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ECN - SyStÉm®:
mALÝ DÍL S VELKÝm EFEKtEm
Jedinečné spojení jednotlivých lamel patentovaným páskem s  klouby a 
nerezovými sponami (ECN) nastavuje venkovním žaluziím nová měřítka.

 

Vylepšené hodnoty oproti dosavadním systémům:

• Přesná tvorba balíku lamel

• menší a užší balíky

• Nižší potřebná výška krycích clon a šachet

• Vyšší stabilita ve větru a životnost
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Kde nás najdete:
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Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna, tel.: 734 457 170, fax: 272 765 275, e-mail: brno@hella.info
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A
H Léto vtrhlo v  posledních dnech mílo-

vými kroky do našeho života, jak tomu 
nasvědčuje na  první pohled například 
naše oblečení. Co však „oblečení“ našich 
domů, bytů a  kanceláří? Jsou také tak 
dobře připraveny na příliv sluníčka, ale 
současně i  na  nepohodu letních bou-
řek? Každé roční období si žádá své jak 
v našem šatníku, tak v budovách, které 
obýváme nebo v nich pracujeme.

První odborné veletrhy, na kterých jsme 
mohli získat přehled o  produktových 
či technologických novinkách v  obo-
rech stínění a  vrat, již máme za  sebou. 
Z  nich nejvýznamnější byly Stavební 
veletrhy IBF v Brně nebo o něco pozdě-
ji také CONECO v  Bratislavě a  ukázaly,                              
co bude i v roce 2011 hýbat naším obo-          
rem: úspora energií. Toto potvrzuje 
i uspořádání Kulatého stolu s  touto té-
matikou 15. dubna 2011 v Brně.

Další významnou událostí uplynulého 
období byl Den stínicí techniky, který 
16. května letos poprvé uspořádalo 
Sdružení výrobců stínicí techniky a  je-
jích částí.

V oborech stínění i vrat se toho ale dělo 
daleko více a o tom podstatném se do-
zvíte z čísla, které se Vám právě dostalo 
do rukou. Věříme, že i tentokrát Vám in-
formace v něm obsažené přijdou vhod. 
Současně se také těšíme na Vaše nové 
podněty i konstruktivní kritiku na adre-
se rts-magazin@svst.cz!

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Ustoupením od  požadavku mo-
torizace venkovních žaluzií zá-
kazník pravděpodobně skutečně 
docílí investičních úspor. Pokud 
se místo komfortního řízení žalu-
ziovým tlačítkem nebo dálkovým 
ovladačem spokojí s  ovládáním 
pomocí kliky a  velikost žaluzie 
i  stavební řešení to umožňuje, 
pak je vše z  hlediska způsobu 
obsluhy v  naprostém pořádku.     
Před takovým rozhodnutím se 
však vyplatí položit si ještě otáz-
ku, zda ručním ovládáním ne-
ztrácíme kromě komfortu i  něco 
víc? Pro její zodpovězení je třeba 
uvědomit si, k jakému účelu mají 
samotné venkovní žaluzie sloužit.

U  každého objektu může být 
hlavní důvod k  instalaci stínicí 
techniky jiný. V  očích stavebníka 
rodinného domku může převa-
žovat pocit soukromí a  bezpečí, 
u kancelářských budov pak ener-
getické úspory a regulace osluně-
ní. Způsob ovládání stínicí tech-
niky potom zpravidla ovlivňuje 
i plnění její funkce. Pro porovnání 
rozdílu v  plnění požadovaných 
funkcí vezměme motoricky řízené 
žaluzie jako referenční a  přistup-
me ke  srovnání s  jejich ručním 
ovládáním. Protože motorické 
ovládání umožňuje také instalaci 
automatického řídicího systému, 
pak je třeba i pod pojmem auto-
matické řízení hledat motorický 
způsob ovládání.

Regulace oslunění 
a světla

Přestože automatické řízení umož- 
ňuje přenastavovat stínicí techni-
ku podle intenzity světla měřené-
ho venku nebo uvnitř místnosti, 
pravděpodobně svou inteligencí 

nikdy neodhadne individuální po-
třeby každého z uživatelů. Z toho-
to hlediska dokáže sám uživatel 
nejlépe vyhodnotit své aktuální 
potřeby a místní podmínky a jím 
nastavená žaluzie by měla lépe 
postihovat tento účel. Podmiňo-
vací způsob byl použit záměrně 
a  souvisí s  povahou samotného 
člověka, který buď se změnou 
světelných podmínek zanechá 
právě probíhající činnosti a půjde 
přenastavit stínicí techniku anebo 
strpí vzniklé nepohodlí.

Hodnotíme-li však vliv automa-
ticky řízených žaluzií na  stabilní 
pracovní prostředí, pak jistě díky 
automaticky naklápěným lame-
lám podle času, data, azimutu 
a  elevace slunce bude automa-
tické řízení výhodnější než ma-
nuální. Se stejným úspěchem 
překoná ruční řízení systém 
osvětlení zachovávající stálý pří-
sun denního světla a jeho dopad 
na pracovní plochy, a to díky na-
klápění lamel a následné regula-
ci intenzity osvětlení.

Zachování letní stability

Velké prosklené plochy přirozeně 
prosvětlují interiér a  v  zimě do-
volují slunečními paprsky ohřívat 
interiér. V letním období však ote-
vírají vrátka k  nežádoucím ener-
getickým ziskům ze slunce. Pokud 
byly jako ochrana před solárním 
ohřevem zvoleny venkovní žalu-
zie, pak způsob řízení nejčastěji 
podléhá vzorci:

l  přes den nestínit, kde není tře-
ba, aby se nemuselo zbytečně 
svítit v interiéru,

l  stínit na  osluněných fasádách 
k zamezení zisků ze slunce,

l  během noci umožnit noční 
nachlazování a  tak naakumu-
lovat chlad do  vnitřních kon-
strukcí (vytažení žaluzií nebo 
otevření lamel pro usnadnění 
proudu chladného venkovní-
ho vzduchu).

I  když se vlastník rodinného 
domu naučí principům zachová-
ní letní stability, pak to samé ale 
nemůžeme očekávat u všech pra-
covníků kancelářské budovy, kteří 
se skončením pracovní doby ne-
chávají ručně řízené žaluzie vlast-
nímu osudu. Z  tohoto hlediska 
pak automatické řízení poskytuje 
nespornou výhodu.

Zamezení tepelných ztrát

Stažené žaluzie zvyšují tepel-
ný odpor průsvitné konstrukce, 
a tím omezují únik tepla z vyhřá-
tého interiéru v  zimním období. 
Funkce k  udržení tepla zpravidla 
porovnává venkovní a vnitřní tep-
lotu a jako spouštěcí impuls bere 
hodnotu sluneční intenzity, času, 
obsazenosti místnosti nebo kom-
binaci předchozích údajů. 

Stínicí technika by neměla sle-
dovat funkci pro zamezení tepel-
ných ztrát v době, kdy může být 
využit solární ohřev nebo v přípa-
dě, kdy by venkovní světlo ales-

Motoricky ovládané žaluzie. 
Jde jen o komfort nebo o víc?

Stínicí technika je vystavena tlaku na snížení pořizovacích nákladů stejně jako jakékoliv jiné 
zařízení v budově. Je zcela přirozené, že se stavebník při výstavbě snaží redukovat investiční 
náklady. Jednou z cest bývá snížení požadavků na zařízení, která poskytují uživateli komfort. 
Mnohdy tento osud potká způsob řízení venkovních žaluzií, kdy se zákazník rozhodne změ-
nit motorické ovládání na ruční. 
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poň částečně nahrazovalo umělé 
osvětlení. 

Nepopiratelně je právě automa-
tický řídicí systém schopný trvale 
a  spolehlivě vyhodnocovat situ-
aci a  určovat podmínky aktivace 
této funkce.  

Bezpečnost

Jak během nepřítomnosti odra-
dit zloděje od nekalého úmyslu? 
Využitím automatického řídicího 
systému lze v náhodně zvolenou 
dobu pohybovat stínicí techni-
kou, a  tak simulovat přítomnost 
osob v domě.

Velké prosklené plochy upoutá-
vají nechtěné pohledy, a  to ze-
jména po  setmění, kdy je třeba 
svítit. Venkovní žaluzie pak mo-
hou plnit funkci ochrany soukro-
mí. Řídicí systém dále může sám 
automaticky, na základě časů sví-
tání a setmění, řídit žaluzie, nebo 
tak může činit zákazník sám cen-
trálním tlačítkem.

Žaluzie mohou také chránit in-
teriér před nadměrným hlukem 
z  vnějšího prostředí. Z  hlediska 
bezpečnosti pracují automaticky 
řízené žaluzie v porovnání s ma-
nuálním ovládáním efektivněji.

Zabezpečení samotné 
stínicí techniky

Venkovní žaluzie potřebují ochra-
nu proti nepříznivým venkovním 
vlivům, zejména pak proti silné-
mu větru. Ponechají-li se křehké 
žaluzie vlivu silného větru bez za-
bezpečení řídicím systémem, pak 
hrozí jejich poškození.

Položíme-li si otázku, zda se lze 
spolehnout spíš na lidský faktor, 
nebo na  funkčnost automati-
ky, pak jistě dáme za  pravdu 
automatickému řízení, které 
spolehlivě vyhodnotí venkovní 
podmínky a  přeruší vykonávání 
provozní funkce, aby se po skon-
čení ochranných funkcí vrátila 
zpět do původní stínicí polohy.

Automatické řízení 
venkovních žaluzií

Řídicí systém žaluzií může praco-
vat na  základě mnoha informací. 

Těmito informacemi mohou být 
údaje z  venkovních čidel (slunce, 
větru, deště, teploty a směru vět-
ru) nebo z vnitřních čidel (intenzita 
osvětlení, prostorová teplota, vlh-
kost, prezenční čidla) či informace 
o čase a datu nebo stavu jiných za-
řízení v budově (např. poloze ven-
tilačních oken nebo aktivaci EPS).

Volba, s jakými informacemi bude 
řídicí systém pracovat, vychází z:

l návazností na  ostatní procesy 
v  budově (např. přenastavení 
polohy žaluzií po přijetí povelu 
od EPS či EZS nebo vytažení ža-
luzií před otevřením ventilač-
ních oken),

l požadavku na  komfort a  pří-
jemné vnitřní klima,

l ceny investičních a provozních 
nákladů.

Delftská studie

Z  hlediska investičních nákladů 
nerozhodují pouze pořizovací ná-
klady na venkovní žaluzie, ale také 
dosažené úspory na  nákladech 
za  nákup a  provoz chladicího za-
řízení. Z dostupné Delftské studie1  
lze z modelového příkladu vyčíst, 
že při promyšleném komplexním 
návrhu venkovních žaluzií lze do-
cílit návratnosti vložených investic 
za 5 let. Pokud však budou žaluzie 
osazeny dodatečně bez možného 
ovlivnění velikosti výkonu chladi-
cího zařízení, bude se návratnost 
pohybovat okolo 16 let. Pokud 
započteme vliv zvyšující se ceny 
energií, bude doba návratnosti 
nižší, avšak k opravdovému snížení 
doby návratnosti je třeba promyš-
leného přístupu už od  rané fáze 
projektu, aby se instalace stínicí 
techniky promítla do  samotného 
návrhu klimatizačního zařízení. 

Ze stejné studie lze čerpat i  vý-
sledky vypočtených úspor dle 
typu řízení venkovních žaluzií. 
Hodnoceny byly žaluzie ovlá-
dané jednak ručně a  pak řízené 
podle sluneční intenzity, měřené 
venku s  variantou řízení žaluzií 
podle stálého osvětlení pracovní 
plochy na 500 lux. Jako další po-
suzovaná varianta bylo vybráno 
doplnění řízení, hlídajícího osvět-
lení na pracovní ploše, o integraci 
s ventilačními okny, která zajišťují 
noční nachlazování interiéru.

Z výsledků lze vyčíst, že řízení po-
dle intenzity osvětlení v  interiéru 
přináší vyšší provozní úspory,       
než řízení podle intenzity sluneč-
ního záření měřené vně objektu. 
Ještě vyšších úspor bylo dosaženo 
vzájemnou spoluprací systémů 
řízení žaluzií a  ventilačních oken. 
Nejnižších úspor z  vyjmenova-
ných variant dosahovaly ručně 
řízené žaluzie. Tento výsledek 
přináší jasnou zprávu, že vyšších 
úspor lze dosáhnout automatizací 
a hlavně integrací s jinými systémy 
v budově.

Kooperace řízení žaluzií 
s jinými systémy v budově

V  předchozím textu byla na-
značena spolupráce systému 
řízení žaluzií a ventilačních oken. 
Společným řízením je zejména 
zamezeno možnému blokování 
koncových výrobků. Sdílena na-
víc mohou být také čidla.

Ještě blíže k  systému stínění má 
systém osvětlení. Pro zajištění 
požadované intenzity osvětlení 
převezme řídicí úlohu zpravidla 
systém osvětlení, a  ten pak říze-
ním žaluzií vytváří požadovanou 
světelnou scénu. Společná komu-
nikace obou systémů je zpravidla 
řešena přes DALI rozhraní.

Další možná spolupráce se systé-
mem osvětlení může být na úrov-
ni sdílení některých systémových 
částí, např. čidel pohybu a inten-
zity osvětlení. Díky nim pak infor-
mace z  těchto čidel přenastavují 
žaluzie podle obsazenosti míst-
nosti a zároveň regulují intenzitu 
osvětlení.

Lze též kombinovat řízení žaluzií 
a  klimatizace, aby tyto systémy 
byly v součinnosti a nepracovaly 
„proti sobě“.

Kooperace různých systémů 
vyžaduje výměnu dat. Výměna 
potřebných informací je usnad-
něna sdílením dat na otevřeném 
protokolu, u  nás pak na  rozšíře-
ném standardu KNX/EIB nebo 
LonMark.

Automatický řídicí systém do-
káže lépe optimalizovat provoz 
venkovních žaluzií k maximalizaci 
energetických úspor. Sofistikova-

nou automatikou, vyhodnocu-
jící sluneční intenzitu, venkovní 
a vnější teplotu nebo obsazenost 
interiéru při současném sledová-
ní předepsaného osvětlení, lze 
ušetřit podle některých studií 
téměř třetinu provozních nákla-
dů. V  případě manuálního řízení 
můžeme s  těmito provozními 
úsporami počítat pouze částečně. 

Vraťme se nyní k původně polože-
né otázce: Je motorické ovládání 
venkovních žaluzií pouze otázkou 
komfortu? V  předchozím textu 
jsme rozborem jednotlivých funkcí 
dostali odpověď, že nikoliv. Insta-
lace motorického ovládání nemá 
za  následek pouze zvýšení kom-
fortu řízení, ale také spolehlivost         
při vykonávání očekávaných funkcí 
a  maximalizaci provozních úspor. 
Právě menší účinnost manuálně 
řízených venkovních žaluzií z  hle-
diska dosažení provozních úspor 
snižuje nejdůležitější benefit ruč-
ně řízené varianty, a  to zmenšení        
prvotních pořizovacích nákladů.

Pokud padne přesto volba na ruč-
ní řízení z  důvodu omezených 
finančních možností, bude vhod-
né provést takovou připravenost, 
aby budoucí možné dovybavení 
žaluzií motorem bylo možné.

Ing. Tomáš Veselý
Odborný tým SVST

22°C

22°C

22°C

slunečno
přirozené světlo: maximum
umělé osvětlení: minimum

oblačno
přirozené světlo: minimum
umělé osvětlení: maximum

polojasno
přirozené světlo: průměrné využití
umělé osvětlení: průměrné využití

1 Benefits of various types of shading and 
night cooling by vent windows – Prof. 
Dr. ir A.H.C.van Paassen
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Termoregulační efekt 
exteriérové stínicí techniky

Klíčový produkt 
– exteriérová stínicí technika

Vysoký stupeň zastínění, termoregulační 
i  ochranný efekt, snižování hladiny hluku, 
možnost elektrického ovládání nebo systém 

dvojího naklápění lamel u  ISOTRA Duo sys-
tému - to jsou základní přednosti exteriéro-
vých žaluzií a rolet. 

Termoregulační 
efekt

Případné úniky tepla lze vyhodnotit na  zá-
kladě termovizního měření, které znázor-
ňuje rozložení povrchové teploty pomocí 
měření hustoty infračerveného záření z po-

vrchu před použitím a  následně s  použitím 
exteriérové stínicí techniky. 

Jako příklad lze uvést porovnání termogra-
mů s použitou stínicí technikou ISOTRA Zetta 
70. Na základě výsledků měření lze zazname-

nat značný pokles tepelného projevu sledova-
ných oken, jak je patrné na obr. 1. Termogramy 
prokazují výborné zastínění okenních ploch 
stínicí technikou. Prostup tepla z vnitřní části 
objektu při použití stínicí techniky ISOTRA 
Zetta 70 se výrazně snížil. Průměrná teplota 
v  ploše (TAVR) poklesla v  průměru o  4,4 °C 
za daných podmínek. 

Exteriérová stínicí technika významně ovliv-
ňuje tepelnou regulaci v  interiérech. Auto-

matizované systémy řízení budov, jejich 
propojení s  řídicími systémy žaluzií, ener-
getická nezávislost těchto systémů a sníže-
ní prostupu tepla umožňuje dosažení vyšší 
kvality a komfortu při celkově nižších nákla-
dech. 

Společnost ISOTRA se dlouhodobě zajímá 
o technologie clon slunečního záření a jejich 
dopad na  energetickou úspornost. Techno-
logie, vypracované postupy, vývoj a výzkum 
v  této oblasti ji řadí mezi přední výrobce 
stínicí techniky a  je vnímána jako jeden 
z  technologických lídrů oboru nejen v  ČR, 
ale i ve světě.

www.isotra.cz
(PR)

Interiérová a exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje 
tepelnou regulaci interiéru. Požadované parametry zejména 
exteriérové stínicí techniky jsou zcela zřejmé – omezení tep-
loty interiéru v letním období, resp. snížení úniku tepla v zim-
ním období. Obecně se udává, že při využití stínicí techniky 
je úspora spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické 
bilanci budov (dle konkrétního objektu). 

ISOTRA QUALITY, značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologic-
kou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek ISOTRA a.s.

Obr. 1: Termovizní měření: první snímek bez stínicí techniky, druhý snímek s použitím stínicí techniky ISOTRA Zetta 70. Měření probíhalo v době od 19:30 do 20:30. Okolní teplota v průběhu měření 
se pohybovala v rozmezí (0 až 1)°C za bezvětří. Vnitřní teplota v objektu byla 23°C v přízemní části, v patře 24°C. Termogramy před použitím a následně s použitím stínicí techniky byly vytvořeny 
s 15 minutovým odstupem, kde mohlo dojít pouze k mírnému zkreslení povrchových teplot.

Klíčíčovovýý prprododukukt – exexteteriérovováá

ststíníniicí tetechchnika

Vysoký stupeň zastínění, termoregulační 

i ochranný efekt, snižování hladiny hluku, mož-

nost elektrického ovládání nebo systém dvojího 

naklápění lamel u ISOTRA Duo systému - to jsou 

základní přednosti exteriérových žaluzií a rolet. 

Termoregulační efekt

Případné úniky tepla lze vyhodnotit na základě 

termovizního měření, které znázorňuje rozložení 

povrchové teploty pomocí měření hustoty infra-

červeného záření z povrchu před použitím a ná-

sledně s použitím exteriérové stínicí techniky. 

Jako příklad lze uvést porovnání termogramů 

s použitou stínicí technikou ISOTRA Zetta 70. Na 

základě výsledků měření lze zaznamenat znač-

ný pokles tepelného projevu sledovaných oken, 

jak je patrné na obr. 1. Termogramy prokazují 

výborné zastínění okenních ploch stínicí techni-

kou. Prostup tepla z vnitřní části objektu při po-

užití stínicí techniky ISOTRA Zetta 70 se výrazně 

snížil. Průměrná teplota v ploše (TAVR) poklesla 

v průměru o 4,4 °C za daných podmínek. 

Exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje 

tepelnou regulaci v interiérech. Automatizované 

systémy řízení budov, jejich propojení s řídicími 

systémy žaluzií, energetická nezávislost těchto 

systémů a snížení prostupu tepla umožňuje do-

sažení vyšší kvality a komfortu při celkově niž-

ších nákladech. 

Společnost ISOTRA se dlouhodobě zajímá 

o technologie clon slunečního záření a jejich 

dopad na energetickou úspornost. Technologie, 

vypracované postupy, vývoj a výzkum v této ob-

lasti ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky 

a je vnímána jako jeden z technologických lídrů 

oboru nejen v ČR, ale i ve světě.

www.isotra.cz

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

☎ 800 800 110

Interiérová a exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje tepelnou regulaci interiéru. Požadované 
parametry zejména exteriérové stínicí techniky jsou zcela zřejmé – omezení teploty interiéru v letním 
období, resp. snížení úniku tepla v zimním období. Obecně se udává, že při využití stínicí techniky je úspora 
spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické bilanci budov (dle konkrétního objektu). 

Obr. 1: Termovizní měření: první snímek bez stínicí techniky, druhý snímek s použitím stínicí techniky ISOTRA Zetta 70. Měření probíhalo v době od 19:30 do 20:30. Okolní 
teplota v průběhu měření se pohybovala v rozmezí (0 až 1)°C za bezvětří. Vnitřní teplota v objektu byla 23°C v přízemní části, v patře 24°C. Termogramy před použitím 
a následně s použitím stínicí techniky byly vytvořeny s 15 minutovým odstupem, kde mohlo dojít pouze k mírnému zkreslení povrchových teplot.
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Ohlédnutí za veletrhem IBF Brno

Zejména téma úspor energií nás zajímalo 
a  nepřehlédli jsme proto konferenci Systé-
my TZB pro budovy s  téměř nulovou spo-
třebou energie, která se konala 12. dubna 
v  rámci doprovodného programu veletrhu. 
Vzhledem k našim jednáním o zahrnutí vlivu 
stínicí techniky do  Národního kalkulačního 
nástroje (NKN) nás zaujal zejména příspě-
vek Prof.  Ing.  Karla Kabeleho, CSc. (vedou-
cího projektu NKN) o  Směrnici 2010/31/EU 
o energetické náročnosti budov.

Toto téma nejen, že neztrácí na  aktuálnosti, 
ale v letošním roce dostává svůj další rozměr: 
transpozici směrnice 2010/31/EU (EPBD II) 
do  českých předpisů. V  rámci kulatého stolu 
Transformace českého stavebnictví k energe-
ticky úsporným budovám, který se konal také 
v  rámci veletrhu, a  to 15. dubna, zazněly mj. 
i  nejaktuálnější informace o  termínech no-
velizace vyhlášky 148/2007 Sb. a  výsledcích 
posledního projednávání revize požadavkové 
normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Oboru otvorových výplní, stínicí techniky 
a  vrat byl na  veletrhu tentokrát věnován 
prostor v novém pavilonu P, který se mj. stal 
vítězem soutěže Stavba roku JM kraje. Nový 
pavilon tak měli možnost „otestovat“ i někte-
ří členové Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí (SVST), kteří tak hájili zastoupe-
ní našeho oboru mezi celkem 10 vystavova-
teli z oboru stínicí techniky a 24 vystavovate-
li z oboru vrat*.

Nezbývá, než usilovat o to, abychom v příš-
tím roce mohli obohatit tento veletrh o pre-
zentaci sdružení, ať už formou samostatné 
expozice nebo v  rámci doprovodného pro-
gramu.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

* neoficiální údaje dle www.bvv.cz

Ve dnech 12. až 16. dubna 2011 se na brněnském výstavišti konal jeden z  největších sta-
vebních veletrhů u nás. Důraz byl letos kladen na celosvětově atraktivní témata energeticky 
úsporného stavění, úspor energií, alternativních zdrojů energií a vytápění.

„Šperk vašeho domu“
 Venkovní žaluzie a rolety ISOTRA

Vhodně navržená stínicí technika vytváří 
optimální prostředí z hlediska světelných
a tepelných podmínek a je významným
prvkem pro úsporu energie.

V tradičním pojetí plní venkovní žaluzie
a rolety stínicí a bezpečnostní funkci,
v netradičním pojetí jsou moderní ozdobou 
a šperkem Vašeho domu. 

www.isotra.cz
E-mail: isotra@isotra.cz

zákaznická linka: 800 800 110

Vysoký stupeň

zastínění / termoregulační 

a ochranný efekt / 

snižování hladiny 

venkovního hluku.

VENKOVNÍ
ŽALUZIE A ROLETY



8 RTS Magazín 2/2011 

Zaměřeno na detail

Venkovní žaluzie jsou dnes nejen funkčním, 
ale i  architektonickým prvkem, který dola-
dí vzhled domu. Celé tajemství úspěchu se 
však skrývá v  detailech. Pokud je umístění 
žaluzií v budově dobře promyšleno, vhodně 
zvolen tvar a  barva lamel, pak je výsledek 
prakticky dokonalý a nemůže se stát, že by 
Váš dům později připomínal slepované ptačí 
hnízdo.

Společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o. si proto 
klade za  cíl nabídnout zákazníkům kom-
plexní řešení umístění venkovních žaluzií, 
včetně návazných detailů, širokou nabídku 
tvarů lamel a jejich barev tak, aby si každý 
mohl splnit svá očekávání od  stínicí tech-
niky. 
     
Tvary a typy lamel

Tvar lamely nehraje při výběru žaluzie 
pouze estetickou, ale hlavně funkční roli. 
Srovnáme-li například klasický elegantní 
tvar lamely „C“ s  více technickým tvarem 
domykatelné lamely „Z“, nalezneme v něm 
několik rozdílů.  Elegantní a architekty veli-
ce oblíbená lamela „C“ umožňuje plynulou 
regulaci světla. Tyto lamely však nedoléhají 
těsně na  sebe a  nedokážou zcela zatem-
nit interiér. Domykatelná lamela Z, která 
má na  spodní straně zaválcované těsnění, 
na  sebe při zavření lamel dobře doléhá          
a  při zavřeném stavu interiér nejen výraz-
ně zatemní, ale funguje jako další izolace 
v zimním období. 

Protože jsou dnes venkovní žaluzie na rodin-
ných domech často kombinovány s venkov-
ními roletami, byl vyvinut nový tvar lamely 
„S“. Lamela ve  tvaru „S“ je kombinaci vlast-
ností lamely „C“ a  „Z“. Tato lamela je tedy 
domykatelná, obsahuje pryžové těsnění a je 

Venkovní žaluzie - tajemství je v detailech 
Venkovní žaluzie se stala součástí běžného života a je již standardním doplňkem nově bu-
dovaných rodinných domů. Kvalitní venkovní žaluzie však nabízí víc než jen dobrou ochranu 
před sluncem. Představte si venkovní žaluzie jako luxusní sluneční brýle, které Vám ochrání 
nejen oči, ale doladí Váš vzhled a styl.

Podomítkový kastlík ISO-KASTL – s vnitřním zateplenímTvary lamel „C“, „S“ a „Z“
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schopna interiér maximálně zastínit. Sou-
časně její elegantní vzhled připomíná v  za-
vřeném stavu venkovní roletu a  tím neruší 
vzhled budovy při současném použití rolet 
i žaluzií na jednom objektu.  Navíc provede-
né testy prokázaly, ze lamela ve tvaru „S“ je 
o  30 % odolnější proti zlomení než lamela 
ve tvaru „Z“.

Venkovní žaluzie skryté ve fasádě

Pokud je venkovní žaluzie správně zabu-
dována přímo ve  fasádě, je maximalizová-
na její účinnost ve  smyslu regulace světla 
a ochrany proti nadměrnému přísunu tepla 
v létě. Prostor pod fasádou určený pro žalu-
zii je nutno připravit tak, aby v něm nedo-
cházelo k vzniku tepelných mostů a v zim-
ním období k  nežádoucím kondenzacím 
par ve zdivu.

Snadné a kvalitní řešení pro umístění žaluzií 
pod fasádou nabízí podmítkový zateplený 
kastlík „ISO-KASTL“, který je standardizován 
pro každý typ venkovní žaluzie. Eliminuje 
riziko vzniku tepelných mostů a  nežádou-
cích kondenzací par ve  fasádě. Podomítko-
vý kastlík ISO-KASTL má vynikající tepelné 
a protihlukové izolační vlastnosti a současně 
je i ekologický, protože neobsahuje formal-
dehyd ani jiné škodlivé látky.
 
Řešení pro novostavby 
i pro domy v rekonstrukci

Náš podomítkový kastlík byl využit při vývoji 
žaluziových překladů firem HELUZ a PORO-
THERM a je tedy s těmito překlady kompati-
bilní.  Díky jeho univerzálnosti je určen také 
k instalaci jak na novostavbách, tak i na do-
mech, kde se plánuje nebo právě probíhá re-
konstrukce a dodatečné zateplování fasády.  
Díky 100% odolnosti kastlíků vůči vodě 
a schopnosti dlouhodobě zachovávat stejný 
stav povrchu, lze s klidem odložit dokončení 
fasády i  o  několik měsíců a  provést v  první 
fázi pouze osazení kastlíků. V  druhé fázi se 
pak dokončí fasáda a provede montáž žalu-
zií. 

Vodicí lišty skryté 
v izolovaném ostění

Dalším zajímavým detailem, který podpo-
ří eleganci budovy, jsou vodicí lišty skryté 
v  zatepleném ostění. Pro umístění vodicích 
lišt se používá speciální typ vedení, který 
se zasouvá do předem instalovaných pouz-
der až po dokončení finální fasády. Pouzdra                    
pro vodicí lišty se instalují ještě v době do-
končování fasády. 

Sendvičové termoizolační 
desky pro montáž zapuštěných 
vodicích lišt

Pro usnadnění a  urychlení izolace ostění 
a  montáže pouzder pro zapuštěné vodicí 
lišty jsou nově vyvinuty sendvičové termo-         
izolační desky, které komplexně řeší jak 
umístění vodicích profilů žaluzií, tak i správ-
nou izolaci ostění oken. 

Sendvičová termoizolační deska se sklá-
dá z  28 mm silného izolačního materiálu, 
ve kterém je již umístěno pouzdro pro vo-
dicí lištu. Sendvičová deska je po přilepení 
k  ostění a  nanesení finálové fasádní barvy 
okamžitě připravena k instalaci venkovních 
žaluzií. 
 

Kouzlo detailu a  správně použitý prvek 
stínicí techniky dokáže dělat pravé divy. 
Skvělé užitné vlastnosti venkovních žaluzií 
ve spojení se zateplenou fasádou a propra-
covaným umístěním stínicí techniky ocení 
každý uživatel a  návštěvník domu. Vaší od-
měnou za  pečlivost při výběru stínicí tech-
niky a  správně provedenou instalaci bude 
elegantní, a do detailu propracovaný vzhled 
domu, ve kterém budete mít v zimě i v létě 
příjemnou teplotu a dostatek světla.

www.nevapv.cz

(PR)

Detail okna s venkovními žaluziemi pod fasádou a zapuš-
těnými vodicími lištami
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ROLE T Y,  VNĚ JŠÍ  ŽALUZIE,  OCHRANA PROTI  HMYZU + VRATA

Produkty ALUKON- možnosti bez hranic

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

16. květen - Den stínicí techniky
Stínicí technika si zaslouží podstatně více pozornosti, než ko-
lik se jí dostává. Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí 
(SVST) se proto rozhodlo vyhlásit jeden den v roce tzv. Dnem 
stínicí techniky. 

Snahou SVST je zlepšení infor-
movanosti o  výhodách stínicí 
techniky, a to jak směrem k od-
borné tak i k  laické veřejnosti. 
Z  dosavadních zkušeností si 
většina koncových zákazníků 
u  nás pod stínicí technikou 
představí pouze interiérovou 
žaluzii nebo roletu, v  lepším 
případě znají tyto dva typy vý-
robků i  ve  venkovní variantě. 
Markýzy, plissé, japonské stě-
ny, baldachýny, fasádní panely 
nebo slunolamy a další produk-
ty však zná málokdo. A znalost 
toho, jaké jsou přednosti stínicí 
techniky – např. v oblasti ener-
getické úspornosti budov, a to 
jak v letním tak i v zimním ob-
dobí – je zejména u koncových 
zákazníků zcela minimální.

Smyslem Dne stínicí techniky 
je upoutat na  stínicí techniku 
maximální možnou pozornost, 
a  to po  celém území repub-
liky. Proto řada členů SVST 
ve  svých provozovnách uspo-
řádala např. Dny otevřených 
dveří, exkurze pro studenty 

středních a  vysokých škol se 
stavebním zaměřením, jed-
na firma v  tento den otevřela 
nový provoz, jinde proběhly 
slevové akce pro klienty, byly 
poskytovány rozšířené pora-
denské a  konzultační služby 
a podobně. 

V  Praze uspořádalo sdružení 
velkou informační akci v  Dej-
vicích před Stavební fakultou 
ČVUT, kde byly u  stánku k  dis-
pozici informační materiály,    
návštěvníci stánku mohli hlaso-
vat pro některou ze zajímavých 
realizací stínicí techniky a  ně-

kolik vylosovaných návštěvníků 
si odneslo dárek v podobě vel-
kého žlutého slunečníku.

Pro upoutání pozornosti jsme 
zajistili také dvě velké kost-
ky ledu – jednu jsme zastínili 
a  druhá zůstala nezastíněná 
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Novým obchodním ředitelem byl 
jmenován Ing.  David Žabčík a  no-
vým vedoucím oddělení prodeje 
se stal Ing. Filip Rejchrt. Oba pracují 
ve firmě již řadu let, oba mají s obo-
rem stínicí techniky bohaté zkuše-
nosti.

Hlavním úkolem Ing.  Davida Žabčí-
ka je kompletní řízení tuzemského 
i zahraničního obchodu. „Mojí priori-
tou je i nadále rozvíjet dobré vztahy                                                                             
se současnými zákazníky a  přede-
vším získávat i  ty nové. Považuji 
za  důležité rozšířit působnost naší 
firmy o další zahraniční regiony“, uvá-
dí David Žabčík.

Filip Rejchrt získal své praktické zku- 
šenosti ve  společnosti SERVIS CLI-
MAX na pozici obchodníka pro zahra-                    
ničí. Jeho úkolem nyní bude vést tým 
obchodníků a  motivovat jej s  cílem 
dalšího rozvoje obchodních aktivit. 
„V  obchodní činnosti záleží na  pro-
duktu, který nabízíme, ale prioritně 
je tato práce postavena na  lidech.                                                                         
My máme v  CLIMAXU výborný ob-
chodní tým, který tvoří základ kvalit-
ního obchodu. Je potřeba s  ním ale 
neustále pracovat, aby práce nebyla 
jen prací“, dodává Filip Rejchrt.

SERVIS CLIMAX a.s.  
(PR)

Posílení obchodního týmu SERVIS CLIMAX a.s.

Ing. David Žabčík Ing. Filip Rejchrt

Na obchodním oddělení společnos-
ti SERVIS CLIMAX došlo od 1. května 
2011 k personálním změnám. 

– a  návštěvníci mohli tipovat 
jejich váhu při skončení akce. 
I když nám počasí příliš nepřá-
lo a sluníčko v tento den svítilo 
jen minimálně, ledové kostky 
svou roli splnily – kolem stánku 
se vytvářely skupinky zejména 
studentů stavební fakulty, kteří 
diskutovali o  tom, zda a  jak by 
bylo možné tání ledu vypočí-
tat. Vítěz tipovací soutěže, resp. 
vítězka, totiž nakonec získala 
digitální fotoaparát Olympus 
VG-120! 

U  příležitosti Dne stínicí techni-
ky jsme naše členy také vyzvali 
k poskytnutí finančního příspěv-
ku na  pořízení stínicí techniky 
pro Sociálně ošetřovatelské cen-
trum v Praze 12 a potěšilo nás, že 
se k této výzvě připojila dokonce 
i jedna firma, která v té době ješ-
tě nebyla naším členem. I  toto 
je význam Dne stínicí techniky 
– zahajovat novou spolupráci 
s firmami napříč trhem. 

Poukaz na  finanční částku 
30.000 Kč v  závěru akce předal 
místopředseda představenstva 
sdružení Ing. Jiří Husák ředitelce 
Sociálně ošetřovatelského cen-
tra PaedDr.  Marii Mandíkové, 
CSc. V  budoucnu bychom rádi 
podobným způsobem prospěli 
i podobným zařízením v dalších 
regionech republiky. 

V  závěru akce nás přišel pod-
pořit také zástupce Svazu pod-
nikatelů ve  stavebnictví (jehož 
jsme členem) – Ing.  Bohuslav 
Štancl, který ocenil naše úsilí 
při prosazování zájmů našeho 
oboru. Přesto, že patříme – za-
tím – k těm menším kolektivním 
členům svazu, jsme podle něj 
jedním z nejaktivnějších. 

Celou akci moderovala Marké-
ta Majerová, která svůj zápal 
a  vlastní zájem o  přednosti stí-
nicí techniky skvěle přenášela 
i na kolemjdoucí.

Všem členům sdružení, hostům 
i návštěvníkům firem v  jednotli-
vých regionech i  stánku v  Praze 
děkujeme za  zájem o  náš obor 
a za spolupráci na tomto novém 
svátku stínicí techniky a  věříme, 
že příští rok na  něj navážeme 
v ještě větším rozsahu než letos. 
Jsme přesvědčeni, že v  příštích 
letech se tento den stane pří-
ležitostí pro další zajímavé ak-
tivity přínosné nejen pro firmy 
působící v  tomto oboru a  jejich 
klienty, ale i pro odborníky z řad 
architektů a  projektantů i  další 
odbornou veřejnost.

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

www.svst.czZleva: M. Majerová, PaedDr. M. Mandíková, Ing. J. Husák

Zleva: Ing. B. Štancl, PaedDr. M. Mandíková, Ing. Š. Lubinová
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Naprostá většina v  současnosti 
vyráběných sekčních vrat využívá 
sendvičových panelů. Jádro pane-
lu tvoří izolační hmota - nejčastěji 
polyuretan (PUR) nebo polysty-
ren. Z  obou stran panelu je pak 
osazen ocelový nebo hliníkový 
plech s  patřičnou povrchovou 
úpravou zajišťující jednak antiko-
rozní ochranu a  jednak estetický 
vzhled vrat. Na  trhu se nejčastěji 
pohybují panely o  celkové síle       
20 - 45 mm. Globálně můžeme říct, 
že čím silnější je panel, tím lépe.

Výrobu vrat lze rozdělit do dvou 
základních skupin. Především 
v  zahraničí je zvykem vyrábět 
vrata dle pevně daného rastru 
normovaných rozměrů pro šířku 
a  výšku. Na  stavebníkovi pak je, 
aby přizpůsobil rozměry otvo-
ru pro vrata. Tímto stylem bylo 

možno dosáhnout sériové vý-
roby vrat a  došlo též ke  snížení 
výrobních nákladů a  tedy i  pro-
dejní ceny vrat. Další výhodou je, 
že jednotlivé vratové segmenty 
mají stejnou pohledovou výšku. 
Pokud je tedy garáž ve výstavbě 
a  rozměry otvoru se přizpůsobí 
rozměrům sériově vyráběných 
vrat, pak nebude s  montáží ani 
následným provozem problém.

V  tuzemsku se naproti těmto 
zvyklostem prakticky všechny 
firmy zabývající se výrobou vrat 
orientovaly na  konkrétní poža-
davky zákazníků a  vrata vyrábějí 
na  míru, přesně dle rozměrů sta-
vebního otvoru. Zákazník tedy ne-
musí upravovat rozměry staveb-
ního otvoru a vrata se při výrobě 
přizpůsobí. Výroba vrat na  míru 
však s  sebou nese jistá omeze-

ní. Týká se to rozměrů použitých 
panelů. Nejčastěji se  pro výrobu 
používají panely o tzv. krycí výšce 
500 mm a 600 mm. Jejich vzájem-
nou kombinací výrobci dosahují 
požadovaných celkových výšek 
vrat. Jelikož nelze pouhou kom-
binací dvou rozměrů obsáhnout 
každou požadovanou výšku                               
pro všechny otvory, dochází k od-
říznutí přebytečné části spodního 
nebo horního (nebo i  obou) pa-
nelů. Pohledově mohou v  těchto 
případech vrata působit poněkud 
nesouladně. Obzvláště je toto 
patrné na  vratech s  kazetovým 
prolisem, protože rozměr kazety 
je vždy stejný, ale výška panelů               
se může lišit.

Pohyb vrat pomáhá realizovat 
pružinový systém, který vyvažuje 
váhu vrat. Je nutné si uvědomit,  

že hmotnost vrat není zanedbatel-
ná (pohybuje se od 8 do 15 kg/m2) 
a  sekční vrata se otevírají smě-
rem nahoru tedy proti zemské 
přitažlivosti. Pružinové systémy 
můžeme rovněž rozdělit na  dvě 
skupiny - tažné a  torzní. Tažné 
pružiny nacházejí uplatnění nejví-
ce u vrat do šířky 3000 mm; jejich 
síla je tedy omezena. Tažné pruži-
ny se umisťují buď svisle do  ver-
tikálních částí vodicích kolejnic 
anebo vodorovně do  horizontál-
ních kolejnic pod strop. Výhodou 
je, že výrobní náklady jsou nižší, 
takže opět ovlivní cenu výrobku 
směrem dolů. Nevýhodou je nižší 
životnost s  omezenou možností 
seřízení. Torzní pružinový systém 
je umístěn na  hřídeli, na  níž jsou 
usazeny lankové bubny. Torzní 
pružiny se nejčastěji používají 
v páru, ale vzhledem k rozměrům 

Sekční vrata
Sekční vrata se skládají zpravidla ze čtyř nebo více vratových panelů (sekcí - odtud název tohoto 
typu vrat), dále vodicích kolejnic a pružinového mechanizmu, který zajišťuje otevírání a zaví-
rání vrat. Samotné panely bývají převážně zateplené, ale mohou být provedeny i bez tepelné 
izolace, tj. pouze formou vyválcovaného plechu s několika výztuhami na vnitřní straně panelu.         
Tyto výztuhy zpevňují panel a brání jeho prolomení. Vzhledem k pevnosti vrat, jejich tepelné 
izolaci a ceně se tato vrata takřka nepoužívají.
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a  hmotnosti vrat se můžeme se-
tkat i  s  aplikacemi pouze jedné 
pružiny nebo naopak čtyř či více 
pružin. U vrat větších rozměrů pak 
můžeme vidět pružinový duplex, 
což je jednoduše řečeno pružina 
v  pružině nebo sestavy několika 
pružinových hřídelí nad sebou. 
Výhodou torzních pružin je mož-
nost seřízení jejich napnutí, takže 
když časem dojde k únavě mate-
riálu a  vrata mají tendenci padat 
k zemi, může se korigovat vyváže-
ní vrat dopnutím pružin.

Princip pohybu vrat spočívá 
v  tom, že síla pružin se přenese 
pomocí torzní hřídele na  lanko-
vé bubny, na  něž se navíjí lanko 
připevněné ke  spodnímu panelu 
vrat. Otáčením hřídele dochází 
k  návinu lanka na  závity bubnů 
a  tím ke  zdvižení vrat. Vratové 
panely jsou mezi sebou spojeny 
ohebnými panty a na krajích jsou 
tyto panty osazeny pouzdrem    
pro vodicí kolečka. Jednotliví vý-
robci používají různé typy vodi-
cích koleček - buď s  kuličkovým 

ložiskem anebo bez něj. Výhody 
asi není nutné popisovat, ložisko 
vítězí. 

Barvy

Barevná škála sekčních vrat je 
poměrně pestrá, a  to u  všech 
výrobců. Zákazník má možnost 
zvolit si barevné provedení vrat 
dle svého výběru. Základní bar-
va bývá často bílá nebo hnědá. 
Někteří výrobci mají rozšíře-
nou nabídku základních barev 
na  více odstínů. Pokud základní 
nabídka nestačí, je možné každá 
vrata nastříkat libovolným odstí-
nem. Odstíny je možno vybrat 
ve standardizovaných vzornících 
RAL nebo NCS. Tato volba však 
nemusí být pro všechny právě 
ideální, protože na výběr je více 
než 2500 odstínů. Další, převáž-
ně v našich končinách oblíbenou 
variantou, je dekorativní fólie 
s imitací dřeva. K výběru je okolo 
30-ti různých provedení od  nej-
oblíbenějšího zlatého dubu až 
po například černou třešeň. Tyto 

fólie kopírují nabídku povrchů 
pro plastová okna, takže sladit 
vzhled vrat s novými okny dnes 
již není naprosto žádný problém.

Design

Nejrozšířenějším designem z let 
nedávno minulých je kazeto-
vé provedení. Toto provedení 
je v  současnosti na  ústupu a  je                                                                         
pomalu vytlačováno nový-
mi trendy.  Vrata v  kazetovém 
provedení bývají u  některých 
výrobců limitována vzhledem 
k šířce. Je to dáno tím, že rozteč 
mezi jednotlivými kazetami je 
fixní, a tak vzdálenost mezi první 
kazetou a špaletou otvoru může 
být rozdílná. Je to opět věc                             
estetického náhledu. Druhým 
„nedostatkem“ kazet je, že se 
na  nich zejména v  blízkosti ko-
munikací usazuje prach.

Univerzálním provedením pane- 
lu je „lamela“. Jedná se o  vodo-
rovný prolis, většinou o  šířce 
okolo 10 mm, v  rozestupu asi 

100 mm. Toto provedení nemá 
prakticky žádná omezení. U jed-
notlivých výrobců se však liší 
hloubka a  styl jednotlivých drá-
žek. Výhodou tohoto provedení 
je zvýšená pevnost pláště panelu.

Dalším provedením je zcela rov-
ný panel bez jakýchkoliv zása-
hů. Struktura ale může být ovliv-
něna typem použitého plechu. 
Obecně je toto provedení velmi 
líbivé, nicméně pozor na hladký 
plech. Každé sebemenší poško-
zení povrchu je okamžitě patrné 
a následné opravy nákladné.

Posledním současným hitem je 
doplnit vrata dekorací z nerezo-
vého či jiného plechu. Na výběr 
má každý výrobce základní řadu 
svých vzorů a většina z nich pak 
nabízí možnost vlastního ná-
vrhu. Na  vratech se tedy může 
objevit třeba slunečnice nebo 
sněhulák a vrata tak získají punc 
originality.

Zdenek Čech
RTS Magazín
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Venkovní žaluzie C-80 CC (CIK-CAK) 

Žaluzie C-80 patří mezi nejoblíbenější typy 
v  kategorii venkovního stínění. Při jeho     
zdokonalení jsme vycházeli z  požadavků 
zákazníků, kteří žádali snížení výšky horního 
nábalu lamel. Velikost tohoto nábalu u  sta-
žené žaluzie je závislá na typu lamely a typu 
krajního výztužného lemu, resp. průměru 
těchto výztužných lemů.

Při hledání cesty, jak snížení nábalu docí-
lit, měl inovační tým více možností řešení.           
Při snížení velikosti výztužných lemů se 
sice zmenší velikost nábalu, ale také se 
sníží tuhost celé lamely. Ta by se následně, 
zejména při větší délce, mohla deformovat. 
Jelikož společnost CLIMAX v  maximální 
míře dbá na kvalitu svých výrobků, řešení, 
které by v konečném důsledku ohrožovalo 
kvalitu produktů, je pro společnost nepři-
jatelné. 

Výsledkem hledání nového řešení je systém 
CC, který rozšiřuje kolekci venkovních žaluzií 
o typ C-80 CC. Přípona CC vyjadřuje zkratku 
slovního spojení cik-cak, což přesně charak-
terizuje způsob skládání lamel přes sebe. 

Systém CC kvalitu lamely nesnižuje, její                                                                                         
materiál i  tvar je totožný jako u  klasické 
venkovní žaluzie C-80. Technické řešení vy-
chází z uspořádání lamel na sebe, kdy sklá-
dání lamel je vyřešeno opakovaným přesa-
zováním ob jednu lamelu tak, aby se dané 
lemy zakládaly vedle sebe a nikoliv na sebe, 
jako u  klasického systému skládání lamel 
(detail č. 1). Lamely žaluzie jsou tedy ve sta-
ženém stavu hustěji naskládány na  sebe. 
Přesazování lamel způsobí, že se sice šířka 
složeného svazku rozšíří o velikost přesaze-

ní, ale výšková úspora velikosti nábalu činí 
až 20 % původního objemu.

Díky tomu můžeme snížit výšku krycího 
plechu. V  případě dodatečné montáže ne-
snižuje žaluzie ve  staženém stavu funkční 
výšku okna, v ostatních případech nižší výš-
ka krycího plechu nenarušuje natolik výraz-
ně vzhled fasády. Samozřejmě, že důležitou 
roli hraje i úspora materiálu a tím nižší cena 
pro zákazníka. Testování venkovní žaluzie 
C-80 CC, které proběhlo v reálných podmín-

Klasické skládání lamel žaluzie C80 Skládání lamel u žaluzie typu C80-CC

detail č.1
skládání
lamel

Špičkový výrobek 
dělají detaily
Společnost SERVIS CLIMAX přichází 
s novými nápady v konstrukci 
venkovních žaluzií 

SERVIS CLIMAX a.s. – přední výrobce venkovních 
žaluzií a  lídr ve  svém oboru, klade velký důraz 
na neustálý výzkum a vývoj v oblasti stínění. Hle-
dat lepší řešení je dnes moderní označovat slovem 
inovace. Pokud chce firma na trhu uspět, musí být 
vždy krok před konkurencí. A  to bez neustálého 
zlepšování a hledání nových řešení nejde. Inovace 
– to je způsob, jak se svými produkty na trhu obstát. 
Je to cesta, jak své výrobky udělat lepší, konkuren-
ceschopné, které uspějí i v evropském měřítku.  
Mezi významné inovace poslední doby patří sys-
tém CIK-CAK a  plastová sponka. Obě tato řešení 
jsou natolik unikátní, že pro ně společnost získala 
v patentovém řízení vedeném Úřadem průmyslo-
vého vlastnictví ochranu formou užitného vzoru.
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KRÁL
VE SVĚTĚ
ŽALUZIÍ
ZNAČKOVÉ PRODEJNY
Brno, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 549 211 770 | České Budějovice, Ing. Zuzana Bartáková, tel.: 387 427 916 | 
Dobříš, DANEX Service s.r.o., tel.: 318 593 816 | Hradec Králové, CLIMASTYL s.r.o., tel.: 495 211 376 | Cheb, Jaromír Kalouš, 
tel.: 603 749 653 | Most, Jiří Trochta, tel.: 476 707 199 | Ostrava, IMPONO s.r.o., tel.: 596 110 643 | Pardubice, CLIMASTYL s.r.o., 
tel.: 466 536 243 | Praha–Jesenice, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 241 403 700 | Praha 6, PROKLIMA – stínicí technika 
s.r.o., tel.: 233 321 706 | Praha 8, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 283 842 149 | Třebíč, Jan Liška, tel.: 568 840 790

Regionální zástupci ve všech krajích České republiky i na Slovensku. www.climax.cz

kách, přesáhlo počet cyklů, který se rovná 
více než 30 letům denního používání.

Plastová sponka

Toto technické řešení se týká sponky pro od-
dělení hran kovové lamely od textilního žeb-
říčku venkovní žaluzie.

Textilní žebříček venkovních žaluzií je vysta-
ven značné síle. Jedná se o součet hmotností 
všech lamel a spodního nosiče. Toto zatíže-
ní se projeví tlakem, který zapříčiní, že se 
textilní žebříček tlačí na hranu první lamely 
žaluzie.  Žebříček je namáhaný v tahu a má 
snahu se na první lamele pod nosičem svírat, 
a následně se o hranu lamely prořezat.

Uvedené nevýhody řeší plastová sponka. 
Ta je na krajích opatřena zaoblenými háčky, 
kterými se připevní k  první lamele venkov-
ní žaluzie. Po  obvodu i  uprostřed plastové 
sponky je vytvořena drážka, kterou je veden 
textilní žebříček. Ideální situace nastává, po-
kud tvar plastové sponky přesně kopíruje 
tvar lamely. 

Výhodou tohoto technického řešení je,                    
že jednotlivé části textilního žebříčku jsou 
na první lamele vedeny ve sponce a jsou tak 
odděleny od kovové hrany lamely. Díky tomu 
nedochází k  následnému poškození nebo 
prořezání textilního žebříčku. Tím předchá-
zíme reklamacím a  zajišťujeme venkovním 
žaluziím delší životnost.

Účelem naší společnosti je sloužit zákazní-
kům. Proto musí dobře sloužit i naše žaluzie. 
Budeme rádi, když naše technicky vyspělé 
výrobky budou dělat radost montážním 
společnostem i konečným uživatelům.

Jana Vonášková 
SERVIS CLIMAX a.s.

(PR)

Systém C-80 CC

Způsob vedení vodicí pásky lamelami

Klasický systém C-80
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Právě Lomax Vám dokáže nabídnout ko-
vový plot dle Vašeho přání. Konstruktéři                                 
Lomaxu nechali svou fantazii pracovat                                            
pro Vás a  navrhli několik typových řad ko-
vových plotů tak, aby zajistili požadavky 
všech zájemců o kvalitní a cenově přijatelný 
výrobek. Systém plotů a bran se vyrábí vždy 
na míru dle požadavku zákazníka.

O výrobě v Lomaxu se vždy hovoří ve spoje-
ní s kvalitou a precizním zpracováním. Není 
tomu jinak ani u výroby plotů a bran. Použi-
tý hutní materiál je vysoce kvalitní s přísluš-
nými atesty. Sváry se stejně jako celá kon-
strukce žárově pozinkují, čímž se dosáhne 
kvalitní antikorozní ochrany na všech, tedy 
i  na  vnitřních plochách. Na  horní konce 

plotů se připevňují koncovky, což jsou 
galvanicky pozinkované odlitky v  různém 
designu. Hotový výrobek se lakuje v odstí-
nech RAL nebo železoslídovými barvami 
s  hrubou strukturou. Je zde také možnost 
patiny s  podkladem kovářské černé barvy 
nebo lze plot ponechat se základní ochra-
nou zinkem. Výsledkem je tedy opravdu ne-
přeberné množství kombinací!

Montáž plotů je velmi jednoduchá a použijí 
se k  ní speciální závěsy, které se buď jed-
noduše našroubují do zděných pilířů nebo 
do  ocelových sloupků. Na  takto připrave-
né závěsy se plot připevní pomocí šroubů 
a  kloboukových matic. Samozřejmostí je 
i  možnost délkového nastavení v  případě 
nepřesného vyzdění pilířů.  Závěsy jsou 
galvanicky zinkovány a  konečná úprava 
je shodná s  příslušným plotovým dílcem.               
Lomax tyto plotové výplně také může osa-
dit do branek, křídlových a posuvných bran, 
které rovněž vyrábí a dodává včetně jejich 
automatizace.

Díky efektivnímu řízení procesu výro-
by a  propracované široké prodejní síti je                

Lomax schopen uspokojit každého zájemce 
o  kvalitní produkt bez kompromisu. Dodá 
hotový plot či bránu, na  kterékoliv místo 
v České a také Slovenské republice. Na kovo-
vé ploty a brány poskytuje Lomax bez výjim-
ky záruku 10 let.

www.lomax.cz
(PR)

Vyladěné ploty a brány …
Když požadujete krásný design a toužíte vyšperkovat svůj dům, nesmíte zapomenout                   
na kvalitní plot. Ne každý plot však splní Vaše představy. Krásný dřevěný plot je jistě zajímavý, 
ale velmi náročný na údržbu. Je potřeba pravidelně o něj pečovat a je zde také velké riziko 
poškození. Řešením jsou odolné bezúdržbové kovové ploty Lomax.
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Vyladěné 
   ploty a brány…

Volejte zdarma 800 100 372
www.lomax.cz

Díky kvalitním a odolným 
materiálům a také díky
preciznímu zpracování Vám 
naše ploty vydrží dlouho
bez nutnosti údržby. To vše 
podtrhuje jedinečný design.

garážová vrata
předokenní rolety
ploty a brány
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K

Lomax_70x297mm_spad3mm_02_2011ploty.ai   27.5.2011   1

Na  začátku tohoto vývoje stály posuvné 
nebo sklápěcí okenice. Byly to posuvné nebo 
otočné okenice ze dřeva, které se zpočátku 
používaly pouze v  noci. Sklápěcí okenice 
mohly být ale aretovány pouze ve zcela ote-
vřeném nebo zcela zavřeném stavu. Posuv-
né už přece jen nabízely řešení s variabilním 
rozsahem otevření. 

V  Orientu prosazovali žárliví panovníci, 
kteří měli více manželek, vývoj pouze jed-
nostranně průhledných okenic. Měly sice 
umožňovat lidem pohled do  vnějšího světa, 
naproti tomu mělo být zabráněno, aby cizí 
viděli dovnitř domů. Toho dosáhli řemeslníci                                       
z Orientu tím, že do vnějšího dřevěného rámu 
vsadili šikmo nastavená prkénka. Další vý-

voj tohoto systému byl patentován poprvé 
v 19. století ve Francii pod pojmem „Jalousie“                                                                  
(= francouzský výraz pro žárlivost). Díky 
žárlivosti tak tento stínicí prvek dostal svůj 
dnešní název.  Tato žaluzie disponovala jako 
zvláštností regulovatelnými, později dokon-
ce otočnými prkénky, tak zvanými lamelami. 
Nyní bylo konečně možné ochranu soukromí 
nastavit zcela podle potřeby. Tento systém se 
navíc jevil jako výtečně vhodný ke  zmírnění 
příliš silného přímého slunečního záření.

Od té doby, kdy v roce 1854 začala první ně-
mecká továrna na  výrobu žaluzií vyrábět 
dřevěné žaluzie, se princip fungování lamel 
pospojovaných šňůrkami a pásky a tím plynu-
le nastavitelných, nezměnil. Dřevěné žaluzie 
jsou nabízeny stále, nicméně moderní zpra-
cování dřeva umožňuje vyrábět podstatně                                                                                   
tenčí a flexibilnější lamely. Lamely o síle něco 
přes 1 mm jsou neprůhledné a  určené k  za-
temnění místnosti. V  současné době mohou 
být vyráběny ale už i  dřevěné lamely o  síle 
menší než 0,5 mm. Tyto nechají vyniknout při-
rozené struktuře dřeva a díky své transparent-
nosti zajistí výjimečnou atmosféru moderního 
obytného prostoru.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Díky žárlivosti
Z historie dřevěných žaluzií

Ochrana soukromí a ochrana před sluncem nejsou témata, 
která by byla aktuální až dnes. Odjakživa lidé usilovali o to, 
aby si ochránili soukromí. Chtěli si kolem sebe vytvořit určitý 
prostor, který zůstal skrytý pohledům a přístupu veřejnosti. 
Proto - brzy poté, co se naučili stavět obydlí a domy – vyna-
lezli také zařízení, sloužící k tomu, aby bylo možné v případě 
potřeby uzavřít nezbytné otvory určené k osvětlení a větrání.



18

Zde je výčet 
nejdůležitějších výhod:

l  jedna z nejúčinnějších tepel-
ných ochran díky umístění 
před okny,

l  možnost plynulé regulace 
světla naklápěním lamel,

l  obrovská škála barevných 
kombinací,

l  možnost ovládání motory 
s napojením na automatiku,

l  dlouhá životnost a  barevná 
stálost,

l  možnost stínění velkých pro-
sklených ploch.

Výroba venkovních žaluzií 
s  sebou nese velké požadavky 
na technické znalosti a finanční 
zázemí. Úspěšní výrobci musí 
disponovat rozsáhlými sklady 
materiálu kvůli schopnosti rea-
govat na požadavky stále nároč-

nějších zákazníků. Přesto patří 
české výrobní společnosti k vý-
znamným a uznávaným hráčům 
na poli evropského trhu.

Jak venkovní žaluzie 
dělíme

Základním rozlišovacím zna-
kem je tvar a šířka lamel. Vzhled 
lamel a  jejich přibližný podíl 
na trhu vidíme v tabulce 1.

Žaluzie s  lamelou 50 mm jsou 
používány pro menší rozměry, 
často je voleno ovládání šňůrou 
a lamely jsou vedeny v lankách. 
Jedná se o cenově nejvýhodněj-
ší venkovní žaluzie (obr. 1).

Nejpoužívanější variantou ven-
kovní žaluzie je typ s  lamelou 
o šířce 80 mm. Tyto lamely mů-
žeme použít až do  šířky 4 m 
a  výšky 4 m. Při použití motoru 
tedy můžeme zastínit jednou 
žaluzií až 16 m2. 

Špičku v  nabídce většiny čes-
kých firem představují žaluzie 
s lamelou typu Z o šířce 90 mm. 
Jedná se o velice stabilní žaluzie 
s nízkým nábalem (výška žaluzie 
ve  staženém stavu) a  vynikají-
cím doklápěním.

Instalace venkovních 
žaluzií

Venkovní žaluzie lze montovat 
do  předem připraveného pod-
mítkového boxu (obr. 2), do vý-
klenku s možností zakrytí nosiče 
plechem (nejčastější řešení - 
obr. 3), jako samonosný systém 
(zde je žaluzie nesena pouze 
na  konzolách - obr. 4) nebo 
do roletového boxu (obr. 5).

Venkovní žaluzie 
– evropský trend
Ve většině evropských trhů můžeme zazna-
menat výrazný příklon k venkovnímu stíně-
ní a zvláště pak k použití venkovních žaluzií.  
Důvod je jednoduchý. Venkovní žaluzie při-
nášejí uživatelům spoustu výhod. Ve srovná-
ní s  jinými typy stínění mohou vždy nabíd-
nout příjemné vlastnosti, které vnitřnímu 
stínění nebo jiné venkovní sluneční ochraně 
chybí.

Tabulka 1 - tvary lamel a jejich podíl na trhu
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 s napojením na automatiku,
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 stálost,
•  možnost stínění velkých pro  
 sklených ploch. 

Výroba venkovních žaluzií s sebou 
nese velké požadavky na tech-
nické znalosti a fi nanční zázemí. 
Úspěšní výrobci musí disponovat 
rozsáhlými sklady materiálu kvůli 

schopnosti reagovat na požadav-
ky stále náročnějších zákazníků. 
Přesto patří české výrobní společ-
nosti k významným a uznávaným 
hráčům na poli evropského trhu.

Jak venkovní žaluzie
dělíme

Základním rozlišovacím znakem
je tvar a šířka lamel. Vzhled lamel 

a jejich přibližný podíl na trhu vi-
díme v tabulce 1.
Žaluzie s lamelou 50 mm jsou po-
užívány pro menší rozměry, často 
je voleno ovládání šňůrou a lame-
ly jsou vedeny v lankách. Jedná se 
o cenově nejvýhodnější venkov-
ní žaluzie (obr. 1). Nejpoužívanější 
variantou venkovní žaluzie je typ 
s lamelou o šířce 80 mm. Tyto la-
mely můžeme použít až do šířky 4 
m a výšky 4 m. Při použití motoru
tedy můžeme zastínit jednou
žaluzií až 16 m2.

Špičku v nabídce většiny českých
fi  rem představují žaluzie s lame-
lou typu Z o šířce 90 mm. Jedná 
se o velice stabilní žaluzie s níz-
kým nábalem (výška žaluzie ve 
staženém stavu) a vynikajícím
doklápěním.

Instalace venkovních
žaluzií

Venkovní žaluzie lze montovat
do předem připraveného podmít-
kového boxu (obr. 2), do výklenku
s možností zakrytí nosiče ple-
chem (nejčastější řešení - obr. 3), 
jako samonosný systém (zde je 
žaluzie nesena pouze na konzo-
lách - obr. 4) nebo do roletového 
boxu (obr. 5).
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Obr. 1 - venkovní žaluzie s lamelou 50 mm
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Obr. 4 – samonosný systém s kulatým boxem

Obr. 5 – roletový box s protihmyzovou sítí

Ovládání venkovních 
žaluzií

Jsou používány tři možné varianty 
ovládání. Nejlevnější typ s  lame-
lou o šířce 50 mm lze ovládat šňů-
rou, další typy klikou, nebo moto-
rem. Vzhledem ke  stále klesající 
ceně motorů roste podíl motoric-
ky ovládaných žaluzií. Dnes je při-
bližně 70 % všech venkovních ža-

luzií motorizovaných. K  ovládání 
motorů lze použít tlačítkové spí-
nače, elektronické spínací hodiny 
s  možností připojení větrných 
nebo slunečních čidel (obr. 6).

Stavební připravenost 
elektroinstalace

Pro správné zapojení motoric-
kých žaluzií přikládáme schéma 

(viz níže obr. 7).  Výrobní společ-
nosti nabízejí všem zájemcům 
o  venkovní žaluzie zpravidla 
bezplatné školení a poradenství. 
Je tedy třeba nebát se a venkov-
ní žaluzie vyzkoušet. Odměnou 
bude spokojený zákazník.

Ing. Miroslav Jakubec
SVST

Obr. 3 – instalace s krycím plechemObr. 2 – montáž do překladu Heluz
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schopnosti reagovat na požadav-
ky stále náročnějších zákazníků. 
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s lamelou o šířce 80 mm. Tyto la-
mely můžeme použít až do šířky 4 
m a výšky 4 m. Při použití motoru
tedy můžeme zastínit jednou
žaluzií až 16 m2.

Špičku v nabídce většiny českých
fi  rem představují žaluzie s lame-
lou typu Z o šířce 90 mm. Jedná 
se o velice stabilní žaluzie s níz-
kým nábalem (výška žaluzie ve 
staženém stavu) a vynikajícím
doklápěním.

Instalace venkovních
žaluzií

Venkovní žaluzie lze montovat
do předem připraveného podmít-
kového boxu (obr. 2), do výklenku
s možností zakrytí nosiče ple-
chem (nejčastější řešení - obr. 3), 
jako samonosný systém (zde je 
žaluzie nesena pouze na konzo-
lách - obr. 4) nebo do roletového 
boxu (obr. 5).

Tabulka 1 - tvary lamel a jejich podíl na trhu

Obr. 1 - Venkovní žaluzie s lamelou 50 mm

Tvar a šířka
lamel
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Podíl na trhu 45 % 25 % 4 % 8 % 18 %

Obr. 6 – automatika slunce / vítr
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Obr. 6 - automatika slunce / vítr

Obr. 4 - samonosný systém s kulatým boxemObr. 3 - instalace s krycím plechemObr. 2 - montáž do překladu HELUZ

Obr. 5 - roletový box s protihmyzovou sítí

Ovládání venkovních
žaluzií

Jsou používány 3 možné varianty
ovládání. Nejlevnější typ s lame-
lou o šířce 50 mm lze ovládat šňů-
rou, další typy klikou, nebo moto-
rem. Vzhledem ke stále klesající 
ceně motorů roste podíl motoric-
ky ovládaných žaluzií.

Dnes je přibližně 70 % všech ven-

kovních žaluzií motorizovaných.
K ovládání motorů lze použít tla-
čítkové spínače, elektronické spí-
nací hodiny s možností připoje-
ní větrných nebo slunečních či-
del (obr. 6).

Stavební připravenost
elektroinstalace

Pro správné zapojení motorických
žaluzií slouží schéma (obr. 7).

motor

kabel k motoru
CYSY 4C x 0,75

koncovka STAS 3

koncovka STAK 3

CYSY 5C x 0,75

venkovní žaluzie

krabice KU 68/2 (hluboká)
pro spínač

CYKY 3A x 1,5

krabice KU 68/2 (hluboká)

napájecí přívod 230 V~
CYKY 3C x 1,5

chránička

Výrobní společnosti nabízejí všem 
zájemcům o venkovní žaluzie 
zpravidla bezplatné školení a po-
radenství. Je tedy třeba nebát se 
a venkovní žaluzie vyzkoušet. Od-
měnou bude spokojený zákazník.

Ing. Miroslav Jakubec
SVST

Obr. 7 - zapojení motorických žaluzií
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Funkční a bezpečnostní požadavky 
pro stínicí techniku dle ČSN EN

Právní úprava, která zajistila 
implementaci příslušné směr-
nice do  českého národního 
práva, byla zavedena zákonem                     
č. 102/2001 Sb., o  obecné bez-
pečnosti výrobků. V  minulosti 
bylo postupováno dle nařízení 
vlády NV 163/2002 Sb. a  bylo 
vydáváno tzv. „STO = stavební 
technické osvědčení“ a  výrobce 
si vystavoval prohlášení o shodě.

Pro stavební výrobky postupně 
vycházejí jednotné evropské 
harmonizované normy výrob-
ků, které vždy v příloze ZA de-
finují jednotný postup posuzo-
vání pro konkrétní typ. V  této 
příloze zároveň tabelárně uvá-
dějí, které stavebně-fyzikální 
vlastnosti musí být ověřovány. 
Po  odzkoušení těchto vlast-
ností vydává výrobce tzv. ES 
prohlášení o shodě dle nařízení 
vlády NV 190/2002 Sb., odst. 1 
a  4 (odpovídá společným pra-
vidlům technického ověřování 
stavebních prvků v  evropském 
prostoru). 

Pozn.: celý proces se tedy řídí 
příslušnými paragrafy NV 190; 
daný výrobek vždy přechází 
vydáním „výrobkové normy“                  
pod toto nařízení (postup po-
suzování se potom již neřídí 
starým NV 163/2002). Platnosti 
případných dříve vydaných STO 
se již dále neprodlužují.

ČSN EN 13120:2009 
Vnitřní clony - Funkční 
a bezpečnostní 
požadavky

Norma stanovuje funkční poža-
davky,  které  musí  splnit  vnitřní
clony, pokud jsou osazeny do stav-
by. Zabývá se také významnými 
typy nebezpečí při konstruk-
ci, dopravě, montáži, ovládání 

a  údržbě clon. Platí pro všech-
ny vnitřní clony, jakékoliv jejich 
konstrukce a  druh použitých 
materiálů.

Tato norma je určena pro:

l  žaluzie: volně zavěšené, ve-
dené, nestažitelné,

l  rolety: volně vedené, s  boč-
ním vedením, s trvalým napí-
náním,

l  svislé žaluzie: volně zavěše-
né, s horním a dolním vede-
ním, s šikmým vedením,

l  skládací žaluzie: volně zavě-
šené, vedené.

Tyto výrobky mohou být ovlá-
dány ručně, s nebo bez omezo-
vacích pružin nebo prostředky 
elektrických motorů (motoric-
ky ovládané výrobky). Norma 
není použitelná pro římská stí-
nidla, girlandy, Pinolea, bočně 
vedené plisované žaluzie, sítě 
proti hmyzu nebo vnitřní clony 
vložené do izolačních skel. Hle-
diska hluku nejsou v  této nor-
mě zahrnuta, protože to není 
považováno za otázku bezpeč-
nosti. 

Z  této nové evropské harmo-
nizované normy již nevyplývá 
pro vnitřní clony s  manuálním 
ovládáním povinnost ověřovat 
některou stavebně-fyzikální 
vlastnost tohoto výrobku a  vy-
stavovat osvědčení zkušebnou 
a  následně prohlášení o  shodě 
s normou. 

Výrobek tedy není ani označo-
ván evropskou značkou shody 
„CE“ (také již žádné STO jako 
v  minulosti) a  pro uvedení vý-
robku na trh kdekoli v Evropské 

unii není potřeba dokladů toho-
to typu.

ČSN EN 13561 + A1:2009
Vnější clony - Funkční 
a bezpečnostní 
požadavky

Norma stanovuje funkční poža-
davky, které musí splnit vnější 
clony (markýzy), pokud jsou osa-
zeny do  stavby. Zabývá se také 
významnými typy nebezpečí          
při konstrukci, dopravě, montá-
ži, ovládání a  údržbě clon. Platí                   
pro všechny vnější clony stejně 
tak jako pro podobné výrob-
ky, jakékoliv jejich konstrukce 
a druh použitých materiálů.

Tato norma je určena pro:
 
l  markýzy: s  kloubovým ra-

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

l  sítě proti hmyzu,

l  sluneční clony.

Výrobky zahrnuté v  této nor-
mě mohou být ovládány ručně, 
s nebo bez omezovacích pružin 
nebo prostředky elektrických 
motorů (motoricky ovládané 
výrobky). Hlediska hluku nejsou 
v této normě zahrnuta, protože 
to není považováno za  otázku 
bezpečnosti. Výrobek je ozna-
čován evropskou značkou sho-
dy „CE“.

V příloze ZA je stanovena povin-
nost ověřovat vlastnosti: odol-
nost proti větru (viz tab. 1).

Pozn.: norma nezahrnuje odol-
nost proti větru pevných nebo 
částečně pevných výrobků, např. 
pevné nebo mobilní košové mar-
kýzy a  sluneční clony. Tyto však 
nelze vyloučit z požadavků odol-
nosti proti zatížení větrem, ačkoli 
v současné době nejsou stanove-
ny žádné zkušební metody. 

ČSN EN 13659 + A1:2009
Okenice - Funkční 
a bezpečnostní 
požadavky

Norma stanovuje funkční poža-
davky, které musí okenice splnit, 
pokud jsou osazeny do  stavby. 
Zabývá se také významnými typy 
nebezpečí při konstrukci, dopra-
vě, montáži, ovládání a  údržbě 
okenic. Platí pro všechny okenice, 
stejně tak jako pro podobné vý-
robky, jakékoliv jejich konstrukce 
a druh použitých materiálů.

Tato norma je určena pro: 

l  vnější žaluzie, 

l  předokenní rolety (svinovací 
okenice), 

l  okenice: křídlové, benátské, 
naplocho uzavíratelné, sklá-
dací (harmonikové), posuv-
né s  nebo bez výsuvného 
systému.

Tyto výrobky mohou být ovlá-
dány ručně, s nebo bez omezo-

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

Třídy odolnosti proti větru 0 1 2 3 

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

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

Tab. 1
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vacích pružin nebo prostředky 
elektrických motorů (motoricky 
ovládané výrobky). Hlediska 
hluku nejsou v  této normě za-
hrnuta, protože to není považo-
váno za otázku bezpečnosti. Vý-
robek je označován evropskou 
značkou shody „CE“.

V příloze ZA je stanovena povin-
nost ověřovat vlastnosti: odol-
nost proti větru (viz tab. 2).

Výše uvedené normy definují 
funkční a  bezpečnostní poža-
davky pro stínicí techniku. Sle-
dování aktuálních norem není 
vždy jednoduché. Sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích 
částí si proto klade za  cíl v  ob-
lasti tvorby norem či legislativy 
upozorňovat na změny a posky-
tovat své odborné komentáře 
k těmto změnám.

Jan Smítal
Odborný tým SVST

Třídy odolnosti proti větru 0 1 2 3 4 5 6

Jmenovitý zkušební tlak p (N/m2) < 50 50 70 100 170 270 400

cca rychlost větru v (km/hod) < 32 32 38 45 58 74 90

Pozn.: norma nezahrnuje odolnost proti větru pevných nebo částečně pevných výrobků, např. pevné nebo mobilní
košové markýzy a sluneční clony. Tyto však nelze vyloučit z požadavků odolnosti proti zatížení větrem, ačkoli v
současné době nejsou stanoveny žádné zkušební metody.

ČSN EN 13659 + A1:2009 - Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky

Norma stanovuje funkční požadavky, které musí okenice splnit, pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se také
významnými typy nebezpečí při konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě okenic. Platí pro všechny okenice,
stejně tak jako pro podobné výrobky, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů.

Tato norma je určena pro:

 vnější žaluzie,
 předokenní rolety (svinovací okenice),
 okenice: křídlové, benátské, naplocho uzavíratelné, skládací (harmonikové), posuvné s nebo bez

výsuvného systému.

Tyto výrobky mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů
(motoricky ovládané výrobky). Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuta, protože to není považováno za otázku
bezpečnosti. Výrobek je označován evropskou značkou shody "CE".

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

Třídy odolnosti proti větru 0 1 2 3 4 5 6
Jmenovitý zkušební tlak p (N/m2) < 50 50 70 100 170 270 400
cca rychlost větru v (km/hod) < 32 32 38 45 58 74 90

Označení uvedené na výrobku: Označení uvedené v průvodních obchodních dokladech:

VÝROBCE
sídlo

IČ: ......................

poslední dvojčíslí roku výroby

EN 13659:2009

VÝROBCE
sídlo

IČ: ......................

poslední dvojčíslí roku výroby

EN 13659:2009

vnější žaluzie
s ručním nebo motorickým pohonem,

typ: ...............

- určené jako předokenní otvorová výplň
vnějších konstrukcí obvodových plášťů

budov

Odolnost proti větru: Technická třída x
(6,5,4,3,2,1)

Pozn.: norma nezahrnuje odolnost proti větru pevných nebo částečně pevných výrobků, např. pevné nebo mobilní
košové markýzy a sluneční clony. Tyto však nelze vyloučit z požadavků odolnosti proti zatížení větrem, ačkoli v
současné době nejsou stanoveny žádné zkušební metody.

ČSN EN 13659 + A1:2009 - Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky

Norma stanovuje funkční požadavky, které musí okenice splnit, pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se také
významnými typy nebezpečí při konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě okenic. Platí pro všechny okenice,
stejně tak jako pro podobné výrobky, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů.

Tato norma je určena pro:

 vnější žaluzie,
 předokenní rolety (svinovací okenice),
 okenice: křídlové, benátské, naplocho uzavíratelné, skládací (harmonikové), posuvné s nebo bez

výsuvného systému.

Tyto výrobky mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů
(motoricky ovládané výrobky). Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuta, protože to není považováno za otázku
bezpečnosti. Výrobek je označován evropskou značkou shody "CE".

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

Třídy odolnosti proti větru 0 1 2 3 4 5 6
Jmenovitý zkušební tlak p (N/m2) < 50 50 70 100 170 270 400
cca rychlost větru v (km/hod) < 32 32 38 45 58 74 90

Označení uvedené na výrobku: Označení uvedené v průvodních obchodních dokladech:

VÝROBCE
sídlo

IČ: ......................

poslední dvojčíslí roku výroby

EN 13659:2009

VÝROBCE
sídlo

IČ: ......................

poslední dvojčíslí roku výroby

EN 13659:2009

vnější žaluzie
s ručním nebo motorickým pohonem,

typ: ...............

- určené jako předokenní otvorová výplň
vnějších konstrukcí obvodových plášťů

budov

Odolnost proti větru: Technická třída x
(6,5,4,3,2,1)

Výška stažené žaluzie

Dává informaci o  výšce prosto-
ru, kterou zabírá vytažená žalu-
zie ve vytaženém stavu. S touto 
výškou sbalené žaluzie nutno 
počítat při řešení jejího upev-
nění před stavebním otvorem 
(při nesprávné instalaci může 
žaluzie snížit průhlednou výšku 
stavebního otvoru) - zpravidla 
svislá vzdálenost od  dolní hra-
ny spodního profilu po  horní 
hranu držáku nosného profilu,                                                                         
při vytažené žaluzii. Pozor: 
zvláště u  nízkých žaluzií neza-
měňovat za  výšku potřebnou 
k  zakrytí vzdálenosti od  držáku 

žaluzie po první lamelu – nebez-
pečí průsvitu nad první lamelou.

Pertl

Konstrukční úprava podélné 
hrany lamel venkovních žaluzií 
ke zvýšení její celkové tuhosti - 
kruhové zakončení kraje lamel 
- rulička, která zvyšuje její pro-
storovou tuhost. 

U  domykatelných žaluzií slouží 
také pro uchycení odhlučňova-
cího profilu.
 

Třída odolnosti 
proti větru
 
Třídy odolnosti proti větru u ven-
kovních žaluzií (třída 0 až 6) 
- v  praxi nazývané též třídy  za-
tížení větrem - definuje ČSN EN 
13659 jako mezní hodnoty jme-
novitého a dovoleného tlaku.

Odolnost proti větru je dána 
schopností žaluzie odolávat spe-
cifickým zatížením simulujícím 
účinek větru. Při jmenovitém 
tlaku větru působící na  žaluzii 
nesmí žaluzie utrpět deformaci 
nebo poškození, které ovlivní její 
správné ovládání. Při dovoleném 

tlaku nesmí žaluzie utrpět žádné 
poškození, které může být nebez-
pečné pro osoby a  nesmí dojít 
ke zlomu a k vypadnutí z upevňo-
vacích nebo blokovacích zařízení.
 
Přepočet rychlosti podle zku-
šebního tlaku

p = 0,5 x ς x v2                   

p = zkušební tlak (N/m2)
ς = měrná hmotnost vzduchu 
       (kg/m3)
v = rychlost větru (m/s)

Odborný tým
SVST

Odborná terminologie z oboru

Tab. 2

Označení uvedené na výrobku

Označení uvedené v průvodních obchodních dokladech
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Uživatelské výhody

■  Bezpečnost
Chrání žaluzii před poškozením. Pokud například 
do žaluzie nafouká sníh a změní se velikost balíku 
lamel, pohon žaluzii nepoškodí díky bezpečnostnímu 
koncovému spínači.

■  Jednoduchá elektroinstalace
Pohony J4WT je možné zapojovat paralelně. 
Díky tomu mohou být ovládány až 3 
pohony jedním ovladačem a lze snadno 
vytvářet skupiny. Není nutné investovat 
do dalších elektronických zařízení, 
která jsou pro skupinové ovládání 
jiných pohonů nezbytná.

■  Komfortní ovládání 
Pohon J4WT, přijímač Soliris Modulis 
Slim Receiver RTS spolu s dálkovými 
ovladači řady Telis Modulis RTS zajistí 
nejkomfortnější nastavení přirozeného 
osvětlení díky jedinečnému systému 
naklápění lamel pomocí ovládacího 
kolečka.

■   Pohon je vhodný pro téměř všechny žaluzie
 I žaluzie velmi úzké!

■  Tichý chod 

■  5 let záruky

■  Automatické ovládání žaluzií 
Žaluzie mohou být ovládány také automaticky, 
pomocí spínacích hodin, kdy stačí nastavit čas 
a žaluzie se samy spustí či vytáhnou. Nebo pomocí 
slunečního či větrného čidla, kdy žaluzie samy reagují 
na povětrnostní podmínky.

J4WT
Odpovídá všem potřebám výrobců žaluzií

■  Snadné a rychlé nastavení pohonu
Pohon je přednastavený půl otáčky před dolní koncovou polohu, 
osazení do žaluzie je velmi rychlé. 

■  Jednoduchá montáž
Jednoduchá a rychlá montáž pohonu do montážního profilu 
žaluzie. 

Jednoduchá instalace bez omezení
■  Vysoká bezpečnost pro žaluzii
Bezpečnostní spínač je funkční v obou směrech, takže ochrana 
žaluzie před poškozením je zajištěna za všech okolností. 

■  Snadné nastavení
Snadné nastavení při montáži díky nastavovacímu kabelu nebo 
dálkovým ovladačem ve spojení s přijímačem Soliris Modulis Slim 
Receiver RTS.

■  Nastavení i bez kabelu
Koncové polohy lze nastavit i bez nastavovacího kabelu pomocí 
nouzového nárazového spínače a instalovaného ovladače.

■  Možnost jednoduchého doplnění rádiového ovládání

od 254 až do 289 mm 
(podle typu pohonu)

Soliris Modulis Slim Receiver RTS
- Přijímač dálkového ovládání.
- Kompatibilní se všemi vysílači.

■  Nejkratší pohon na trhu

■  Paralelní zapojení 
Až 3 pohony na jeden ovladač – snadné vytváření skupin.

Řada elektronických pohonů pro venkovní žaluzie

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

110509_J4W_pohon.indd   1 11.5.11   16:03
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n Lze přidat dálkové ovládání 
k  již nainstalovaným venkov-
ním žaluziím s motorovým po-
honem? 

Pokud jsou motory s  integro-
vaným přijímačem radiového 
signálu, pak lze jednoduše 
k  motoru přiřadit další dálko-
vý ovladač shodného výrobce. 
Pokud motor tento přijímač 
nemá, pak záleží na  typu říze-
ní, které bylo použito. V  tomto 
případě bude nejvhodnější se 
dotázat přímo dodavatele toto 
zařízení. Od  dodavatele se pak 
můžete např. dozvědět, že řídi-
cí jednotka umožňuje dodateč-
nou instalaci radiového přijí-
mače nebo naopak, že musí být 
případně nahrazena jinou vari-
antou nebo že bude nutné do-
plnit stávající instalaci o  další 
zařízení. V některých případech 
dodatečná instalace dálkového 
ovládání nebude možná.

n Je možné ovládat   rolety 
a žaluzie v rámci  řídicího systé-
mu tzv. „inteligentního domu“? 

Ano, lze a  konkrétní integrace 
závisí na  dodavateli řídicího 
systému stínicí techniky. Všeo-
becně lze říci, že řízení lze rea-
lizovat tak, že:

1)  rolety nebo žaluzie mají vlast-
ní řízení a jsou propojeny s ří-
dicím systémem domu pou-
ze jedním komunikačním 
prvkem - rozhraním. Řídicí 
systém domu je pak ovládán 
pouze centrálně. Spolupráce 
např. s  topením a  klimatiza-
cí je zde značně omezena.  

2)  rolety nebo žaluzie mají vlast-
ní řízení a propojení s řídicím 
systémem budovy umožňu-
je řídit stínicí techniku nejen 
centrálně, ale i  po  zónách, 
případně i  jednotlivé žaluzie. 
Protože řízení stínicí techniky 
a  nadřazený systém budovy 
používají rozdílný řídicí sys-
tém, ke  vzájemné komuni-
kaci se používá komunikační 
rozhraní (např. OPC server).

3)  rolety nebo žaluzie jsou 
plně integrované do  řídi-
cího systému inteligentní 
budovy a  jejich komunika-
ce s  ostatními zařízeními 
v  budově je obousměrná 
a  plnohodnotná. U  nás nej-
rozšířenější způsob řízení se 
realizuje pomocí KNX sběr-
nice. 

n Které rolety jsou lepší – plas-
tové nebo hliníkové? 

Jednoznačně hliníkové. Jsou 
sice dražší, nicméně u  plas-
tových rolet dochází časem 
vlivem působení slunce a  níz-
kých teplot v  zimním období 
ke  zkřehnutí plastových částí 
a  následně k  jejich praskání. 
Rovněž barvy plastových rolet 
jsou nestálé a ultrafialové záře-
ní mění barevné odstíny doslo-
va k nepoznání. 

n Jaké jsou možné způsoby 
aretace roletového pancíře?

Každý roletový okenní pancíř 
(závěs) musí být aretován pro-
ti posunutí roletových lamel 
ve schránce do strany. Pro tuto 
aretaci máme tři možnosti.

Nejjednodušší je použití řeme-
nice (kladky). Další možností je 
přišroubování k  vnitřní straně 
bočnice vymezovacích are-
tačních podložek (plastových 
nebo hliníkových). Tyto dvě 
alternativy je možno kombino-
vat. Třetím způsobem je upev-
nění aretačního klipsu na  kaž-
dé druhé lamele v pancíři.

Všechny tři možnosti jistě zabez- 
pečí roletový pancíř proti posu-
nu do strany.

n Která vrata jsou vhodná pro 
hromadné garáže?

Nejvhodnějším řešením pro hro-                                                                        
madné garáže jsou sekční vrata 
otevíraná pod strop v  ideálním 
případě rozdělená na  jedna 

vjezdová a  jedna výjezdová, 
protože lze v  případě poruchy, 
nebo údržby používat nouzově 
vrata druhá. Navíc se tímto roz-
dělením sníží počet cyklů na po-
lovinu, což vede k menšímu me-
chanickému opotřebení vrat.

n Na vratech mi praskla pruži-
na. Technik tvrdí, že musí vy-
měnit obě dvě. Je to pravda? 

Bohužel ano. Provozem dochází 
k únavě materiálu, a to na obou 
dvou pružinách přibližně stejně. 
Praskla-li jedna pružina, je vy-
soce pravděpodobné, že v  nej-
bližší době praskne i  ta druhá. 
Z preventivních důvodů je tedy 
lepší vyměnit obě dvě pružiny 
současně a  ušetřit tak peníze 
za následný servisní zásah.

n Proč opatřit markýzu moto-
rovým pohonem? 

Motorový pohon markýzy Vám 
umožní využívat automatické 
funkce. 

Instalace slunečního čidla zajis-
tí ochranu interiéru před nežá-        
doucími účinky slunečního 
záření. Větrné čidlo zabrání 
poškození markýzy před sil-
ným větrem. A  samozřejmě se 
výrazně zvýší komfort ovládání 
zejména v případě, že použijete 
bezdrátové dálkové ovládání. 

Jedním dálkovým ovladačem 
pak můžete kromě markýzy 
řídit osvětlení, tepelné zářiče 
a  další zařízení. Díky tomu se 
z terasy stane další obytný pro-
stor.

n Zákazník si neví rady s výbě-
rem interiérového zastínění? 
Jak mu poradit?

Především záleží na  tom, co 
od interiérového zastínění oče-
kává. 

Pokud chce interiér zastínit 
a  současně doplnit interiér za-

jímavým designovým prvkem, 
může zvolit látkové rolety, řím-
ské rolety nebo japonské stěny 
či vertikální žaluzie. Dnešní vý-
robci nabízí širokou škálu látek, 
od  těch, které zastíní interiér 
lehce, až po látky zatemňovací, 
jejichž světelná propustnost je 
velice nízká. Zvolit může i látku 
tzv. nehořlavou. Široký výběr 
látek umožní doplnit interiér 
a jeho vybavení o další, vkusný 
doplněk stávajícího interiéru. 

Tradiční a praktické horizontál-
ní žaluzie pak volí především 
klienti, kteří rádi volí míru zastí-
nění v  průběhu dne (naklápě-
ním lamel lze zvýšit či snížit za-
stínění interiéru). Předností je 
jejich nenápadnost vzhledem 
k vybavení interiéru a možnost 
výroby atypických tvarů pro lo-
mená či šikmá okna.

n Jak musí být připravena 
stavba pro vyměření a montáž 
venkovních žaluzií?
 
Stavba připravená pro zaměře-
ní má zabudovaná okna, jsou 
dokončeny špalety kolem oken 
a je hotová finální omítka. Poté 
může být provedeno správné 
vyměření. Samozřejmě každé 
vyměření má svoje specifika, 
která se při realizaci řeší s tech-
nikem. 

Odborný tým
SVST

Fórum častých dotazů
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V  moderních domácnostech funguje téměř 
vše pouhým stiskem tlačítka – sporáky, kávo-
vary, topení. Někdy dokonce zcela automa-
ticky. Vezmeme-li to do důsledku, i rolety už 
se jen zřídkakdy vytahují a spouštějí mecha-
nicky - každá zvlášť, mnohem častěji reagují 
na stisk tlačítka. Jen o málo později se k tla-
čítkům první generace přidružila elektronika, 
která už se umí postarat o  to, aby se rolety 
v  předem určeném čase samovolně spustily 
nebo vytáhly. 

Cílená úspora energií 

V zimě stažené rolety v oknech snižují tepel-
né ztráty až o  40 procent. V  létě naopak za-
brání tomu, aby dovnitř proniklo horko, a tím 
pádem často odpadá i  provoz klimatizace. 
Potenciál takového řešení je obrovský. Na zá-
kladě studie zpracované v  institutu Physibel 
v belgickém Maldegem lze s moderními pro-
dukty na ochranu před slunečním svitem eli-
minovat při vytápění a  klimatizování budov 
v rámci celé Evropy až 111 milionů tun oxidu 
uhličitého.  

Úsporou energií narůstá 
hodnota nemovitostí

Investice do systémů automatizace se pozi-
tivně odráží i v příznivějších hodnotách spo-
třeby energie zapsané v  energetickém prů-
kazu budov, což zvyšuje celkovou hodnotu 
nemovitosti.

Vynikající komfort

Komfortní automatizace se projevuje 
i ve snadném ovládání a působivém designu. 
Obě tyto přednosti byly oceněny u  ručních 
vysílačů z  řady Centronic II v  mezinárodní 
soutěži „red dot design award“. Toto celo-
světově uznávané ocenění za  design získal 
vysílač MC441-II a  jeho velký bratr TC445-II. 
Společnost Becker-Antriebe vždy kladla vel-
ký důraz na formu i funkci svých produktů. 

Řešení představuje hightech

Ještě více šetřit energií a  neodpírat si kom-
fortní bydlení – právě to je možné díky vyspě-
lým technologiím. Jeden příklad za všechny: 
ruční vysílač TC4410. Má deset volných kaná-
lů, pomocí kterých lze ovládat rolety, žaluzie 
i dle intenzity světla V ideálním případě tedy 
můžete pomocí jediného vysílače ovládat 
všechny rolety v  domě či bytě. Uživatel si 

může nadefinovat i  různé scénáře: pouhým 
stiskem tlačítka se vytáhnou rolety do  me-
zipolohy, a nežádoucí sluneční paprsky oka-
mžitě přestanou vadit při sledování televize. 
„S těmito exkluzivními funkcemi, které myslí 
především na  uživatelský komfort, můžeme 
oslovit i ty nejnáročnější zákazníky,“ konstatu-
je marketingový ředitel.

Chcete-li si vybavit dům nebo byt automa-
tizací, nabízejí se dnes již opravdu jednodu-
ché možnosti. Stávající elektrické pohony lze 
doplnit systémy automatizace a vůbec to ne-
musí být drahé: „Řešením jsou rádiové vysí-
lače, jejichž instalace není náročná – a navíc 
nenaruší ani pohodlí Vašeho domova. 

Trendem je automatizace budov

Téměř ve všech novějších komerčních stav-
bách jsou rolety, markýzy i žaluzie začleněny 
do  systému centrálního řízení, který koor-
dinuje také ovládání klimatizace, vytápění, 
osvětlení a bezpečnostních zařízení. Společ-
nost Becker  má proto ve  svém sortimentu 
téměř všechny pohony k dispozici také v tak-
zvané variantě SMI.

Zkratka SMI vznikla ze spojení „Standard Mo-
tor Interface“. Pohony SMI lze bez problémů 
integrovat do systémů automatizace budov, 
jež jsou vybaveny systémem bus EIB/KNX, 
který je de facto standardem v digitální do-
mácí technice.

Firma BECKER-motory je výhradním distribu-
torem systému SMI pro Českou a Slovenskou 
republiku a  ve  spolupráci s  firmou NeNo 
Design vám nabízí kompletní řídicí systémy                                        
pro inteligentní budovy.

BECKER – jde to tak jednoduše! 
www.becker-motory.cz

(PR) 

Aby byl život jednodušší…
BECKER přináší komfort a šetří peněženku

S  prvními ranními paprsky se automaticky otevřou rolety, 
a  když za  poledne začne svítit slunce na  terasu, spustí se 
markýza – takový je trend posledních let. Ještě před nedáv-
nem byl klíčovým argumentem při prodeji téměř bez výjim-
ky „komfort“. Dnes je však důvodem pro pořízení automatic-
kých systémů také „úspora energie“. 

Automatizace made in Germany: ruční vysílače řady Cent-
ronic II skvěle vypadají i v nových barevných odstínech …

… dočkaly se i prestižního ocenění za ukázkový design  
v soutěži „red dot design award“.

Automatizace ve své nejkrásnější podobě: ruční vysílače 
řady Centronic II skvěle plní nejen svou praktickou funkci…
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Zajímavé realizace

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, svislá textilní clona s vedením látky v zipu, motoricky ovládaná

Česká pojišťovna a.s., Praha, venkovní žaluzie s olemovanou lamelou C 80 mm
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Rodinný dům Lanškroun, venkovní předokenní rolety

Rodinný dům Ostrava, venkovní rolety podomítkové
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ČSOB a.s., Pardubice, zastínění světlíku velkoplošnými baldachýny

Administrativní a výrobní budova firmy PULS, Chomutov, venkovní žaluzie C-80 s vedením na lanku



28 RTS Magazín 2/2011 

PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
ROLLO s.r.o.
Sídlo: Hlavní 484, 696 65 Petrov u Hodonína
Založení společnosti: 1997
Obrat za rok 2009: 3,50 mil. Kč  z toho ve stínicí technice:   2,35 mil. Kč
Obrat za rok 2010: 3,28 mil. Kč  z toho ve stínicí technice:   1,98 mil. Kč
Regionální působnost:  Hl. město Praha, Středočeský, Liberecký, Královéhradecký, 
 Jihomoravský a Zlínský kraj, kraj Vysočina
Počet zaměstnanců:  25
webové stránky:  www.rollo.cz

Charakteristika firmy:
Firma ROLLO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží stínicí a garážové techniky od roku 
1997, kdy byla založena. Jsme výrobci předokenních hliníkových rolet všech typů, dále 
vyrábíme privátní rolovací vrata, vjezdové venkovní brány a branky všech typů. Dodá-
váme a montujeme taky sekční garážová vrata privátní i průmyslová, venkovní žaluzie 
různých provedení a typů a markýzy. Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka. 
Důraz především klademe na kvalitu použitých materiálů i zpracování, funkčnost, životnost a cenovou dostupnost našich výrobků.
Regionální působnost je především Středočeský a Jihomoravský kraj, kde patříme k nejzásadnějším dodavatelům v daném oboru.
ROLLO s.r.o. – s důrazem na profesionalitu

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) o sobě 
dalo v uplynulých týdnech opět výrazně vědět. Kromě toho, 
že pokračuje v  komunikaci s  odbornou veřejností, posílilo 
také dialog s  firmami ze svého oboru a  v  neposlední řadě 
také rozšířilo komunikaci s  koncovými zákazníky v  zájmu 
zlepšení celkové informovanosti o stínicí technice. 

Valná hromada

V dubnu 2011 se v Praze konala 4. valná hro-
mada sdružení. Kromě záležitostí chodu sdru-
žení při ní byla věnována velká pozornost 
také diskusi o kvalitě výrobků ve stínicí tech-
nice u nás. Z námětů členů sdružení vyplynula 
potřeba rozšíření odborného týmu o další od-
borníky z řad členů, kteří se této problematice 
budou intenzivněji věnovat. Za tímto účelem 
bude také zahájena spolupráce s  některými 
specialisty mimo sdružení, např. budou pro-
školeni znalci, kteří budou schopni posuzovat 
sporné otázky z oboru stínicí techniky.

Konference ČKLOP

Dobrá spolupráce mezi SVST a  ČKLOP se 
dále rozvíjí. V rámci 4. celonárodní konferen-
ce ČKLOP, která se konala 10. května 2011 

Valná hromada SVST – duben 2011: workshop na  téma 
„Kvalita ve stínicí technice“
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ
ALURA spol. s r.o.
Sídlo: Slezská 43,  130 00 Praha 3 
Založení společnosti: 1993
Obrat za rok 2009: 8,7 mil. Kč    z toho ve stínicí technice: 2,0 mil. Kč
Obrat za rok 2010: 11,5 mil. Kč z toho ve stínicí technice: 2,5 mil. Kč
Regionální působnost:  ČR
Počet zaměstnanců:  10
webové stránky:  www.alura.cz 

Charakteristika firmy:
Společnost ALURA spol. s r.o. se od počátku svého vzniku v roce 1993 zabývá výrobou předokenních rolet a rolovacích vrat z profilů od vý-
znamných výrobců. Následně v roce 1994 byl sortiment rozšířen o rolovací mříže z hliníku a oceli a kvůli zájmu zákazníků dodává i sekční vrata 
privátní i průmyslová. Dále společnost dodává a instaluje venkovní žaluzie a vnitřní stínicí techniku různých typů. Výrobky jsou dodávány jak 
koncovým uživatelům, tak firmám zabývající se montáží stínicí techniky. Kvalita výrobků je zaručena používáním kvalitních komponentů. 
Profesionální přístup k našim zákazníkům a partnerům je samozřejmostí.

Přidružení členové SVST

v Praze, prezentovali zástupci sdružení – vý-
konná manažerka Ing.  Štěpánka Lubinová 
a  člen odborného týmu Ing.  Tomáš Veselý 
– vliv stínicí techniky na  energetickou ná-
ročnost budov u nás, přičemž poukázali také 
na návaznost na evropskou legislativu.

Konference Solaris 2011

SVST se stalo partnerem mezinárodní konfe-
rence vědeckých pracovníků SOLARIS 2011, 
kterou organizuje Stavební fakulta VUT Brno 
a Ústav pozemního stavitelství v Brně v srpnu 
2011. Díky tomuto partnerství bude na kon-
ferenci prezentována také stínicí technika. 
Příspěvek „Automatická stínicí technika jako 
přínos pro pozitivní řízení energie“ předne-
se pan Kurt Grün z organizace ES-SO (www.                                                          
es-so.eu), se kterou SVST spolupracuje.

Den stínicí techniky 
– 16. květen

Kromě toho, že od  začátku SVST komuni-
kuje s  odbornou veřejností, zlepšujeme 
dále informovanost o  možnostech stínicí 
techniky u laické veřejnosti. Jedna z nových                    
aktivit sdružení – Den stínicí techniky – pro-
to směřoval již nejen k odborníkům, ale také 
ke koncovým zákazníkům. 

Stínicí technika 
v Národním kalkulačním 
nástroji 

Za významný výsledek také považujeme jed-
nání s týmem autorů Národního kalkulační-
ho nástroje (NKN), konkrétně s prof. Ing. Kar-
lem Kabele, CSc. V  rámci jednání jsme se 
shodli na tom, že je žádoucí, aby byla stínicí 
technika zahrnuta do  tohoto programu, 
resp. do výpočtu energetické náročnosti bu-
dovy, neboť ji každopádně ovlivňuje. Máme 
připraveno i  konkrétní řešení, pouze v  sou-
časné době čekáme na dořešení transpozice 
směrnice 2010/31/EU (EPBD II) do  českých 
předpisů, která se do NKN nezbytně promít-
ne, proto je smysluplnější do NKN zapraco-
vat obě úpravy současně. Předpokládaný 
horizont těchto úprav je konec letošního 
roku, maximálně začátek roku příštího.

Také do budoucna hodláme realizovat akti-
vity, které budou vycházet z potřeb trhu stí-
nicí techniky. Proto vycházíme jednak z ná-
mětů našich členů, ale uvítáme také náměty 
od širší odborné veřejnosti!

Poděkování

Ke  konci května 2011 svou působnost 
v  oboru stínicí techniky ukončil Ing.  Petr 
Sedláček – dosavadní předseda předsta-
venstva. Jeho úkoly nyní do podzimní valné 
hromady převzal místopředseda předsta-
venstva Ing. Jiří Husák. Petr Sedláček ve své 
pozici významně přispěl k  rozjezdu a  sta-
bilizaci sdružení, za což mu tímto upřímně  
děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dal-
ším profesním i osobním životě!

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Stroje na žaluzie  Komponenty na žaluzie
Komponenty na sítě proti hmyzuoti hmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzu

Zebr s.r.o.,

Milovice 178
Milovice 691 88
Česká republika

tel.: +420 519 515 810-2
fax: +420 519 515 813

e-mail: zebr@zebr.cz

www.zebr.cz
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Konference ČKLOP - květen 2011, Ing. T. Veselý

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 
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Veletrhy a výstavy v ČR a SR
Chodský veletrh Domažlice 12.8. - 14.8. Domažlice ČR

Dům 2011 19.8. - 21.8. Louny ČR

Kladenský veletrh 2.9. - 4.9. Kladno ČR

ABC stavebníctva - Záhrada 7.9. - 9.9. Košice SR

Domov a teplo 2011 8.9. - 11.9. Lysá nad Labem ČR

FOR ARCH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

FOR WOOD 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

SPORT TECH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

Pardubická stavební výstava - PODZIM 6.10. - 8.10. Pardubice ČR

Dům a bydlení 6.10. - 9.10. Liberec ČR

FOR INTERIOR 6.10. - 9.10. Praha ČR

Dům a byt 13.10. - 16.10. Ostrava ČR

Moderní dům a byt 14.10. - 16.10. Plzeň ČR

HOBBY PODZIM 20.10. - 23.10. České Budějovice ČR

BYDLENÍ 2011 21.10. - 23.10. Olomouc ČR

STAVOTECH - Moderní dům 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

DŘEVOSTAVBA 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

BYTOVÁ SHOW 3.11. - 6.11. Hradec Králové ČR
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  k marketingovým účelům. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání, nejdéle však do 10 let od data jeho poskytnutí.

 

Počet kusů:  1/2011  2/2011  3/2011

Obec, PSČ:

 za kus 

*Svým podpisem dávám souhlas se zarazením svých osobních údaju uvedených na tomto formulári do databáze spolecnosti SVST se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSC 142 01 pro využití   
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GARANCE
PROFESIONALITY

NA TRHU
STÍNICÍ TECHNIKY

SVST je sdružením profesionálů v oboru stínicí techniky. 
Informace o možnosti spolupráce naleznete na www.svst.cz.


