Clony jsou ovládány pomocí 
radiových povelů vysílaných 
z  ovladače do  přijímače. Sys-
tém bezdrátového ovládání 
rolet lze instalovat s minimální-
mi nároky na  kabeláž, která se                                        
při použití pohonů s  vestavě-
ným přijímačem dálkového 
ovládání omezuje pouze na pří-
vod 230 V  k  jednotlivým poho-

Ovládání stínicí techniky

Před letním vedrem se člověk neschová, pokud zrovna netráví dovolenou u vody a okna jeho 
bytu jsou po celý den vystavena slunci. Skleníkový efekt násobí účinky horkých slunečních 
paprsků, takže po příchodu domů je v místnostech jako v sauně. Pomineme-li energeticky 
náročnou klimatizaci, pak jedinou spolehlivou ochranou je vnější zastínění oken a účinné 
větrání v nočních hodinách.



25RTS Magazín 1/2013  

nům. Výhody tohoto řešení oce-
níte zejména při rekonstrukcích, 
například pokud jste se rozhodli 
pro montáž rolet na již hotovém 
domku a chcete se vyvarovat se-
kání drážek do omítky. 

Se systémem radiového ovládání 
rolet získáte navíc možnost snad-
no změnit nebo rozšířit stávající 
konfi guraci o  další prvky přispí-
vající k  ještě vyššímu komfortu, 
bezpečí a úsporám energie. Bez-
drátové dálkové ovládání je opět 
možné jak pro elektromechanic-
ké, tak pro elektronické pohony.

Bezdrátové dálkové ovládání je 
primárně určeno pro ovládání 
slunečních a  pohledových clon 
v  bytech a  rodinných domech. 
Možnosti použití systému v obyt-
né sféře jsou široké. Může sloužit 
pro ovládání jednoho jediného 
(případně několika nezávislých) 
zařízení a  být tak alternativou 
k  ovládání jednotlivých prvků 
stínění. Může však také převzít 
funkci centrálního řídicího systé-
mu pro celý dům: řídit jednotlivá 
zařízení pomocí automatických 
povelů – od  časové, sluneční či 

větrné automatiky, ale současně 
dává uživateli možnost zadá-
vat povely manuálně na  lokální 
i centrální úrovni.

V  komerčních objektech lze 
systém bezdrátového ovládání 
využít v  rámci jedné místnosti, 
např. konferenčního sálu, po-
sluchárny apod. Takových míst-
ností může být v  jedné budově 
samozřejmě více.

Automatické ovládání 
stínicí techniky
Automaticky řízená protisluneč-
ní ochrana přispívá ke  snížení 
energetické náročnosti budovy 
jak v letních, tak i v zimních mě-
sících. Většina systémů se vyu-
žívá pro velké budovy s bohatě 
prosklenými fasádami, na  trhu 
jsou ale k  dispozici i  systémy 
vhodné pro menší objekty, na-
příklad rodinné domy.  

Centralizovaný řídicí systém 
sleduje pomocí čidel (sluneč-
ní, větrné, teplotní, dešťové) 
povětrnostní podmínky v  prů-
běhu každého dne celého roku 
a podle aktuální situace nasta-

vuje motorem poháněné prvky 
sluneční ochrany do  optimální 
polohy. Přináší tak uživatelům 
budovy celoročně vyšší kom-
fort prostředí, aniž by se zvýšily 
energetické nároky na chlazení 
nebo vytápění. 

Jakmile intenzita slunečního 
svitu překročí nastavenou mez, 
sluneční automatika vydá povel 
k  částečnému nebo úplnému 
stažení clon. Tím účinně zabrání 
nežádoucímu přehřívání inte-
riéru. V  zimě funkce „udržování 
tepla“ zajistí, aby se při setmě-
ní zatáhly prvky protisluneční 
ochrany, tím se zesílí tepelná 
izolace okna a  sníží se tepelné 
ztráty. Naopak během sluneč-
ného zimního dne zajistí funkce 
„vyhřívání sluncem“ vytažení 
protisluneční ochrany a umožní 
využít energii slunce k  ohřevu 
vnitřních prostor. Obě funk-
ce tak výrazně snižují náklady 
na  vytápění nebo chlazení bu-
dovy. 

Předností automatického systé-
mu je také jednoduchá obsluha. 
Displej ovladače nepřetržitě po-

dává informaci o stavu systému 
a počasí v závislosti na rychlos-
ti větru, dešti, slunečním svi-
tu a  teplotě. Pomocí nabídky 
zobrazené na displeji si uživatel 
snadno naprogramuje systém 
podle svých konkrétních poža-
davků.  

Vnitřní klima interiéru ovlivňuje 
kvalitu bydlení přinejmenším 
stejnou měrou jako dispozičně-                   
provozní řešení, klidné prostředí 
a výhledy do okolí anebo design 
vybavení. Tím spíše, že odpoči-
nek není účinný bez čerstvého 
vzduchu o  optimální teplo-
tě a  vlhkosti. Už při teplotách                                                                       
nad 25°C má člověk nižší výkon-
nost a  nemůže si plnohodnot-
ně užívat své zájmy a  společné 
aktivity rodiny. Ani spánek není 
osvěžující, je přerušovaný častým 
buzením. S  výhodami motoricky 
ovládaných slunečních clon mů-
žeme i  v  horkých letních dnech 
uchovat v  místnosti příjemnou 
teplotu, aniž bychom museli vy-
naložit jakoukoliv námahu.   

Autor: Petra Beranová   
RTS Magazín

Přenosný 5 kanálový vysílač s  indivi-
duálním programováním jednotlivých 
kanálů.

Přenosný 5 kanálový vysílač pro indivi-
duální nebo skupinové řízení.

Přenosný 5 kanálový dálkový ovladač, 
který je navržen speciálně pro ovládání 
žaluzií. Lamely žaluzií lze pohodlně na-
klápět pomocí ovládacího kolečka.

Nástěnný jednokanálový dálkový ovla-
dač. K dispozici v 6 barevných provede-
ních: rámečky a  ovládací moduly jsou 
mezi sebou libovolně kombinovatelné.

Nástěnný, bezdrátový, dotykový ovladač. 
Ovládací moduly a  rámečky jsou dispo-
zici v  několika barevných provedeních 
a  lze je mezi sebou libovolně kombino-
vat. Ovladače jsou navíc kompatibilní 
s rámečky 50x50 mm podle normy DIN. 
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I v přízemí vidíte, 
co se děje v podkroví
Aby vše fungovalo, musí být signál vysí-
lán bidirekcionálně, to znamená, že signál 
není přenášen jen ve  směru k  pohonu, ale 
i  pohon hlásí „status“ opačným směrem.                                      
Tím se také otevírají zcela nové možnosti. 
Když například roleta na střešním okně nara-
zí na překážku, zobrazí se upozornění na ří-
zení v přízemí. Díky rádiovému provozu lze 
řízení i komfortně rozšířit.  

Celosvětový 
standard KNX-RF
Automatizace B-TRONIC odpovídá celosvě-
tovému standardu KNX-RF pro domácí au-
tomatizace, což má řadu předností. Všechny 
produkty s logem KNX jsou s tímto standar-
dem kompatibilní. Systém KNX-RF se na trhu 
udržel již více než deset let a hlásí se k němu 
přes 200 podniků v celkem 30 zemích. 

Maximální komfort 
a přehledné portfolio
Automatizace B-TRONIC přináší uživate-
lům maximální komfort. Paleta produktů 

je přitom přehledná a sestavená tak, aby se 
produkty navzájem doplňovaly. K dispozi-
ci je jednokanálový ruční nebo nástěnný 
vysílač a 15kanálový ruční či nástěnný vy-
sílač. Pro ovládání rolet se využívají bidi-
rekcionální rádiové pohony KNX-RF znač-
ky Becker. V těchto pohonech integrovaný 
rádiový přijímač tak hlásí svůj status a po-
zici zpět do  ovládacího prvku (vysílače), 
celkem může přijímač komunikovat až                                                                                           
se 16 vysílači. Dále pak umožňuje nastavit 
přímo v  řídicí jednotce pohonu automa-
tické spínací časy, a to jak pomocí ručního 
vysílače, tak i  centrální řídicí jednotkou. 
Samozřejmostí je pak snadné naprogra-
mování a najetí dvou libovolných mezipo-
loh pomocí vysílače či automatickou funk-
cí - z jakékoliv polohy.

Tento pohon je kompatibilní se stan-
dardem KNX-RF, díky čemuž je snadno 
integrovatelný do  systémů automatizo-
vaných domácností a může být ovládán 
produkty KNX-RF jiných výrobců i unidi-
rekcionálními rádiovými produkty Cen-
tronic. Díky integrovanému LAN roz-

hraní nebo Wifi připojení přes USB port 
umožňuje centrála také (dálkové) řízení 
prostřednictvím smartphonu nebo po-
čítače.

Uvedení na trh v ČR
Systém B-TRONIC byl poprvé, s  velkým 
úspěchem, představen firmou BECKER               
na veletrhu R+T 2012 v německém Stutt-
gartu. Celý minulý rok byl pak systém dů-
kladně testován ve  vývojovém středisku 
BECKER. V  České republice bude systém 
B-TRONIC představen v  rámci programu 
odborných školení a  seminářů. Uvedení 
na trh předpokládáme koncem 1. polovi-
ny roku 2013. Vzhledem k  výkonnostním 
charakteristikám očekáváme, že se sys-
tém B-TRONIC stane postupně standar-
dem pro ovládání nejen předokenních 
rolet, ale i ostatních systémů stínicí tech-
niky.      

www.becker-motory.cz
(PR)

Nová hvězda: B-TRONIC

DOMOVNÍ RÁDIOVÁ AUTOMATIZACE PRO OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ ROLET

Rádiová automatizace B-TRONIC značky Becker na rozdíl od běžných produktů nejen ovládá 
pohon rolet a tím pohyb nahoru a dolů, ale monitoruje také, jestli jsou rolety vytažené, spuš-
těné nebo v mezipoloze.

Ovládání přes počítač, dotykový panel nebo smartphone – díky automatizaci B-TRONIC máte rolety neustále a komfortně pod kontrolou.
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Vývojoví pracovníci skupiny HELLA, předního 
evropského výrobce stínicí techniky, vyvinuli 
vestavný systém schránek HELLA trav do vý-
klenku a  nové venkovní žaluzie AR 63 ECN, 
které nabízejí systémové řešení tohoto sta-
vebního detailu.
Systém schránek HELLA trav do  výklenku 
vychází z  konstrukce vestavných schránek 
trav a trav plus, které jsou určeny přednostně                    
pro zabudování do plné tloušťky hrubé stav-
by. HELLA trav do výklenku je ze stavebního 
hlediska optimalizovaný systém schránek 
a hodí se nejlépe pro skrytou montáž v rámci 
dodatečného zateplení. Izolační tělesa umož-
ňují vysoký stupeň tepelné izolace. Schránky 
jsou vyráběny na  míru - individuálně se při-
způsobí požadované tloušťce zateplení nebo 
ostění a rozměrům okna. Nemusíte upravovat 
zdivo a přesto můžete využít přednosti systé-
mu schránek, které jsou skryté pod fasádou.

Přednosti výrobku:
• žádná tvorba kondenzátu díky konstrukci 

systému, 
• ověřená přilnavost omítky,
• snadná montáž,
• optimální tepelná izolace ke  stávající zá-

stavbě,
• tloušťka izolace či dodatečná horní a boč-

ní izolace volitelné, 
• u dvou typů vymezená pozice okna díky 

základnímu profi lu.
       
Typy 1, 2 a 3 vhodné zejména pro venkovní 
žaluzie a textilní rolety, typ 4 vhodný i pro ro-
lády s možností instalace integrované rolova-
cí sítě proti hmyzu.

Venkovní žaluzie HELLA AR 63 ECN jsou op-
timálním typem pro žaluzie pro realizace 
s  omezeným stavebním prostorem (tloušť-
kou zateplení) a  v  kombinaci se systémem 
schránek HELLA trav do  výklenku a  podo-
mítkovými vodicími lištami pro rekonstrukce 
domů.  Domykavé vlastnosti lamel ve  tvaru 
Z nebo S z nich vytváří ideální žaluzie pro ro-
dinné a bytové domy. Nový tvar lamel vytváří 
v kombinaci s patentovaným páskem s klou-
by a nerezovými sponami – ECN systémem® 
balík s  přesně defi novanou výškou a  šířkou, 
který je ve  srovnání se stávajícími žaluziemi 
s olemovanými lamelami nižší.

Standardně jsou lamely žaluzií dodávány ve 
23 barvách, spodní lišta a vodicí lišty pak po-
dle přání ve standardních barvách RAL a elo-
xované, což umožňuje dotvořit harmonický 
vzhled fasády.

Ing. Ladislav Souček 
HELLA stínící technika s.r.o.

(PR)

Optimální řešení zastínění venkovními 

žaluziemi při revitalizaci budov

Přínosy venkovních žaluzií z  hlediska energetických úspor a  vytváření optimální tepelné 
a světelné pohody v místnostech jsou nepopiratelné. V případě nových projektů je vhodné 
s instalací venkovních žaluzií počítat již v projektu a přizpůsobit fasádu či ostění navržené-
mu typu žaluzií popř. jinému typu venkovního stínění. Problém může nastat u revitalizace 
a  rekonstrukce stávajících objektů - jak vyřešit šachtu pro vytaženou žaluzii tak, aby byla               
při omezené hloubce ostění nebo zateplení skrytá pod fasádou a současně nevytvářela te-
pelné můstky.

                 Typ 1  Typ 2                Typ 3                             Typ 4

Balík lamel 

AR 63 ECN S

Balík lamel 

AR 63 ECN Z
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Zpočátku byly nejpoužívanější-
mi materiály pro výrobu tkanin 
přírodní vlákna, jako je bavlna 
anebo len. Tyto tkaniny však 
byly velmi choulostivé vůči vlh-
kosti, snadno podléhaly vnějším 
vlivům a  nebyly barevně stálé. 
Proto byly v průběhu času zce-
la vytlačeny vlákny umělými. 
Pro venkovní stínění se proto 
dnes vyrábí tkaniny z  vláken 
akrylových či polyesterových. 
Polyesterová vlákna mohou být 
následně dodatečně upravová-
na například nanesením vrstvy 
PVC. Změna použitého materiá- 
lu vedla ke  zvýšení funkčních 
vlastností, především ve vztahu 
ke  stálobarevnosti látek, ochra-
ně proti vlhkosti, stabilitě proti 
zátěži větrem, odolnosti vůči UV 
záření a  povětrnostním vlivům. 
I tak mezi jednotlivými tkanina-
mi existují určité rozdíly.

Tkaniny z akrylových 
a polyesterových vláken
Tkaniny z  akrylových vláken 
barvených ve  spřádací trysce 
dosahují vysokých hodnot stá-
losti barvy a  stálosti na  světle. 
Jsou tedy velmi odolné proti 
slunečnímu záření a  oproti po-
lyesterovým tkaninám si ucho-
vávají svoji barevnost mno-
honásobně déle. Mechanické 
opotřebení polyesterových vlá-
ken je způsobeno fotolytickou 
degradací (pozn. znehodnocení 
vláken působením světla), která 
na namáhané povrchové vrstvě 
vede k trhlinám a lomům. Opro-
ti tomu akrylová vlákna mají 
kompaktnější vnější strukturu 

a  jejich znehodnocení je tedy 
pomalejší. 
Pro zvýšení odolnosti tkaniny 
proti ušpinění i  vodě výrobci 
používají speciální nano-fl uor-                                                            
karbonové impregnace. Její 
vlastnosti odpovídají těm, které                                                                         
známe již z  přírody napří-
klad u  leknínu. Na  povrchu 
tkaniny vytvoří neviditelnou 
vrstvu, která chrání tkaninu                                         
před proniknutím nečistot 
a  vody do  vláken. Nevýhodou 
je, že látka, která je vystavena 
intenzivnímu dešti, následně 
pomaleji vysychá.     
U  nedostatečně vyschlé látky, 
anebo při srolování mokré lát-
ky, dochází působením tepla 
ke vzniku plísní. Neplesniví však 
látka samotná, ale nečistoty, 
které na  ní v  průběhu používá-
ní ulpěly. Proto je nutné vždy 
mokrou látku dobře vysušit, aby 
si zachovala původní vlastnosti. 
Akrylové látky si při správném 
používání trvale udržují samo-
čisticí schopnost. Oproti tomu 
látky polyesterové v  průběhu 
času své vlastnosti ztrácejí. Pů-
sobením vnějších vlivů dochází 
ke změnám jejich barvy i samo-
čisticích vlastností.  
Testu v  tahu ve  směru útkové 
nitě (vodorovná nit) a  osnovní 
nitě (svislá nit) dle normy DIN 
53857 byly podrobeny tkaniny 
vyrobené z akrylu a polyestero-
vých vláken, které byly předem 
vystaveny intenzivnímu světlu 
a  špatnému počasí po  dobu 
2 000 hodin, odpovídající době 
tří let pod západoevropským 
sluncem.  

U  vzorků polyesterové tkani-
ny došlo téměř k  okamžitému 
rozkladu pevnostních hodnot 
s  úbytkem o  53 % ve  srovnání 
s počáteční hodnotou ve směru 
útkové nitě a  o  55 % ve  směru 
osnovní nitě již po 500 hodinách 
slunečního působení (odpoví-
dá cca 7 měsícům). Za  stejnou 
dobu došlo u  akrylu k  rozkla-
du o  8,5 %. Po  2  000 hodinách 
ukazuje akryl úbytek počáteč-
ní hodnoty o  28 % ve  srovnání                  
s 69  % u polyesteru. 
Stejná reakce byla zaznamenána 
ohledně prodloužení. Po 500 ho-
dinách testování tažnosti tkani-
ny z  polyesteru dostáváme pro-
dloužení o 52 % jak u útkové nitě, 
tak u  nitě osnovní ve  srovnání 
s  počáteční hodnotou ve  srov-
nání s  5 % u  akrylu (desetkrát 
méně). Po 2 000 hodinách se ak-
rylová tkanina prodlužuje o 22 %                                                                     
před přetržením oproti hodnotě 
ve  výši 20 % u  tkaniny z  polyes-
teru. 
Tkanina z polyesterových vláken                                                                               
má pouze malou tvarovou stabi-
litu. A dokonce, i když mají poly-

esterová vlákna na základě své-
ho původu vlastnosti, které jsou 
lepší než vlastnosti akrylu, do-
chází u nich po ročním vystavení 
slunečnímu záření ke značnému 
zhoršení ve srovnání s akrylem.                                                                     
Z  polyesteru získáme tkaninu                               
s  menší odolností vůči vět-
ru a  špatnému počasí, jakož 
i s menší odolností vůči zatížení, 
a  to zejména u  výrobků s  větší 
plochou. I  s  ohledem na  barvy 
jsou polyesterová vlákna velice 
vzdálená hodnotám dosaženým 
akrylovými vlákny barvenými 
spřádací tryskou. Z  tohoto vý-
kladu je patrné, že polyesterová 
vlákna v současné době nemají 
technické předpoklady k  tomu, 
aby akrylu upírala jeho vedoucí 
postavení v  oblasti venkovních 
tkanin.

Speciální tkaniny
Samostatnou skupinu tvoří tka-
niny speciální, určené přede-
vším na  svislé fasádní stínění. 
Na  první pohled připomínají 
spíše gumový výlisek, ale jejich 
osnova je tvořena polyestero-

Tkaniny pro venkovní 

použití

Obliba venkovního stínění v  posledních le-
tech výrazně roste. Venkovní žaluzie, rolety, 
ale především markýzy dotvářejí vzhled mo-
derních domů. Na trhu existuje řada výrobců, 
kteří nabízejí na první pohled stejné produk-
ty. Ty se však liší ve způsobu výroby a v pou-
žitých materiálech. Stejná situace je i u látek, 
které se používají u markýz a svislých clon. 
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vým nebo skelným vláknem, 
které je na  povrchu opatřeno 
vrstvou PVC. Tkanina, vyrobe-
ná z těchto vláken, se následně 
vypíná a  termofi xuje, aby byla 
tvarově stálá. 
Tvarovou stálost těchto tka-
nin dokazuje test rozměrové 
stálosti. Po dobu 1 až 16 hodin 
byly tkaniny vystaveny půso-
bení vody o  teplotě 40 - 60 °C, 
a následně změřeny. Díky slabé-
mu účinku, který vyvolala voda 
na strukturu látky pokrytou vrst-
vou PVC, došlo k odchylce v roz-
měrové stálosti +/- 0,5 %. 
Tyto speciální tkaniny také vyka-
zují velkou odolnost proti světlu 
a  i  v  extrémních podmínkách 
si po  dlouho dobu zachová-
vají původní barvu.  V  souladu 
s normou ISO 105:B02 dosahují 
úrovně 7 pro interiérové použití. 
V  oboru stínicí techniky se vy-
žaduje, aby se úroveň stáloba-
revnosti rovnala nebo byla vyšší 
než 6. Při testu stálobarevnosti, 
který odpovídá normě EN-ISO 
4892-2, byly tkaniny vystaveny 

po  dobu 1  500 hodin umělým 
povětrnostním vlivům (vysoké 
teploty, intenzivní záření, voda, 
vítr), a  i  přes tyto podmínky si 
zachovaly původní barvu. 

Speciální tkaniny se vyznaču-
jí téměř neměnnou tvarovou 
stálostí a  jsou po  dlouho dobu 
odolné proti změně barvy. Je-
jich předností je dobrá průhled-

nost při současné ochraně proti 
slunci a snadná údržba.

Luděk Šimurda
Spolupracovník RTS Magazínu

POZVÁNKA
Motto: „Světlo, teplo, vzduch – symbol kvalitní architektury”

6. národní konference
České komory lehkých obvodových plášťů

Vybráno z programu:

“ZAHA HADID ARCHITECTS: Fluidity on all scales”
Jens Borstelmann, Thomas Vietzke, Zaha Hadid Architects, Studio Hamburg

ČSOB Radlická - Vliv vnitřního prostředí na život uvnitř budovy
Ing. Jan Žemlička, Zemlicka + Pruy Ingenieur-Planung GmbH

Main Point Karlín, Ing. Arch. Jiří Hejda, DaM s.r.o.

26. 3. 2013
9.00 -15.00 hod.
Clarion Congress Hotel Praha 9

Kontakt:
www.cklop.cz
e-mail: cklop@cklop.cz
tel.: +420 725 711 682
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Fórum častých dotazů

 Jaký vliv na naše zdraví mají radiové 
vysílače  používané ve stínicí technice?

Vysílače používané ve  stínicí tech-
nice vysílají signál jen po  dobu ně-
kolika milisekund, když jsou prá-
vě používány. Například mobilní 
telefony vysílají signál permanentně. 
Vysílací výkon vysílačů stínicí techniky 
dosahuje hodnot max. 10 mW, v  prů-
měru však jen cca 4 mW. Vysílací výkon 
mobilních telefonů může dosahovat až                                                                                                 
2000 mW. Vysílače při ovládání drží-
te buď v  ruce anebo jsou připevněné 
na  stěně, k  hlavě se dostane max. cca 
0,025 mW, zatímco mobilní telefony 
představují při hovoru zátěž 100 – 2000 
mW, v závislosti na vzdálenosti od vysíla-
če. Z výše uvedeného vyplývá, že vysíla-
če používané ve stínicí technice pro nás 
nepředstavují žádné zdravotní  riziko.

 Je možné, aby se garážová vrata 
ovládaná elektrickým pohonem samo-
volně aktivovala?

Většina výrobců elektrických pohonů 
a řídicích jednotek pro ovládání garážo-
vých vrat (výklopných, sekčních i  rolo-
vacích) a  vjezdových bran se všemožně 
snaží o co nejlepší zabezpečení proti ne-

oprávněné aktivaci. K samovolné aktiva-
ci proto dochází ve většině případů přes 
vyzkratované připojené drátové ovládá-
ní nebo přes vadný dálkový ovladač. Nej-
jednodušším způsobem jak najít příčinu, 
je odpojit veškeré drátové příslušenství 
včetně externích přijímačů a ovládat po-
hon pouze dálkovým ovladačem (tímto 
vyloučíme vadné příslušenství).

 Je možné ovládat vnitřní osvětlení 
garáže (osvětlení příjezdové cesty) po-
mocí pohonu garážových vrat?

Ano, výrobci elektrických pohonů a řídi-
cích jednotek s  touto možností počítají 
vesměs již v  základní výbavě. Osvětlení 
bývá spínáno s  počátkem pohybu po-
honu a  vypíná po  určité době po  jeho 
zastavení. Vzhledem k automatické akti-
vaci navázané na pohyb vrat není nutné 
osvětlení aktivovat stiskem např. jiného 
tlačítka na  ovladači nebo myslet na  je-
jich zhasnutí při odchodu z garáže.   

 Čím je možno čistit potah markýzy 
s  vyšším stupněm impregnace proti 
vodě, aby impregnace nebyla poruše-
na? Existuje nějaký vhodný čistič s im-
pregnací? 

K tomuto účelu postačí měkká houbička 
a mýdlová voda. Speciální čisticí prostře-
dek k  těmto látkám není určen a  nedo-
poručujeme používat žádné saponáty. 

 Je předokenní hliníková roleta bez-
údržbový výrobek?

Ano, hliníková předokenní roleta nevy-
žaduje během svého provozu žádnou 
údržbu. Kromě čištění vodou nebo vo-
dou se saponátem, které závisí na  roz-
hodnutí uživatele a provádět se nemusí.
Pod údržbu samozřejmě nepatří poško-
zení rolety vnějšími vlivy nebo porucha 
motoru.

 Existuje nějaký předpis, že musí být 
roletový závěs (pancíř) za  nepříznivé-
ho počasí vytažený?

Roleta chrání svého uživatele a ne sama 
sebe. Proto by takový předpis byl nelo-
gický. Naopak.
Při větru a  nepříznivém počasí má být 
roleta spuštěná a  tím chránit okna 
a  vnitřní prostory před létajícími před-
měty, kroupami a deštěm.

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Tentokrát Vám na tomto místě přinášíme přehled typů manuálního ovládání stínicích prvků 
s jejich správnými názvy. Pro tento účel jsme použili typy používané u vnitřních žaluzií.

Odborný tým SVST

Řetízek       Šňůrka     Táhlo                               Klika           Jezdec, kolečko             Táhlo (meziskelní)
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volejte zdarma
800 400 115

KVALITA ZARUČENÁ 
PROFESIONÁLY

stabilní firma s dlouhou tradicí
odbornost, zkušenosti a vývoj
kvalita výroby zaručena
u každého výrobku je odzkoušena funkčnost
neustálé zlepšování produktů a služeb
síť kvalifikovaných partnerů po celé ČR

PŘEDOKENNÍ ROLETY
SCREENOVÉ ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
GARÁŽOVÁ VRATA
PRŮMYSLOVÁ VRATA
FÓLIOVÁ VRATA
MŘÍŽE

V  první řadě kam tento výrobek zařadíme? 
Odpověď na  tuto otázku je velmi jednoduchá. 
MINIROL Screen je určený pro předokenní stí-
nění, čímž se řadí mezi výrobky venkovní stínicí 
techniky. Jeho umístění však nemusí být vždy 
bezpodmínečně jen před oknem pokoje nebo 
kanceláře, mnozí již využívají jeho vlastností                     
i při uzavření posezení na lodžiích případně za-
střešených zahradních sezeních.
Čím je výjimečný? I  zde je odpověď jednodu-
chá, ba co více i přesvědčivá.  Jeho výjimečnost 
spočívá v  moderních technologiích, jež nám 
umožňují kombinaci materiálů, které ve výsled-
ku dodají vaší stavbě moderní vzhled, přitažlivý 
design a  navíc mají velmi dlouhou životnost. 
Tkanina se skládá ze skelného vlákna, které je 
potaženo vrstvou PVC. Díky této kombinaci má 
MINIRIOL Screen vysokou odrazivost tepelného 
slunečného záření, čímž zamezuje průniku tep-
la do místnosti. Při celkovém zatažení místnost 
nezatemní, pouze rozptýlí sluneční jas a zacho-
vá nám příjemný oční kontakt s venkovním pro-
středím. V kombinaci s hliníkovou konstrukcí je 
jeho životnost téměř bez omezení. 
Proč by mělo být jeho použití jedinečným ře-
šením? Při současných trendech moderního 
bydlení jsou neustále hledány materiály, které 
zvyšují komfort našeho bydlení a  současně 
umožňují úspory energií, a  to jak v  letních, 
tak i zimních měsících. V  letních měsících díky 
zpomalování ohřívání vzduchu v  místnostech 
uspoříme nemalé částky za elektrickou energii 
pro klimatizační jednotky, v zimně pak díky sní-
žení proudění mrazivého vzduchu na okna zpo-
malíme jeho ochlazování a tím snížíme náklady 
na  vytápění. Široká nabídka barevných mož-
ností screenové látky zdůrazní moderní vzhled 
našeho domu, a  to jak v  jednobarevných ver-
zích, tak i v jejich kombinacích. MINIROL Screen  
umožňuje jedinečné řešení dodatečné mon-
táže, jak pro starší zástavbu rodinných domů, 
tak okna panelových domů – a  to především 
díky malému krycímu boxu (max. 103 mm). 
Současně však u nové výstavby umožňuje díky 
zaomítacímu pouzdru umístit krycí box zcela 
pod omítku anebo naopak u moderních staveb 

a administrativních celků s hliníkovou konstruk-
cí a  prosklených fasád umístění záměrně vidi-
telné s  lankovým systémem vedení screenové 
látky. Pro jedinečné řešení tedy vyrábíme tři zá-
kladní typy screenů  v pěti variantách montáže. 
Prvním a nejkomfortnějším typem je MINIROL 
Lockscreen, který díky speciálnímu vedení 
screenové látky v  pouzdrech vodicích lišt plní 
jak funkci rozptýlení přímého slunečního záření, 
tak i odrazivost tepla a navíc se při úplném sta-
žení změní i v síť proti hmyzu.  
Druhým typem je MINIROL Screen, screenová 
látka je uchycena v  boxu na  hřídeli a  poté až 
v koncové liště, která je vedena vodicími lištami. 
Látka je tak volně napnutá a nemá další mecha-
nické vedení. 
Třetím typem je MINIROL Cabelscreen, který 
splňuje požadavky umístění na  prosklených 
fasádách s  hliníkovou konstrukcí nebo na  PU 
panelech moderních logistických center. Díky 
speciálním držákům boxu a vodicího lankového 
systému je možné uchycení přímo do hliníkové 
rámové konstrukce nebo na parapetní části. 
U typů MINIROL Lockscreen a MINIROL Screen 
lze použít zaomítací pouzdro. Samotný box se 
pak do pouzdra vsune, přičemž viditelné zůsta-
nou pouze vodicí lišty.
Pro MINIROL Cabelscreen jsou vyráběny speci-
ální stavitelné (výsuvné) držáky, které se mon-
tují před vlastním zateplením fasády. Po  kom-
pletním dokončení fasády pak lze jednoduše 
na  připravené držáky namontovat jednotlivé 
boxy vlastního screenu. 
Ovládání všech uvedených typů splňuje veš-
keré požadavky uživatele. Pro nenáročné je 
k dispozici ruční ovládání klikou, pro náročněj-
ší je k dispozici motorické ovládání na tlačítko. 
Lze uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka, který 
požaduje ovládání dálkové, případně centrální 
i hodinové řízení.   
Mimo screenových rolet vyrábí společnost Buil-
ding Plastics ČR i kompletní řadu předokenních 
lamelových rolet MINIROL, pevné a  posuvné 
sítě proti hmyzu, nově i plisované dveřní a oken-
ní sítě a rolovací garážová vrata.                         

   (PR)

MINIROL Screen 

- jedinečné řešení pro okna 

vašeho domova 

Možná se právě dotazujete proč zrovna MINIROL Screen? Co je 
na tomto výrobku tak výjimečného? Dokonce snad přemýšlíte 
kde - a jestli vůbec - jste o něčem takovém slyšeli, kam byste 
tento výrobek zařadili anebo proč by dokonce měl být oním 
zmiňovaným jedinečným řešením? 
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Kostelec u Zlína, ČR - podomítkové venkovní rolety, ovládání: motorické.               Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Administrativní budova, Zlín, ČR - látkové stínění plisé, ovládání: ruční.                  Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.
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Rodinný dům, Brestov, Slovensko - bambusová žaluzie, ovládání: motorické.                  Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, H. Králové, ČR - venkovní screenové rolety s vodicí lištou, elektromotor s dálkovým ovládáním.     Zdroj: VOÏVO, Interaccess, s.r.o.
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Rodinný dům, Zlín, ČR - samostatně stojící pergola s motoricky ovládanými markýzami na střeše a bočními manuálně posuvnými panely s lát-
kou. Konstrukce pergoly: barvený hliník.             Zdroj: PELZ CZ s.r.o.

Administrativní budova, Praha, ČR - venkovní žaluzie s lamelou typu C, motorizované ovládání.                                      Zdroj: ISOTRA a.s.
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Valná hromada SVST 
Hostem valné hromady byl ten-
tokrát Ing. Lubomír Keim, CSc.    
z Výzkumného ústavu pozem-
ních staveb (VÚPS). Ve svém pří-
spěvku poskytnul účastníkům 
podrobnosti o  připravovaných 
krocích, souvisejících s  revizí 
normy ČSN 73  0540-3 a  o  při-
pravovaných měřeních spekt-
rálních sálavých vlastností povr-
chů materiálů pro výrobu stínicí 
techniky.

Po  odborné stránce se v  roce 
2013 sdružení dále zaměří pře-
devším na  uvedení do  praxe 
základního technického doku-
mentu o  stínicí technice - Pro-
duktových listů, kterým byla 
věnována přednostní pozornost 
v  posledních měsících. Produk-
tové listy se současně stanou 
základem učebních materiálů 
pro střední stavební školy, které 
budou ve výuce otestovány ješ-
tě během školního roku 2012-
2013.

Jednou z  nejpřínosnějších částí 
valné hromady byl jako obvykle 
workshop, při kterém byla mj. 
diskutována témata, která jsou 
pro členy sdružení nejpalčivěj-
ší. Závěry jednoho z  podstat-

ných bodů shrnul místopřed-
seda představenstva sdružení, 
Ing. Miroslav Jakubec.

Zálohové platby 
ve výši 75 %
Jednou z  věcí, která ztrpčuje ži-
vot všem podnikatelům v  obo-
ru stínicí techniky, jsou pozdní 
platby za  zboží a  služby. Podle 
informací Svazu průmyslu a  ob-
chodu jsou v ČR uskutečňovány 
platby s  průměrným prodlením 

po splatnosti 15 dnů. Dalším fak-
torem, který ovlivňuje fi nanční 
stabilitu montážních fi rem, je 
zvyk některých konečných zá-
kazníků snižovat cenu pomocí 
zcela smyšlených nebo sporných 
reklamací. Občas se pak stává, že 
zákazník nezaplatí vůbec. Nákla-
dy na soudní vymáhání jsou vy-
soké, samotné soudy neúměrně 
dlouhé, a tak věřitel leckdy máv-
ne rukou a dluh nevymáhá. 

Jednoduché a rychlé řešení výše 
popsaného problému neexistu-
je. Jako částečná pomoc se může 
jevit doporučení, které bylo při-
jato na poslední valné hromadě 
sdružení výrobců stínicí techni-
ky. Členové SVST se shodli, že by 
montážní fi rmy měly dodržovat 
pravidlo o  výběru zálohových 
plateb ve  výši 75 % z  celkové 
ceny díla, namísto dosavadních 
cca 50 %. Takto vysoká záloha je 
naprosto běžná u fi rem montují-
cích okna a bez této zálohy není 
objednávka zaslána do  výroby. 
Inkasování zálohy 75 % zname-
ná, že i když se zákazník rozhod-

ne, že neuhradí doplatek ceny, 
bude mít montážní fi rma přibliž-
ně pokryty své náklady.

Samostatnou kapitolou je faktu-
race stavebním fi rmám. Ti, kteří 
montují pro stavební fi rmy, si 
patrně nedokážou představit, že 
by požadovali uhrazení zálohy. 
Ve většině případů by se staveb-
ní fi rma okamžitě obrátila na dal-
šího v  pořadí, který by zálohu 
nevyžadoval. A  že by se někdo 
takový rychle našel, o tom nikdo 
z nás nepochybuje. Příklady z Ra-
kouska však ukazují, že je to otáz-
ka toho, co zákazníkům, v tomto 
případě stavebním fi rmám, po-
volíme. V  Rakousku je totiž na-
prosto běžné, že stavební fi rmy 
zálohy platí. Proč by tomu tedy 
zanedlouho nemělo být stejně 
i u nás? Je to jen o tom, domluvit 
se a postupovat jednotně. Věřím, 
že máme sílu na to, abychom ča-
sem zvyklosti změnili v náš pro-
spěch.

Ing. Miroslav Jakubec
Místopředseda 

představenstva SVST

V listopadu 2012 se konala v pořadí již 7. valná hromada Sdružení výrobců stínicí techniky a je-
jích částí. Jako obvykle byla podzimní valná hromada především příležitostí k přípravě činnosti 
na další rok.

Sdružení výrobců stínicí 

techniky a jejích částí 

Účastníci valné hromady SVST, Praha, listopad 2012

Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – valná hromada SVST, Praha, listopad 2012
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

HELLA stínící technika s.r.o.

Sídlo: Türkova 828/20, 149 00 Praha 4
Založení společnosti: 2003
Obrat za rok 2011: 58,0 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 58,0 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 83,3 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 83,3 mil. Kč
Regionální působnost:  Česká republika, export:  Rakousko, SRN, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
Počet zaměstnanců:  35
webové stránky:  www.hella.info

Charakteristika firmy:

Společnost HELLA stínící technika s.r.o. je součástí skupiny HELLA, specialisty na stínicí techniku, předního evropského výrobce s hlav-
ním správním sídlem ve Východních Tyrolích v Abfaltersbachu. Firma HELLA byla založena v roce 1959. V současné době zaměstnává 
více než 1.000 zaměstnanců a dosahuje obratu cca 125 mil. EUR. Úspěch fi rmy je založen na téměř kompletní paletě výrobků stínicí 
techniky vlastního vývoje, inovativním designu, nejvyšší kvalitě, permanentním rozvoji a vývoji a kvalifi kované službě zákazníkům. 
Rakouská značka kvality, IQNet Quality Austria a certifi kát ISO 9001:2008 jsou toho dokladem.
Součástí skupiny HELLA jsou další renomované značky - arabella a SKS Components.

Účastníci semináře Stínicí prvky – jejich návrh a zásady správné montáže a použití, FOR ARCH 2012

Členská základna SVST
I  v  uplynulém období se členská základna 
SVST rozrostla o další členy. Novým řádným 
členem se v  prosinci 2012 stala fi rma ALU-
PRA s.r.o. a  novým přidruženým členem je 
také od  prosince fi rma APAGON spol. s  r.o. 
Sdružení tedy má k  datu uzávěrky tohoto 
čísla 22 řádných a 6 přidružených členů.

Oba nové členy vítáme ve svých řadách a tě-
šíme se na budoucí spolupráci.

Odborné přednášky
Závěrem loňského roku jsme pokračovali 
ve vzdělávání odborné veřejnosti. V září jsme 
v rámci veletrhu FOR ARCH 2012 uspořádali 
seminář na téma Stínicí prvky – jejich návrh 

a zásady správné montáže a použití. V  lis-

topadu jsme pak přednesli dvě přednášky 
na  celostátním semináři Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí v  Hradci Králové. 
Témata, kterým jsme se věnovali, byla Pro-

duktové listy – jejich využití pro správný 

výběr a  kvalitní montáž stínicích prvků 

a  Inteligentní řešení budov pomocí stínicí 

techniky. 

Také v  letošním roce hodláme pokračovat 
ve vzdělávání odborné veřejnosti. V nejbliž-
ších dnech proto zazní příspěvek na  téma 
Praktický příklad vlivu stínicí techniky 

na  tepelnou stabilitu objektu, a  to na  ce-
lostátní konferenci LOPFAS v Hradci Králové 
– pozvánku na  tuto konferenci naleznete 
na předposlední straně tohoto čísla. O vzdě-
lávacích akcích, které připravujeme na pod-
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Lomax & Co s.r.o.

Sídlo: 691 08 Bořetice 417
Založení společnosti: 1992
Obrat za rok 2011: 251 mil. Kč, z toho ve stínicí technice:  43,3 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 252 mil. Kč, z toho ve stínicí technice:  44 mil. Kč
Regionální působnost:  ČR, SK, AT
Počet zaměstnanců:  120
webové stránky:  www.lomax.cz

Charakteristika firmy:

Společnost Lomax je největším výrobcem vratové techniky v České republice a řadí se 
také mezi přední dodavatele stínicí techniky, plotů a bran. Na českém trhu působí spo-
lečnost již více než 20 let a po celou dobu klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování 
svých výrobků. Velkou výhodou společnosti Lomax je celoplošná síť pečlivě vyškolených smluvních prodejců v ČR, na Slovensku a v Ra-
kousku a kvalitní a spolehlivý tým zaměstnanců. Díky naší progresivitě vlastníme několik ochranných a průmyslových vzorů, špičkovou 
technologii a jsme tvůrci mnoha výrobních novinek. Naše společnost se vždy snažila a snaží přizpůsobovat výrobky potřebám zákazníka.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – fi rmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: HELLA stínící technika, a.s. a Lomax & Co s.r.o.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

zim letošního roku, Vás budeme informovat 
v příštím čísle.

Podstatná pro náš obor je také skutečnost, 
že chceme vyškolit soudní znalce – specia-

listy na stínicí techniku. Pokud tedy pracu-
jete jako soudní znalec v oblasti stavebnictví 
(stavby obytné) a máte zájem o specializaci 
na stínicí techniku, ozvěte se nám, prosím, 

na e-mail info@rts-magazin.cz.

Změna v redakční radě 
RTS Magazínu
Vzhledem k  brzkému odchodu členky re-
dakční rady Petry Beranové na mateřskou do-
volenou byla na její místo přijata nová posila 
– Hana Pobořilová (obě SOMFY spol. s  r.o.). 
Petře Beranové tímto děkujeme za dosavadní 
velmi přínosnou spolupráci a současně se tě-
šíme na stejně úspěšnou spolupráci s Hanou 
Pobořilovou.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Redakční rada RTS Magazínu – zleva: Monika Karmasinová, Hana Pobořilová, Štěpánka Lubinová, Petra Jurečková, 

Petra Beranová, Jakub Vaněk
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KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY

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

Adresa plátce:

Jméno:

Název fi rmy:

Ulice a číslo:

Tel.: E-mail:

Příjmení:

:ČID:ČI

Závazně si objednávám časopis RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety vrata.

 

Obec, PSČ:

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

Objednávka předplatného

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

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

Počet kusů:  1/2013  2/2013  3/2013

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

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

(Starší čísla můžete objednat na adrese rts-magazin@svst.cz.)

Veletrhy a výstavy 2013
Stavební centrum EDEN 3000 2.1. - 30.12. Brno ČR
Stavíme, bydlíme 6. - 7.2. Třebíč ČR
FOR PASIV 2013 6. - 9.2. Praha ČR
PRAGOINTERIER 14. - 17.2. Praha ČR
STAVITEL 2013 15. - 17.2. Lysá nad Labem ČR
Stavíme, bydlíme 20. - 21.2. Jihlava ČR
DŘEVOSTAVBY 2013 21. - 24.2. Praha ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - jaro 28.2. - 2.3. Pardubice ČR
Střechy, Pláště, Izolace, Stavba 28.2. - 2.3. Ostrava ČR
Stavíme, bydlíme 1. - 2.3. Břeclav ČR
WINDOOR expo 1. - 3.3. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 8. - 9.3. Uherské Hradiště ČR
Stavíme, bydlíme 13. - 14.3. Svitavy ČR
Stavíme, bydlíme 20. - 21.3. Tábor ČR
FOR HABITAT 2013 + FOR GARDEN 2013 21. - 24.3. Praha ČR
Stavíme, bydlíme 26. - 27.3. Písek ČR
CONECO/RACIOENERGIA 2013 9. - 13.4. Bratislava SR
Stavotech Olomouc 4. - 6.4. Olomouc ČR
Stavíme, bydlíme 10. - 11.4. Ústí nad Orlicí ČR
Dům a zahrada 11. - 14.4. Louny ČR
DOMEXPO 18. - 21.4. Nitra SR
ECOWORLD 19. - 21.4. Praha ČR
IBF 2013 + MOBITEX 2013 23. - 17.4. Brno ČR
Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech 26. - 28.4. Litoměřice ČR
Stavíme, bydlíme 30.4. - 1.5. Šumperk ČR
Krkonošský veletrh 10. - 11.5. Trutnov ČR
Frýdecko-Místecký veletrh 24. - 26.5. Frýdek Místek ČR
Opavský veletrh 31.5. - 2.6. Opava ČR
Postav dům, zařiď byt 14. - 16.6. Přerov ČR
Chodský veletrh Domažlice 9. - 11.8. Domažlice ČR
Kladenský veletrh 6. - 8.9. Kladno ČR
FOR ARCH + FOR WOOD + FOR THERM 2013 17. - 21.9. Praha ČR
Krkonošský veletrh 27. - 28.9. Trutnov ČR
Dům a bydlení Liberec 10. - 13.10. Liberec ČR
PAMÁTKY 3. - 5.10 Praha ČR
FOR INTERIOR 2013 26. - 29.9. Praha ČR
PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 3. - 5.10. Pardubice ČR
Moderní dům a byt 11. - 13.10. Plzeň ČR
HOBBY PODZIM 17. - 20.10. České Budějovice ČR
Dům a byt, život bez bariér 18. - 20.10. Ostrava ČR
STAVOTECH - Moderní dům 7. - 9.11. Olomouc ČR
Moravská Dřevostavba Olomouc 7. - 9.11. Olomouc ČR
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Tel.: +49 234 95391-14 · Fax: +49 234 95391-30
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Jubiläum in Gelsenkirchen:
Rückblick auf die Fassadenberater-Fachtagung des Flachglas MarkenKreis

Schwerpunktthema:
Fassadensteuerungs- und Antriebsysteme
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➔ Wintergarten bringt solare Gewinne
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Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W
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.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de

NEJVĚTŠÍ 

SETKÁNÍ 

ODBORNÍKŮ
II. ROČNÍK

5.–6. BŘEZNA 2013
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, 

Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové

www.stavokonzult.czLEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ FASÁDY A STŘECHY

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí Vás zve na svou přednášku 

Praktický příklad vlivu stínicí techniky na tepelnou stabilitu objektu, 

která zazní 5. března 2013. Přednášející: Ing. Pavel Minář, EKOSTEP.
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