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Editorial
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Vážení čtenáři,

aktuální číslo RTS Magazínu se k  Vám 
dostává právě ve  chvíli, kdy se naplno 
rozjíždí sezóna stínicí techniky. Z  nepří-
liš přesvědčivé zimy jsme skočili rovnou 
do pokročilého jara, skoro by se dalo říci 
– přímo do léta.

Že může být i  Slunce dobrý sluha, ale 
špatný pán, Vám ukážeme v  článku 
o  přehřívání domu v  letním období. 
A  proto, že se opět blíží také doba, kdy 
budeme stále raději pobývat na  zahra-
dách a  terasách, přijdou vhod jistě i  in-
formace o správné montáži markýz.

Na téma atypického interiérového stíně-
ní z minulého čísla navážeme atypickým 
provedením venkovních žaluzií – řeč 
bude např. o systému dvojího naklápění, 
spřažených žaluziích, šikmém provedení 
žaluzií a o dalších možnostech.

Že správná údržba a  pravidelné čištění 
stínění není zbytečné, ale může zabránit 
poruchám a prodloužit životnost stínění, 
se dozvíte v první části seriálu s touto té-
matikou.

Na  slunolamy se tentokrát podíváme 
z hlediska jejich možných defektů a toho, 
jak jim předcházet.

Významnou akcí v  oboru stavebnictví 
bylo nedávné jubilejní Fórum českého 
stavebnictví, jehož jsme byli mediálním 
partnerem. Přinášíme proto ohlédnutí 
za jeho průběhem.

A  opět přinášíme i  informace o  dění 
ve  Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejích částí (SVST) a také Vaše oblíbené 
rubriky Fórum dotazů, Odbornou termi-
nologii a  Zajímavé realizace. Věříme, že 
v nich i dnes naleznete užitečné a inspi-
rující informace.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Základní podmínkou, aby tep-
lo přes zimu neunikalo z domu 
ven a přitom v  létě interiéry 
nezatěžovalo nadměrné horko, 
je promyšlený koncept řešení 
a  správná orientace ke  svě-
tovým stranám. Pro vytápění 
solární energií pomocí velkých 
skleněných ploch (skleníkový 
efekt) je vhodná pouze jižní 
strana domu, kterou zimní slun-
ce ozařuje po nejdelší část dne, 
před letním vysokým sluncem 
se naopak jižní okna nejsnad-
něji ochrání. Východ a  západ 
není pro vytápění zdaleka tak 
účinný, zato během léta sluneč-

ní paprsky z těchto stran dopa-
dají na okna pod malým úhlem 
a nepříjemně skla oken rozpalu-
jí. Především okna na západ by 
se bez venkovních žaluzií neo-
bešla, horké odpolední slunce 
dokáže domu pěkně „zatopit“.  

Základem je důkladná 
izolace
Na  předměstí, kde se vzácně 
spojuje snadná dosažitelnost 
centra s  krásnou přírodou, vy-
užívá rodinný dům všech darů 
okolí, aniž by svojí podobou 
okázale dával najevo, jak vý-
jimečné bydlení poskytuje. 

Majitel se rozhodl, že spolu 
s  architektem postaví dům, 
který dokáže vytápět sluncem. 
Po  několika letech provozu 
už to může potvrdit: „Přitápí-
me jenom v  prosinci a  lednu, 
kdy je málo slunečných dní, 
v ostatních měsících stačí dům 
vyhřát solární energie. Tepelná 
izolace dvojnásobné tloušťky, 
než je u nás běžná, udrží teplo 
v  domě, i  když je několik dnů 
pod mrakem. A  vodu teplou            
40 °C máme celoročně, k jejímu 
zahřátí ve  slunečních kolekto-
rech stačí i záření, které prochá-
zí přes mraky.“   

Dvoupodlažní stavba je ze tří 
stran téměř uzavřená, zato již-
ní fasáda se otevírá do  zahra-
dy skleněnou stěnou na  celou 
výšku obou podlaží. Architek-
ti považují nízkoenergetické 
domy za  nezbytnost současné 
doby, navíc preferují důkladné 
zateplení objektu. Na  stavbu 
suterénu použili systém te-
pelně izolačních tvárnic, které 
se vylévají betonem. Přestože 
by samy o  sobě vyhověly nor-
mám, jsou doplněny ještě dal-
ší tepelnou izolací. Nadzemní 
stavba má dřevěnou konstruk-
ci, obvodové stěny tak mohou 

Slunce vytápí, ale také přehřívá

Nelze předvídat, jak vysoko se ceny energií ještě vyšplhají, stále více lidí se tedy začíná zají-
mat o pasivní domy a vytápění sluneční energií. Pokud se ale dům neřeší ve všech souvislos-
tech, může být přehřívání domu v létě větším problémem než zimní vytápění.

Dům je vytápěný sluncem přes velké skleněné plochy obrácené k jihu, které jsou v létě zastíněny vnějšími žaluziemi automaticky reagujícími na změny počasí.
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být celé z  tepelně izolačních 
materiálů. Už při stavbě díky 
tomu v  nevytápěném objektu 
neklesla teplota pod 14 °C ani 
ve  velkých  mrazech, odpole-
dní zimní slunce vyhřálo dům    
přes skleněnou stěnu dokonce 
až nad 20 °C. Celý stavebnicový 
systém se navíc skládal snadno 
jako Lego. Majitel dům postavil 
z  převážné části svépomocí, 
stavba trvala tři měsíce, ačkoliv 
se stavělo jen přes víkendy. 

Teplo a čerstvý 
vzduch
Nezbytné větrání představu-
je u  dobře zatepleného domu 
více než 50 % tepelných ztrát, 
je tedy jen obrácenou mincí 
problému vytápění. Proto je 
optimální řešit obojí společnou 
cestou. Řízené větrání s  reku-
perací představuje systém, kde 
odcházející znehodnocený, ale 
teplý vzduch předává většinu 
svého tepla čerstvému vzdu-
chu. Ten se tedy nemusí znovu 
vytápět, jen nepatrně přihřát. 
U  teplovzdušného vytápění 
propojeného s  řízeným vět-
ráním se navíc ušetří náklady               
při stavbě, neboť obě funkce 
mají společné rozvody. Pořizo-
vací cena je pak jen o něco vyš-
ší než u běžného teplovodního 
systému. Jediným „luxusem“ 
jsou sluneční kolektory na stře-
še pro ohřev užitkové vody. 
Přitom se dům stává téměř 
nezávislým na  cenách plynu či 
elektrické energie.  

Tepelné zisky z  velkých skle-
něných ploch (v  zimě vítané), 
mohou během letních měsíců 
zatěžovat obytné místnosti 
nadměrných horkem, pokud 
už samotný koncept neřeší 
ochranu před sluncem. V  tom-
to případě už samotná orien-
tace oken k  jihu zamezí letní-
mu slunci pronikat hluboko 
do  interiéru. Stříška nad okny 
stíní především horní podlaží, 
vysoká okna jsou navíc opat-
řena venkovními žaluziemi, 
které pomocí čidla samy rea-
gují na  extrémní teploty, zata-
hují se a  natáčejí lamely proti 
slunci. Na  rozdíl od  západních 
oken, kde by žaluzie musely 
okno zcela uzavřít, na jihu jsou 
lamely v příznivé – téměř hori-

zontální – poloze a propouštějí 
do  interiéru dostatek denního 
světla i při dokonalém zastíně-
ní skel.  

K  tepelné pohodě domu i  za-
hrady přispívá také jezírko 
(biotop), které zvlhčuje vzduch 
a  dodává tolik potřebný pocit 
svěžesti.

Prostor vstřícný 
změnám
Stejně jako se dům podle po-
třeby plně propojí se zahradou, 
anebo se vůči světu zcela uza-
vře, může se změnit také celý 
jeho obsah: jednou se otevírá 
do  jediného dvoupodlažního 
prostoru, jindy se pomocí po-
suvných stěn rozdělí na  jed-

notlivé pokoje s  intimním sou-
kromím. Dům nebrání rodičům 
ani dvěma odrostlým dětem 
prožívat dny podle momentál-
ní nálady, nenutí je snášet spo-
lečnost či samotu proti své vůli. 
Umožňuje také proměnu dis-
pozice podle případných změn 
v  rodině, je vstřícný ke  všemu, 
co si rodina zamane. Jedno-

Zvenku neokázalý, tvarově jednoduchý dům uvnitř rodině poskytuje komfortní bydlení. Pomocí žaluzií se podle potřeby uzavírá, 

anebo otevírá do zahrady.

Velkoryse otevřený prostor dodává interiéru pocit volnosti, přírodní materiály působí příjemně na psychiku obyvatel.
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Jednotlivé pokoje jsou posuvnými stěnami propoje-

ny s  celým interiérem, ale mohou se kdykoliv uzavřít 

do svého soukromí. Půdorys přízemí Půdorys patra

značně vyjadřuje, jaké bydlení 
společnost jednadvacátého 
století potřebuje. 

Obytný prostor se stává cent-
rem bydlení a otevírá se do dal-
ších funkčních zón, v  rámci 
přízemí i směrem nahoru. Jedi-
ným pohledem lze obsáhnout 
jídelní stůl uprostřed, velké 

kuchyňské pracoviště s  návaz-
ností na  domácí práce, klidné 
zákoutí se sezením, ale i galerii 
v patře, od které se mohou, ale 
nemusí oddělit ložnice. Průhle-
dy interiérem v zimě umocňuje 
kulisa zahrady a  světlo přichá-
zející střechou, přes léto se 
život domu rozšiřuje o  pobyt 
venku. 

Popularita nízkoenergetických 
a  pasivních domů u  veřejnos-
ti roste vzhledem k  rostoucím 
cenám energií. Pořádají se kon-
ference a  semináře, kde před-
nášejí nejlepší odborníci na da-
nou problematiku. Bohužel ale 
velká část u  nás realizovaných 
pasivních domů (na  rozdíl 
od Rakouska či Švýcarska) je za-

měřena především na stavební 
problematiku, úroveň architek-
tury nebývá příliš vysoká, často 
se pohybuje až na úrovni „per-
níkových chaloupek“. Tím více 
by měli architekti a projektanti 
dbát toho, aby se obě složky 
harmonicky doplňovaly. 

Text: Věra Konečná

Foto: ATW architekti

Prostor se formou galerie otevírá také do horního podlaží, je obohacen také světlem přicházejícím střechou.
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Fotografi e může do  soutěže přihlásit každý, 
kdo má k zaslaným snímkům autorská práva. 
V příštím čísle RTS Magazínu vyhlásíme vítěze 
a vítězné fotografi e uveřejníme.

Podmínky soutěže:
  soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 
 1. stínicí prvky,
 2. vrata a brány,
přičemž dárkovou kolekcí vín z  jižní Moravy 
bude odměněn vítěz každé kategorie,

  zaslané snímky musí být doplněny o násle-
dující informace:

  typ stavby (rodinný dům, obyt-
ný dům, administrativní budova 
apod.),

  místo (obec a stát),
  použitá stínicí technika nebo vrata 

(bez komerčních názvů, např. ven-
kovní žaluzie, hliníková lamela Z90, 
apod.), sekční/rolovací garážová 
vrata apod.,

  způsob ovládání (ruční, automa-
tické, napojené na centrální řízení, 
atd.),

  zdroj (majitele fotografi e) – ten 
sdělením těchto údajů současně 
uděluje souhlas s  použitím foto-

grafi e k tomuto účelu – uveřejnění 
v RTS Magazínu v rubrice Zajímavé 
realizace,

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

  snímky nám budou doručeny elektronic-
kou formou na adresu rts-magazin@svst.cz 
nejpozději do 31. 7. 2014.

Z  dosavadních zkušeností doporučujeme, 
abyste věnovali pozornost tomu, aby fotogra-
fi e byly kvalitní také po stránce kompozice (fo-
ceny z vhodného úhlu, s přihlédnutím k jejich 
pozadí/okolí – aby např. nebyly rušeny sta-
vebními či jinými stroji, nářadím, otlučenými 
ploty nebo reklamními nápisy apod.).

Věříme, že nám díky soutěži pomůžete nalézt 
řadu zajímavých staveb s  inspirativním řeše-
ním stínění nebo vratové techniky. Těšíme se 
na  Vaše fotografi e a  přejeme Vám šťastnou 
ruku při fotografování a výběru fotografi í!

Ing. Štěpánka Lubinová

RTS Magazín

Soutěž fotografi í 

stínicí techniky a vrat

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) vyhlašuje 
soutěž fotografi í z obou oborů, a to stínění a vratové techniky. 
Cílem je získat nové inspirativní fotografi e zajímavých realiza-
cí stínicí techniky a vrat, a také dát Vám příležitost podílet se 
na obsahu našeho RTS Magazínu. Cenou pro vítěze bude dár-
ková kolekce vín z jižní Moravy.
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Firma je jedním z  předních výrobců hliníko-
vých systémů v Evropě. Má své pobočky v Čes-
ku, Německu, Rumunsku, Velké Británii, Ma-
ďarsku a také na Ukrajině. Hlavní sídlo Aluprof 
S.A. se nachází v Bielsku-Białej, kde se vyrábějí 
stavebni hliníkové systémy, zatímco v pobočce 
v Opolu roletové a vratové systémy. Obě po-
bočky mají vlastní výrobní linky, logistická cen-
tra a  vysokoregálové sklady. Celková plocha 

výrobních závodů fi rmy činí téměř 70 000 m2. 
Kvalita výrobků je pro Aluprof nadřazenou 
hodnotou, proto inženýři Aluprof neustále vy-
víjejí technologicky pokročilá řešení, která od-
povídají potřebám moderní výstavby v oblasti 
energetické úspory a volnosti při navrhování. 
Ve fi rmě byl zaveden systém řízení jakosti ISO 
9001-2001, který zajišťuje shodu nabízených 
výrobků s evropskými normami.

V rámci Skupiny Kety pracuje v Złotowie akre-
ditovaná výzkumně-měřicí laboratoř, která má 
k dispozici inovační zařízení, mj. největší komo-
ru ve střední a východní Evropě pro zkoušení 
oken, dveří, fasád a také venkovních rolet.

Oddělení technické podpory
Oddělení technické podpory zajišťuje našim 
obchodním partnerům technologickou pod-
poru a  poradenství při řešení technických 
problémů, poskytování technických znalostí 
v  rozsahu používání nových systémů, kon-
strukčně-kalkulačního softwaru, školení tech-
nického personálu, a uvádí informace ohledně 
našich výrobků. Úkolem oddělení je také pora-
denská činnost a pomoc při výběru systémů, 
specifi kací, technických výkresů a projektová-
ní detailů. Posláním oddělení je rovněž pro-
pagace řešení Aluprof mezi architekty, pomoc 
a poradenství pro architekty v procesu projek-
tování a výstavby a také poskytování veškeré 
technické pomoci při řešení problémů. Specia-
listé pracující na oddělení jsou plně k dispozici 
architektům a  výrobcům rolet a  hliníkových 
vrat. V  případě jakýchkoli dotazů nebo po-
chybností zaměstnanci oddělení poskytnou 
veškeré nutné informace. Kontakty jsou uve-
deny na  stránkách www.aluprof.eu v  záložce 
kontakt.

ALUPROF - ideální adresa pro rolety

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. je součástí skupiny Grupa Kety. Kapitálová skupina Kety S.A. 
je lídrem hliníkového oboru v Polsku. Holding tvoří 16 společností, které podnikají jak v tu-
zemsku, tak i v zahraničí. Firmy ročně zpracovávají skoro 55 000 tun hliníkových surovin. Mezi 
3 300 odběrateli skupiny jsou mezinárodní koncerny, velké a střední podniky a také velko-
obchody zastupující skoro všechna průmyslová odvětví, mj. stavební, automobilové, elektro, 
strojní a potravinářské. 



9RTS Magazín 2/2014  

Oddělení vývoje
Ve  své činnosti Aluprof S.A. neustále usiluje 
o zvyšování úrovně kvality výrobků. Podniko-
vým know-how je technická myšlenka. Zaško-
lený odborný personál pracuje na  nejmoder-
nějších technologických řešeních a  snaží se 
zlepšit užitkovost a funkčnost systémů Aluprof 
S.A. K nejvyšší kvalitě našich systémů přispívá 
kreativní práce konstrukčního oddělení. Vyvíjí 
konstrukce nových prvků roletových a  vra-
tových systémů, se zohledněním poznámek 
a  pokynů našich klientů, provádí výzkumné 
práce, dohlíží na kvalitu provedení v každé vý-
robní etapě.

Práškové lakování
Aluprof v obou svých závodech má k dispozici 
moderní práškové lakovny s  vysoce kapacit-
ními, plně automatickými linkami, které jsou 
vybaveny rychle výměnnými lakovacími ka-
binami. Díky další ruční lakovací lince se fi rma 
může rychle přizpůsobit požadavkům klientů 
v závislosti na objemu zakázky a termínu rea-
lizace. Firma sází na řešení šetrná k životnímu 
prostředí tím, že používá netoxické přípravky 
a bezchromové obrábění hliníku. Kabina typu 
„sandwich“ a systém dodávání a zpětného zís-
kávání prášku dovoluje efektivní využití laku 
a rychlou změnu barvy. Celý proces lakování 
je řízen počítačově, což zaručuje neměnnost 
a opakovatelnost parametrů lakování, včetně 
tloušťky povlaku. Účinný dohled nad parame-
try lakování potvrzují získané certifi káty spo-
lečnosti Qualicoat a  dodavatelé práškových 
barev IGP.

Výroba roletových boxů a profi lů
V  Aluprof Opole se roletové profi ly vyrábějí 
na  moderních a  plně automatizovaných lin-
kách značky DREISTERN a DALLAN. Tato zaří-
zení umožňují vysokou kapacitu a  opakova-
telnost tvaru. Na nich vyráběné profi ly vznikají 
v  procesu válečkového tvarování hliníkových 
plechů. V  závislosti na  použitém strojním vy-
bavení lze vyrábět 7 typů (rozměrů) profi lů. Vý-
roba roletových boxů, spočívající v profi lování 
hran plechu a dosažení vhodného tvaru obou 
součástí boxu, probíhá ve dvou etapách. Oba 
procesy jsou prováděny automaticky a  jsou 
řízeny počítačově. Aluprof S.A. má ve své na-
bídce boxy pro výrobu rolet různých rozměrů 
a tvarů, které splňují i ty nenáročnější požadav-
ky klientů.

Nabídka systémů Aluprof

Adaptační roletové a vratové systémy:

   boxy 45° - systém SK,
   půlkulaté boxy - systém SKP,
   kulaté boxy - systém SKO,
   podomítkové boxy - systém SP a SP-E,
   nadstavbové boxy - systém SKT OPOTERM,
   nadokenní - systém SKN B+H,
   rolovací garážová vrata - systém BGR,

   rolovací průmyslová vrata - systém BPR,
   rolovací mříže - systém BKR.

Systémy moskytiér:

   pevné moskytiéry - systém MRS,
   pevné moskytiéry pro hliníkové okna - sys-

tém MRSZ,
   posuvné moskytiéry - systém MRP,
   otevírané moskytiéry na pantech - systém 

MRO.

Okenice:

   hliníkové okenice - systém MB-SUNSHA-
DES.

Laboratoř
Aluprof je jediným dodavatelem systémů 
z fi rem působících na území Polska, který má 
vlastní akreditovanou měřicí a  výzkumnou 
laboratoř.  K  vybavení laboratoře patří mj. 
ve  střední a  východní Evropě největší zku-
šební komora pro zkoušení oken, dveří, fasád 
a  venkovních oken v  rozsahu odolnosti vůči 
atmosférickým vlivům: propustnost vzduchu, 
voděodolnost, zatížení větrem. V komoře mo-
hou být testována tělesa o  rozměrech 6,5 m 
do výšky a 6  m do šířky. Laboratoř v rozsahu ro-
letových systémů umožňuje provádět zkoušky 
odolnosti vůči zatížení větrem a proti vloupání. 
V laboratoři se provádějí mj. pravidelné a certi-
fi kační zkoušky. Obrovskou předností laborato-
ře je cenová konkurenceschopnost ve srovnání 
s  jinými výzkumnými laboratořemi v  Polsku. 
Laboratoř má podepsanou smlouvu s nejpres-
tižnějším výzkumným ústavem v Evropě – IFT 
Rosenheim, o  provádění zkoušek, ke  kterým 
certifi kát vystavuje IFT Rosenheim.

Školicí centrum
Prototypovna, školicí centrum, servisní skupi-
na  – obchodním partnerům nabízíme tech-
nologickou podporu a technické poradenství     
při řešení technických problémů jak v  sídle 
fi rmy Aluprof, tak i na místě u klienta. Kromě 
toho našim klientům poskytujeme telefonic-
kou a e-mailovou podporu a co je nejdůležitěj-
ší, nabízíme výjezdová školení a také teoretická 
a praktická školení, která se pravidelně pořáda-

jí v sídle Aluprof Opole. Servis na místě u klien-
ta nabízí větší možnosti zaškolení, zaměstnanci 
pracují na  svých pracovištích, se svým nářa-
dím. Během takové návštěvy jsou poskytovány 
spolupracujícím fi rmám podrobné informace 
ohledně optimálního uspořádání dílny a  sta-
novení přesných zásad výroby. Díky takové 
spolupráci klienti dosahují vyšší produktivity 
výroby odstraněním chyb, prohlídkou strojů 
nebo zkrátka běžným poradenstvím v  oblas-
ti prefabrikace, která zaručuje bezporucho-
vou funkčnost. Servisní skupina se vyznačuje 
pružností a velmi rychlou reakcí na nahlášené 
servisní problémy. Servisní skupina Aluprof je 
kvalifi kovaný a pohotový kolektiv.

Logistika
Vážíme si času našich klientů. Proto také spo-
lehlivě fungující logistika je jedním z klíčových 
prvků úspěchů naší fi rmy. Spolehlivější a efek-
tivnější dodávkový řetězec je naší prioritou. 
Jednou týdně realizujeme závoz objednaného 
materiálu pro Českou republiku a Slovensko.

www.aluprof.eu
(PR)
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Pokud je markýza správně na-
instalována, zaručuje odolnost 
proti síle větru dle třídy 2 nor-
my ČSN EN 13561 (většina typů 
kloubových markýz). Nedopo-
ručuje se vystavovat výrobek 
větru, který působí větším tla-
kem než je 70 N/m2, což odpo-
vídá síle větru o  rychlosti vyšší 
než je 38 km/h. K markýze musí 
být vydán návod k použití. Jeho 
účelem je informovat montéry 
o  správném způsobu montá-
že a  případných rizicích, která 
s  montáží výrobku mohou být 
spojena. Návod k  použití záro-
veň informuje uživatele o  způ-
sobu správné obsluhy a údržby. 
Markýza dále musí být v  sou-
ladu s „Nařízením o  stavebních                    
výrobcích 305/2011 (CPR)“ 
a  s  požadavky obsaženými 

v dodatku ZA normy o výrobku 
ČSN EN 13561+A1:2009. Marký-
za musí být označena štítkem 
CE s  uvedením odolnosti proti 
síle větru včetně dalších údajů 
a na výrobek musí být vystave-
no Prohlášení o vlastnostech.

Velmi důležitou záležitostí je ná-
vštěva obchodníka – technika 
na  místě instalace a  následné 
předání veškerých získaných 
informací zodpovědnému mon-
térovi, který nese odpovědnost 
za montáž. Zde je vždy velice nut-
né zjistit stav materiálu, do které-
ho se bude markýza kotvit.

Vzhledem k  nízké pevnosti 
v tahu u plastových hmoždinek 
je doporučováno použití ocelo-
vých kotev nebo chemické mal-

ty (chemických kotev). Přednos-
tí chemických kotev je vhodnost 
použití do všech stavebních ma-
teriálů s výjimkou dřeva, izolací 
nebo sypkých materiálů. V zása-
dě existují dva druhy chemické 
malty: 

  polyesterová chemická mal-
ta  je vhodná do  plných, 
děrovaných i  dutých cihel, 
pórobetonu, tvárnic, zkrátka 
do materiálů s malou krychel-
nou pevností do 15 MPa,

epoxid nebo vinylester je do-
poručený pro kotvení závito-
vých tyčí a  pouzder s  vnitř-
ním závitem do betonu.

 
Drtivou většinu typů kotvení lze 
tedy pokrýt dvěma druhy che-
mické malty. 

Doporučený postup 
aplikace chemické malty

1.  Vyvrtejte instalační otvory, 
přitom kontrolujte kolmost 
(před samotnou aplikací 
chemické malty se doporu-
čuje vyvrtat všechny otvory 
do kterých se budou umisťo-
vat závitové tyče). Ve staveb-
nictví je trend stavět z děro-
vaných cihel nebo tvárnic 
s příčkami, kvůli tepelně izo-
lačním vlastnostem. Důle-
žitou radou je vrtat v tomto 
případě díry bez použití pří-
klepu, aby nedošlo k  rozbití 
komůrek v  materiálu a  bylo 
do čeho kotvit.

2.  Vyčistěte stěny otvoru oce-
lovým kartáčkem a  vyfou-
kejte otvor vyfukovací pum-
pičkou (vyfoukávejte otvor 
až do okamžiku, kdy už není 
uvnitř žádný prach nebo 
další zbytky materiálu). Ne-
dodržením tohoto postupu 
se vystavujeme vysokému 
riziku nekvalitního ukotve-
ní. (prach v  otvoru vytvoří 
vrstvu mezi lepidlem a  zá-
kladním materiálem a  ne-
dojde ke  spojení lepidla, 
závitové tyče a betonu.

3.  Před použitím vytlačte první 
část obsahu kartuše mimo 
připravený otvor a  ujistěte 
se, že jsou obě složky che-
mické malty zcela promí- 
chány.

4.  Vyplňte chemickou mal-
tou 2/3 instalačního otvoru  
(pro úsporu množství che-
mické malty v  dutých ma-
teriálech se do  vyvrtaného 
otvoru vloží plastové nebo 
kovové sítko. To zajistí větší 
únosnost lepeného spoje 
po celé své délce a pomáhá 
regulovat množství lepidla 
vtlačeného do otvoru).

Montáž markýz v praxi

Markýza je navržena a konstruována jako stínicí technika pro občanské stavby, bytové a ob-
chodní budovy. Je určena pouze a výhradně k výše uvedenému účelu, a to nezávisle na tka-
nině, se kterou byla dodána.
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5.  Vložte závitovou tyč. Před je-                            
jím vložením ověřte, zda je 
její povrch suchý, bez oleje 
a  dalších nečistot. Závitovu 
tyč vkládejte do otvoru otáči-
vým pohybem, aby se zabrá-
nilo vniknutí vzduchových 
bublin do chemické kotvy.

6.  Při instalaci a  následném 
zatížení kotvy respektujte 
dobu zpracování a vytvrzení.

7.  Před zatížením kotvy zkont-
rolujte, zda je chemická kot-
va vytvrzená. 

Krok za krokem 
pro správnou instalaci 
markýzy

1.  Montáž musí být provede-
na s  absolutním dodržením 
platných pokynů k  montáži 
markýzy a  bezpečnostních 
norem. Zvláštní pozornost 
je zapotřebí věnovat montá-
ži pokud budou prováděny 
výškové práce - je třeba vyty-
čit a ochránit patřičnou zónu 
během vyzvedávání marký-
zy do místa montáže tak, aby 
se v dobu manipulace s mar-
kýzou nikdo nenacházel 
v  prostorách pod provádě-
nými pracemi a  zavěšeným 
břemenem. 

2.  Před montáží je nutno zkon-
trolovat zda lešení, žebříky, 
schůdky a veškeré prostřed-
ky osobní ochrany, zvláště 
v  případě výškových prací, 
jsou v perfektním stavu.

3.  Dále je nutné zkontrolovat 
stav konstrukce, ke  které 
bude ukotvení markýzy re-
alizováno. Volba kotevního 
materiálu závisí na  vlastní 
hmotnosti markýzy, na  dy-
namické zátěži, kterou bude 
markýza vyvíjet na  kon-
strukci a  na  typu a  stavu 
konstrukce (zdi). V  případě 
pochybností ohledně stavu 
konstrukce je nutné zvý-
šit počet konzol nebo se 
uchýlit k  takovým technic-
kým řešením jako je použití 
vnitřních konzol na  druhé 
(interierové) straně zdi, 
po případě jiné řešení.

4.  Přípravné práce – příprava 
potřebného montážního 
nářadí a  místa montáže. Je 
nutné, aby byl výrobek pře-
dán klientovi úplný a nepo-
škozený. Z  tohoto důvodu 
je ideální vybalovat produkt 
pomocí nůžek s  kulatou 
špičkou - nepoužívat lámací 
nůž, aby nedošlo k poškoze-
ní. Po  rozbalení se doporu-
čuje obezřetná manipulace 
s markýzou.

5.  Rozměření konzolí - pro umís-                                                                                  
tění konzolí je zapotřebí do-
držovat doporučení výrobce. 
Obecně se doporučuje kon-
zole umisťovat pod držáky 
ramen nebo v  jejich těsné 
blízkosti (dle typu).

6.  Připevnění konzolí ke  stěně 
a vzájemně vyrovnání - je nut-
no dodržovat minimální osové 
vzdálenosti otvorů dle zvo-                                                                                 
leného typu kotvení, sta-
vebního materiálu a  dle do- 
poručení výrobce kotevní 
techniky (např.: svorník Ther-
max M12: cihla - 150 mm, 
pórobeton - 200 mm, beton 
C20/25 - 65 mm). Dále je tře-
ba věnovat náležitou pozor-

nost vyrovnání konzolí (a  to 
i předozadnímu s případným 
použitím podložek). 

7.  Nasazení markýzy - pro na-
sazení markýzy do konzolí se 
doporučuje použití zvedáku 
– viz obr. 1 a 2. Po nasazení 
nerozevírejte ramena, do-
kud jsi nejste jisti správným 
zavěšením markýzy.

8.  Nastavení sklonu markýzy –                                                                             
při prvním kompletním roz-                                                                                
rolování se nikdo nesmí na-
cházet pod markýzou a  ani 
v  oblasti dosahu markýzy. 
Jestliže je držák ramene 
chráněn krytkou, odstraňte ji 
a nastavte požadovaný sklon 
ramen (při nastavování sklo-
nu se doporučuje rameno 
přizvednout). Vyzkoušejte 
markýzu a opakujte seřízení 
ramen až do  okamžiku, kdy 
dosáhnete požadovaného 
sklonu markýzy, který je 
obecně doporučován z  dů-
vodu odtoku vody na  mini-
málně 14°.

9.  Kontrola - zkontrolujte, zda 
bylo vše správně nainsta-
lováno a  připevněno. Spo-
jovací materiál a  montážní 
konzoly se po  prvním zku-
šebním provozu musejí ale-
spoň opticky zkontrolovat. 
Pro zkušební provoz nikdy 
nesmí být užito automatické 
ovládání nebo vypínač, který 
není v dohledu uživatele. Je 
doporučeno užití zkušební-
ho montážního kabelu.

10.  Připojení elektro - poté, co 
je dokončena instalace mar-
kýzy, je zapotřebí provést 
elektrické připojení moto-
ru, eventuálně automatiky 
kompetentním technikem. 

V  případě automatického 
ovládání nezadávejte nikdy 
rychlost větru větší než je 
odolnost proti větru samot-
né markýzy (maximální hod-
nota je cca 10 m/s). Obecná 
doporučená hodnota je                  
8 m/s (dle velikosti markýzy, 
větrné oblasti, způsobu kot-
vení, atd…) 

 Doporučené reakční časy 
automatiky:
  zjištění větru: 
 po 3 sekundách povel 
 zatažení,
  přítomnost slunce: 

po 2 minutách povel 
 roztažení,
  nepřítomnost slunce: 

po 15 minutách povel 
 zatažení.

11.  Úklid pracoviště.

12.  Předání – po ukončení mon-
táže jak po  stránce mecha-
nické i  elektrické a  po  pro-
vedení funkční zkoušky je 
třeba zakázku předat zákaz-
níkovi. Zákazník písemně 
potvrdí montérovi předá-
vací a  přejímací protokol, 
korektní výklad k  markýze 
(bezpečnostní a uživatelské 
pokyny), samotnou montáž, 
dobu a čas montáže. Přílohu 
předávacího a  přejímacího 
protokolu by měly tvořit 
všechny návody k  obsluze, 
návod k  montáži, návod      
pro nastavení motoru, pří-
padně ovládací automatiky. 

Velmi důležitou a často opomíje-
nou informací je možné poško-
zení markýzy  vzniklé silou větru, 
a to i v případě použití větrného 
nebo otřesového čidla – po  vy-
dání povelu k zatažení je k  jeho 
provedení třeba určitá doba. 
Z tohoto důvodu může nastat si-
tuace, kdy v důsledku prudkých 
větrných poryvů rychlost větru 
náhle vzroste a  během velmi 
krátké doby výrazně překročí po-
volenou mez. K poškození může 
dojít během zatahování a  nebo 
v  samém počátku zatahování, 
a  to i  v  případě, že automatika 
zareaguje včas a správně.

Ing. Miroslav Jakubec
Externí spolupracovník

RTS Magazínu

Obr. 1: v  případě použití zvedáku je 

nutné,  aby čtvrtá noha byla položena 

tak, aby plošina byla těsně u zdi.

Obr. 2: položte markýzu na zvedák a dbejte přitom na to, aby byla v co nejlepší možné 

poloze pro následné zavěšení do konzol.
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Venkovní žaluzie
Exteriérová stínicí technika vy-
tváří optimální prostředí z  po-
hledu světelných a  tepelných 
podmínek a  je významnou 
součástí stavby také z  hlediska 
úspor energie. Automatizované 
systémy řízení budov, jejich pro-
pojení s  řídicími systémy žaluzií, 
energetická nezávislost těchto 
systémů a snížení prostupu tepla 
umožňuje dosažení vyšší kvality 
a  komfortu při celkově nižších 
nákladech.
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  roz-
mezí 20-25 % v  energetické bi-
lanci budov (dle konkrétního 
objektu). 
V  tradičním pojetí plní venkov-
ní žaluzie stínicí a  bezpečnostní 
funkci, v netradičním pojetí jsou 
zajímavým architektonickým 
prvkem administrativních bu-
dov a rodinných domů. Venkovní 
žaluzie se v  jednotlivých pro-
duktových řadách liší lamelami, 
způsobem uchycení, ovládáním, 
provedením horního, spodního 
profi lu a boxu.  

Přednosti a  výhody venkovních 
žaluzií:
  variabilita šíře a  provedení    

lamel,
  termoregulační a  ochranný 

efekt,
  snižování hladiny venkovního                                                                      

hluku,
  možnost elektrického ovládání,
  snížená hlučnost žaluzie (vli-

sovaná guma po  celé délce 
lamely),

  vedení vodicí lištou nebo       
lankem,

  designový a  architektonický 
prvek fasády.

Venkovní žaluzie 
– atypická provedení

1) Systém dvojitého 
      naklápění lamel
Tento systém umožňuje rozdílný 
stupeň naklopení lamel horní 
a  dolní části žaluzie současně. 
Dochází tak k  mnohem větší 
variabilitě zastínění. Rozdílného 
naklopení lamel je docíleno zkrá-
cením žebříčku na  jedné straně. 
Nelze však všechny lamely na-
jednou zcela otevřít. 
Systém dvojitého naklápění lamel 
je vhodný jako řešení do admini-
strativních budov, školicích míst-
ností nebo konferenčních hal.

Venkovní žaluzie v  provedení 
dvojitého naklápění lamel má 
vodorovně uložené stínicí lame-
ly s vedením pomocí vodicích lišt 
nebo lanka. Spouštění, vytaho-
vání a naklápění lamel se ovládá 
klikou nebo motorem.

2) Samonosná žaluzie
Samonosné provedení ven-
kovní žaluzie spočívá ve  spe-
cifi ckém uchycení na  fasádu 
objektu. Horní kanál žaluzie je 
uchycen pouze na  svislých vo-
dicích lištách, které jsou ke stě-
ně připevněny prostřednictvím 
montážních konzolí. 
Samonosnou venkovní žalu-
zii lze kombinovat s  rolovací 
sítí proti hmyzu. Limitujícím 
faktorem je pouze rozměrové 
omezení. Hlavní výhodou sa-
monosného provedení venkov-
ní žaluzie je snazší a  rychlejší 
montáž, především na  fasády, 
kde není možné uchytit horní 
kanál žaluzie. 
Venkovní žaluzie v  samonos-
ném provedení má vodorovně 
uložené stínicí lamely s  vede-
ním pomocí vodicích lišt. Spou-
štění, vytahování a  naklápění 
lamel se ovládá klikou nebo 
motorem. 

Atypická provedení venkovních žaluzií

Možnosti atypického provedení vybraných produktových skupin interiérového zastínění    
(interiérové žaluzie, plisé, vertikální žaluzie) jsou všeobecně známy a byly mimo jiné prezen-
továny v posledním čísle RTS Magazínu roku 2013. Jak je to však se specifi ckým provedením 
nejvíce preferovaného exteriérového zastínění – venkovních žaluzií?

lamely nahoře uzavřené - dole otevřené
konferenční / škol cí místnost

V případě, že klika nezasahuje do objímky
a v případě ovládání motorem

Při kolizi objímky s osou převodovky
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3) Samonosná žaluzie 
      s nábalem mimo kanál
Jak již ze samotného názvu vy-
plývá, žaluzie má horní kanál 
posunutý mimo svou vertikální 
rovinu. Tímto umístěním dochází 
ke  snížení celkového nábalu ža-
luzie o  velikost horního kanálu. 
Žaluzie je jen v provedení se sa-
monosnými vodicími lištami. 
Montáž je určena do  menších 
stavebních otvorů, včetně kom-
binace s rolovací sítí proti hmyzu. 
Venkovní žaluzie v samonosném 
provedení s  nábalem mimo ka-
nál má vodorovně uložené stí-
nicí lamely s  vedením pomocí 
vodicích lišt. Spouštění, vytaho-
vání a naklápění lamel se ovládá 
motorem.

4) Šikmé provedení 
      venkovních žaluzií
Jedná se o  speciální žaluzie aty-
pického provedení - trojúhel-
níky, lichoběžníky, kosodélníky 
z důvodu konstrukce stavebního 
otvoru, resp. provedení okna. Šik-
mé žaluzie mají různá rozměrová 
a  funkční omezení dle konkrét-
ního typu. Ve  většině případů je 
lamely možné vytáhnout po  za-
čátek zešikmení, existují však 
i  varianty s  vytažením lamel až 
po horní kanál. 
Venkovní žaluzie v šikmém pro-
vedení má vodorovně uložené 
stínicí lamely s vedením pomocí 
vodicích lišt. Spouštění, vytaho-
vání a naklápění lamel se ovládá 
klikou nebo motorem.

5) Spřažené 
      žaluzie
Spojení dvou a více venkovních 
žaluzií se stejnou výškou před-
stavuje další atypické provede-
ní exteriérové stínicí techniky. 
Spřažené žaluzie jsou ovládány 
jedním mechanismem – mají 
tak společnou hřídel a  ovládá-
ní. Ovládání lze umístit vpravo, 
vlevo nebo na  střed a  na  kte-
roukoliv žaluzii ve skupině. Lze 
také spojit žaluzie v překladu. 
Venkovní žaluzie spřažené mají 
vodorovně uložené stínicí la-
mely s  vedením pomocí vodi-
cích lišt nebo lanek. Spouštění, 
vytahování a  naklápění lamel 
se ovládá klikou nebo moto-
rem.

6) Snížená výška 
      nábalu lamel
Materiálová náročnost/úspora je 
jedním z  důvodů pro snižování 
výšky nábalu venkovních žaluzií, 
při zachování specifi kovaných 
rozměrů. Dalším důvodem je pak 
využití tohoto řešení pro mon-
táž v  případě nedostatku místa            
pro nábal. 
Jeden ze způsobů byl již popsán 
v  bodě 3) tohoto článku. Další 
dva způsoby vedoucí k  úspoře 
lamel, resp. ke snížení výšky ná-
balu jsou: 
  použití lamel bez podélné-

ho záhybu po celé délce la-
mely,

  specifi cké skládání lamel 
(boční střídavý přesah sou-
sedních lamel) se zachová-
ním možnosti vedení lišta-
mi.

Venkovní žaluzie v  atypickém 
provedení nabízí řada výrobců – 
cílem je v maximální možné míře 
uspokojit specifi cké požadavky 
zákazníků vyplývající z  nestan-
dardního provedení konstrukcí 
stavebních otvorů. Výše popsaná 
„atypická provedení“ předsta-
vují jen základní výčet možností 
u  venkovních žaluzií. Vždy je 
nutné hledat kompromis mezi 
přáním zákazníka a  efektivností 
výroby těchto provedení. 

Tomáš Plachký, 
externí spolupracovník 

RTS Magazínu 
Jakub Vaněk, 
RTS Magazín
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■ Užívejte si každodenní komfort!
Rozlučte se s neustálým stahováním a vytahováním žaluzií či 
roletek! Teprve s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním 
začnete využívat výhod interiérového zastínění každý den.  
Interiérové clony se stanou běžnou a používanou součástí 
vybavení vašeho domu nebo bytu.

■  Jednoduché nastavení množství denního světla
Díky jedinečné funkci naklápění lamel žaluzií pomocí dálkových 
ovladačů řady Telis Modulis RTS můžete jednoduše nastavit 
požadované množství denního světla pro každou činnost.  
Vaše oči tak budou chráněny před nadměrnou únavou.

■ Chraňte svůj interiér před slunečními paprsky!
Interiérové zastínění může reagovat automaticky za změny 
vnějšího klimatu. Tak daleko efektivněji chrání interiér bytu  
či domu před přehříváním nebo nežádoucími UV paprsky.

■  Změna manuálního ovládání na motorické  
je tak jednoduchá!

I manuálně ovládané interiérové zastínění může být  
dodatečně vybaveno motorovým pohonem, aniž by bylo  
nutné provádět zásadní změny v jejich instalaci.
Nemusíte se obávat ani velkých stavebních zásahů  
do již hotového interiéru.

Dopřejte si komfort automatického ovládání 
interiérového stínění

www.somfy.cz
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Naše společnost nově nabízí revoluční systém 
parního a  horkovodního mobilního čištění 
přímo u  Vás či komplexní servis s  odvozem 
z místa k nám do nově rozšířené profesionální 
čistírny stínicí techniky. Technologie parního 
a  horkovodního čištění umožňuje v  součin-
nosti s  vysoce kvalitními nano čističi dosáh-
nout u znečištěného povrchu velmi dobrého 
výsledku a renovace povrchu.
Naším cílem je udržet dobrý a funkční stav stí-
nicí techniky jak v oblasti látkových stínicích 
prostředků - markýzy, slunečníky, rolety aj., 
tak v  oblasti vestavěných stínicích systémů 
jako jsou lamelové stínicí systémy, sklobeto-
nové světlolamy, skleněné a keramické svět-
lolamy.
Nabízíme profesionální ucelený systém jed-
norázové či pravidelné údržby stínicí techniky 

včetně patentované ochrany vyčištěných po-
vrchů profi  systémem NANOPROFESIONAL. 
NANOPROFESIONAL jsou profesionální nano 
impregnace určené na  různé typy materiálů 
stínicí techniky - sklo, beton, plast, kov, texti-
lie aj. s  dlouhodobou ochranou vyčištěného 
povrchu.

Jsme profesionálové v oboru čištění a ochra-
ny povrchů a zárukou kvality námi odvedené 
práce je kombinace mnoha zkušeností z čiště-
ní různých povrchů a jejich pravidelná násled-
ná údržba.                                      ING. Jan Hrdlička, 

www.vycistim.cz
(PR)

Čištěním lze předejít nákladným opravám

Firma Vyčistím CZ nabízí svým klientům kompletní služby v oblasti péče a profesionální údrž-
by stínicí techniky a venkovních stínicích materiálů. Několik let se zabýváme profesionálním 
čištěním stínicích materiálů, provádíme čištění a pravidelnou údržbu stínicí techniky, a to 
jak v rámci pozemních realizací, tak výškové prováděným čištěním stínění na komerčních či 
soukromých objektech.

Obr. 1: čištění látkové markýzy Obr. 2: impregnace textilních materiálů

Pro nadcházející sezónu 2014 rozšiřuje společ-
nost ISOTRA a.s. stávající vzorník látek o  látky 
záclonového typu, vzorované a  látky širší ba-
revné škály. Díky rozšířené paletě módních vzo-
rů si tak může zákazník vytvořit jedinečnou at-
mosféru svého domova či komerčních prostor. 
Původní vzorník obsahoval 139 odstínů látek 
různých typů. Na  základě posouzení prodej-
nosti a trendů v látkovém designu byly určité 
látky z kolekce vyřazeny a doplněny o dalších 
110 nových odstínů. 

Nový vzorník látek 2014 tak obsahuje celkem 
211 odstínů látek, od klasických, až po metalic-
ké, které jsou zákazníkům k dispozici od měsí-
ce dubna. 

Vzorník je navržen tak, aby jednotlivé svazky, 
stejně jako konkrétní látky v  nich, byly volné 
a na sobě vzájemně nezávislé. V dalších letech 
tak bude možné do vzorníku integrovat nové 
látky a ubírat ty již zastaralé, bez nutnosti vyrá-
bět nový vzorník.  
Možnost vyjmutí jakékoliv látky ze vzorníku 
zároveň usnadňuje samotný výběr, protože 
zákazník může jednoduše danou látku přiložit 
k oknu či nábytku a mít okamžitou zpětnou vaz-
bu ohledně slazení a vhodnosti vybrané látky. 
Novou, rozšířenou kolekcí látek pro interiérové 
rolety, japonské stěny a  vertikální žaluzie na-
bízí společnost ISOTRA a.s. svým zákazníkům 
realizaci jejich snů o harmonicky laděném in-
teriéru.                                                  

  www.isotra.cz
(PR) 

ISOTRA - VZORNÍK LÁTEK 2014

Nová kolekce látek doplňující stávající vzorník společnosti ISOTRA a.s.



16 RTS Magazín 2/2014 

V  úvodním Fóru zahraničních 

zkušeností nejprve Jan Blaho-
ňovský, zástupce ČR v Eurocon-
structu, ilustroval   stav a  vývoj 
stavebnictví mezi lety 2007 až 
2013 v  19 sdružených evrop-
ských zemích. Z  tohoto přehle-
du vyplynulo, že je vhodné čer-
pat inspiraci u těch zemí, které si 
s dopady fi nanční krize poradily 
nejlépe a po krátkodobém pro-
padu již výkony jejich staveb-
nictví meziročně rostou. Do této 
skupiny patří Norsko, Švýcarsko, 
Polsko a  především Německo, 
v  jehož rámci bychom se mohli 
poučit především od našich ba-
vorských sousedů. Bavorsko je 

velikostí i počtem obyvatel srov-
natelné s  ČR, ale je ve  značně 
jiné situaci. Příčiny nastartovaní 
růstu po  velkém propadu sta-
vebnictví v  roce 2010 vidí Ger-
hard Hess, viceprezident a  ge-
nerální ředitel Bavorského svazu 
stavebního průmyslu a  Rainer 
W. Markgraf, majitel fi rmy W. 
MARKGRAF podobně: pokles 
důvěry ve stabilitu měny vyvolal 
větší zájem o nákup nemovitos-
tí. Spolkové i  zemské předpisy 
umožnily státu a  obcím vyšší 
míru investic do  infrastruktury 
a bytů navzdory krizi. Růst pod-
pořil i  vládní konjunkturní pro-
gram dotovaného zaměstnává-

ní na  zkrácený pracovní úvazek 
tzv. „kurzarbeit“, který umožnil 
podnikům nepropouštět za-
městnance a nepadnout do dlu-
hů. Současně byla díky udržení 
zaměstnanosti zachována i  po-
ptávka.  Pan Hess zdůraznil i zá-
sadní nutnost vlivu profesních 
svazů na politiky: „To, co občané 
odvedou na  daních, se musí pře-
měnit do  reálných hodnot, jako 
jsou železnice, veřejná doprava 
i  školy. Poptávková i  nabídková 
část trhu by měly být v rovnováze. 
Neměli bychom zaměňovat státní 
investice se státní spotřebou.“ A R. 
Markgraf k  tomu dodal: „Máme 
přitom podloženo, že každé Euro 

investované do  správných sta-
vebních projektů přinese 10 Eur 
v  jiných sektorech (plánování, ar-
chitektura, kupní síla..).“

Juha Kostiainen, Senior Vice 
President fi nské stavební a  de-
veloperské společnosti YIT Cor-
poration mluvil o  zásadní úloze 
státu ve  výstavbě infrastruktury 
a  především v  bytové výstavbě. 
Vidí 3 důvody opětovného růstu 
fi nského stavebnictví: ve  vlád-
ním modelu urbanizace a nasto-
lení zvýhodněných podmínek 
pro prodej bytů, jež nastartovaly 
významnou vlnu zájmu o  inves-
tice do bytů a nájemních domů, 

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2014

Jak se vzepřít krizi ve stavebnictví? Přemýšlet a konstruktivně spolupracovat! K tomu vyzýval 
jubilejní 10. ročník Fóra českého stavebnictví. Organizátoři Fóra, Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR a společnost Blue Events, vytvořili příležitost k diskusi a výměně zkušenosti na šes-
ti dílčích „agorách“. Této nejznámější a nejlépe navštěvované oborové stavební konference 
se zúčastnilo více než 250 odborníků a RTS Magazín byl jedním z jejích mediálních partnerů. 
Zpestřením letošního ročníku bylo i průběžné natáčení a promítání názorů a námětů jednot-
livých účastníků - Vox populi. 
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Uvádíme stínicí techniku do pohybu …
... s elektrickými a mechanickými

 

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: +420 775 950 360
E-Mail: info@geiger.de
Internet: www.geiger.de

v  dobře načasované státní pod-
poře soukromého podnikání no-
vých fi rem a v  investicích do  in-
frastruktury.  

Fórum politiků zahájila Věra Jou-                                                                                             
rová, nová ministryně pro místní 
rozvoj ČR. Nastínila vládní ná-
stroje pro růst českého staveb-
nictví: vyčerpat maximum pe-
něz z  evropských fondů právě 
končícího rozpočtového období, 
připravit nový sedmiletý plán 
na  čerpání dotací a  připravit 
nový zákon o  veřejných zakáz-
kách, který bude reagovat na no-
vou směrnici Evropské komise. 
Jako zásadní vidí: „Bránit se ko-
rupci, ale ne investicím“. Zasadí se 
rovněž o zjednodušení legislativ-
ních procesů, rychlé zapracování 
směrnic  EK do  zákona o  veřej-
ných zakázkách a o vypracování 
systému jednotkových cen do-
poručených pro jednotlivé sta-
vební práce. 

Obsáhlou prezentaci toho, co je 
schopen český stát udělat pro růst 
stavebnictví, představil formou 
svého „úkolníku v  klíčových ob-
lastech stavebnictví“ ekonom 
Petr Zahradník, ČEZ, Brussels 
Offi  ce. Václav Matyáš, prezident, 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR prohlásil, že je ve věci další-
ho rozvoje střízlivým optimistou. 
„Pět let říkáme stále to samé a vý-
sledek nula. Nyní nás však Pro-
gramové prohlášení vlády a škála 
plánovaných investic může napl-
nit opatrným optimistickým oče-
káváním.“ 

Závěr dopoledních tří fór oživil 
i  „Vox populi“, který by uvítal 
především to, aby formalismus 
nenahrazoval postupně smysl 

věcí, jinak řečeno: „návrat zdra-
vého rozumu do stavebnictví!“ 

Odpolední program pak probí-
hal v paralelních diskusních sek-
cích. Pět majitelů a generálních 
ředitelů se aktivně zúčastnilo 
do  programu nově zařazeného 
pozitivně laděného Fóra střed-

ních a menších fi rem. Zde byly 
hlavním tématem zkušenosti 
s  krizí, spolupráce s  velkými 
fi rmami, výhled do  budoucna 
a  potřeba návratu zodpověd-
nosti, jasných pravidel a morál-
ních hodnot do  stavebnictví. 
Josef Podzimek, majitel stejno-
jmenné fi rmy řekl: „Největším 
úskalím je pro nás papírování, 
úřadování, závist, nenávist a  ne-
placení po ukončení díla ....“ 

Velmi živo bylo i  na  specializo-
vaném Fóru státní správy při-
praveném a řízeném Pavlem No-
vákem ze SPS, ve kterém se sešli 
zástupci městských radnic, zá-

stupci ministerstev, podnikatelé 
ve stavebnictví a legislativní od-
borníci.  Nejvíce diskutovaným 
tématem byl opět zákon o veřej-
ných zakázkách, jež velmi často 
umožňuje naprosto rozdílný 
výklad ze strany ÚHOS, MF a dal-
ších dotčených úřadů. Dan Jirá-
nek (Svaz měst a obcí) to z pohle-
du městských zadavatelů shrnul:                                                                                                         
„Ať se chováte při zadávání veřejné 
zakázky jakkoliv, vždy můžete být 
postaven před soud.“ Věra Palkov-
ská (starostka Třince), zmínila, že 
velkou roli v  tom hraje hysterie 
a  „kanibalismus“ stavebních fi -
rem, který omezuje odvahu rad-
nic vybírat v soutěži podle jiných 
kritérií, než je jen nejnižší cena. 
Pokud se radnice odváží vybrat 
vítěze např. podle kvalitativních 
kritérií, další oslovené fi rmy se 
odvolají a  podávají „šikanózní 
a obstruktivní podněty“. V jejich 
důsledku jsou v současné době 
v  rámci řízení ÚHOSu zadržová-
ny zakázky v objemu 60 miliard 

a  dochází ke  zcela zbytečnému 
zmrazení výstavby. „Čím je koláč 
pro stavební fi rmy menší, tím je 
jejich hlad a  kanibalismus větší.“ 
Andrea Schelleová (Achour & 
Hájek, dříve ÚHOS) potvrdila, že 
většina problémů ve  stavebnic-
tví vychází z nevyjasněné výkla-
dové praxe zákona o  veřejných 
zakázkách, kdy se často stává, že 
rozhodovací praxe v  ÚHOSu  je 
v  rozporu s  následným verdik-
tem soudů.  Na  vině tedy není 
nová směrnice Evropské komise, 
ale její nepřesný výklad a rovněž 
česká specifi ka, která do zákona 
o  veřejných zakázkách v  minu-
losti vnesli laičtí zákonodárci. 
Proto by bylo velmi žádoucí, 
kdyby se při přípravě nového zá-
kona více spolupracovalo s  od-
bornou veřejností.

Ing. Štěpánka Lubinová

RTS Magazín

Zdroj: Tisková zpráva 
Blue Events
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Materiály, z nichž se stínicí tech-
nika v  současné době vyrábí, 
lze z  pohledu následné údržby 
rozdělit do  několika základních 
skupin: 
 kovové (hliníkové, ocelové 

apod.),
  textilní,
  plastové,
  dřevěné a bambusové, 
  skleněné a sklokeramické.

U jednotlivých materiálů potom 
uvedeme případné odlišnosti 
podle typů stínicích prvků, při-

čemž je budeme dělit do  těch-
to základních skupin: venkovní 
žaluzie, venkovní rolety, marký-
zy, slunolamy, fasádní látkové 
stínění, vnitřní žaluzie, vnitřní 
látkové stínění (rolety, plisé, 
japonské stěny, římské rolety 

a  baldachýny) a  případně také 
sítě proti hmyzu i když ty nejsou 
ryzím stínicím prvkem.

V dnešní – první – části věnova-
né této problematice se podívá-
me na  čištění některých prvků 

z textilních materiálů. Z venkov-
ního stínění se jedná o markýzy 
a fasádní látkové clony, je mož-
no sem zařadit také slunečníky.

První čištění látkových stínicích 
prvků doporučujeme neodklá-
dat až na  několik let po  jejich 
pořízení, jinak je hrozící efekt 
zažloutnutí či zčernání nebo za-
šednutí povrchu materiálů zcela 
nevratný. Pokud budete o svou 
stínicí techniku pečovat pravi-
delně, prodloužíte její životnost 
a  hlavně dlouhodobě udržíte 

Údržba stínicí techniky a její čištění

Nesprávný, i když, bohužel, častý přístup ke stínicí technice je ten, že ji necháme namontovat, 
ale dále se o ni nestaráme. Je pravda, že některé stínicí prvky jsou téměř bezúdržbové, ale 
přesto je dobré vědět, kdy a jak provádět minimálně jejich kontrolu, aby nedocházelo k jejich 
poškození nebo ke zhoršování jejich vlastností, jako je např. odrazivost slunečního záření. 
Na otázku údržby a čištění stínicí techniky je možno se podívat buď z hlediska jednotlivých 
typů stínicích prvků anebo z hlediska materiálů, z nichž jsou vyrobeny. Pro lepší přehlednost 
jsme se rozhodli této problematice věnovat právě tímto druhým způsobem.
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zánovní vzhled a její plnohodnotnou funkci. 
Z vizuálního hlediska, a s ohledem na to, že 
jsou tyto prvky často používány jako velice 
důležitý interiérový či exteriérový designový 
prvek, ztratí při silném znečištění tuto svou 
jedinečnou vlastnost. Kromě toho je tře-
ba mít na  paměti také to, že textilní stínicí 
prvky jsou silným lapačem prachu, nečistot 
a bakterií, a proto k jejich pravidelné údržbě 
přistupuje další důležitý důvod – zdravotní 
hledisko. 

Nejde však pouze o  znečištění povrchu 
materiálu stínicího prvku. Usazený prach 
ničí také jeho strukturu, ale právě čištěním 
a  následnou impregnací výrazně prodlou-
žíte jeho životnost a  hlavně propustnost                                                          
pro světlo. Navíc, čím déle na  markýzách 
či jiném stínění ulpívá prach a  mastnota, 
tím déle samozřejmě trvá proces čištění 
a  odstranění. Velice důležitá je následná 
impregnace vyčištěných textilních stínicích 
materiálů ihned po  vyčištění, aby nedošlo 
k opětovnému rychlému zašpinění a ulpívá-
ní nečistot na vyčištěném a neochráněném 
povrchu během venkovního či případně 
vnitřního používání a  provozu. Vlákno je                
při impregnaci obaleno neviditelným och- 
ranným fi lmem, který mu dodává silně  hyd-
rofobní vlastnosti. Díky změ ně  povrchového 
napě tí vyperlí tekutiny od vlákna či materiá-
lu pryč  a  neč istota nemů že př ilnout k  vlák-
nu. Takto ošetřený a  ochráněný materiál 
vykazuje vysokou odolnost také vů č i otě ru. 
Případné nově vzniklé skvrny je možné lehce 
odstranit prostým osprchováním.

Markýzy a látkové 
fasádní stínění
Přesto, že markýzy jsou schopny zachy-
tit menší množství vody (jejich materiál je 

impregnován) a  tak chránit uživatele před 
lehkým mrholením, nejsou primárně určeny 
k ochraně před deštěm. Větší zatížení vodou 
by tak mohlo poškodit jak materiál, tak kon-
strukci markýzy. Navíc v případě, že markýza 
přece jen zůstala vytažena i za deště, je na-
prosto nezbytné ji napřed nechat důkladně 
proschnout a  teprve potom stáhnout. Pře-
dejdete tak případnému plesnivění vlivem 
vlhka. 

Totéž platí u  látkového fasádního stínění                  
se sklopnou částí.

Také k látkovému fasádnímu stínění je vhod-
né zvolit motorické ovládání, neboť se jedná 
o stínění velkých ploch, a zvážit jeho případ-
né propojení s dalšími systémy automatické-
ho řízení budovy (čidla, osvětlení, ovládání 
vstupní brány, vrat apod.), abyste tak nejen 
zvýšili svůj uživatelský komfort, ale hlavně 
chránili tyto výrobky před jejich poškozením 
např. silným větrem. 

Vzhledem k robustnosti těchto stínicích prv-
ků a  také s  ohledem na  to, že jsou umístě-
ny zvenčí na  fasádě, doporučujeme obrátit 
se ohledně jejich čištění na  specializované 
fi rmy, které jsou na  takovou práci vybave-
ny a  v  krajním případě jsou schopny stínicí          
prvek demontovat a  po  vyčištění jej opět 
namontovat.

V  příštím čísle RTS Magazínu se budeme 
věnovat čištění dalších materiálů stínicích 
prvků.

Ing. Štěpánka Lubinová

RTS Magazín

Ing. Jan Hrdlička

Externí spolupracovník RTS Magazínu
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Předcházení 
problémům
Pro slunolamy pravidlo: „dva-
krát měř a  jednou řež“ platí 
dvojnásob.  Než skutečně bude 
slunolam sloužit na  administ-
rativní budově nebo na  rodin-
ném domě, je dlouhá cesta. 
Opomenutí sebemenšího de-
tailu může znamenat nefunkč-
nost slunolamu. Tedy v  lepším 
případě. V  tom horším se slu-
nolam může zdeformovat nebo 
ještě hůř spadnout. Budeme-li 
se zabývat plechovými lamela-
mi (ocelovými), pak opatrnost 
a přesné výpočty jsou na místě. 
Nikdo z  nás přece nestojí o  to, 
aby se slunolam zdeformoval či 
zhroutil při sebemenším větru 
nebo bouřce.

Znalost problematiky
Důležitým faktorem, který 
předchází nežádoucím násled-
kům, je velmi dobrá orientace 
v  dané problematice. Aby slu-
nolam správně fungoval, musí 
se myslet na tzv. dilatační me-
zery. Je to důsledek změn tep-
lot okolního prostředí, a  tím 
dochází k  teplotní roztažnosti 
materiálu stínicích lamel. Pro-
to je velmi důležité nechávat 
dilatační mezery, které umož-
ňují volné délkové změny                   
bez rizika trvalého poškození 
nebo deformace prvků sluno-
lamu. Dilatační mezera musí 
být min. 5 mm a  liší se použi-
tým materiálem. Dalším důle-
žitým aspektem jsou výpočty 
zatížení. Nutností je, aby vý-
počty byly správné a  přesné, 
a  aby nebyly opomenuty. 
V  důsledku špatných výpočtů 
nebo dokonce neprovedení 
žádných výpočtů jsou násled-
ky velmi tragické. V neposlední 
řadě je taky důležité záměrně 
nevynechávat části slunolamu 
ve  snaze ušetřit nebo vyhovět 

co nejlepší nabídce. Opět to 
může mít nedozírné následky. 
Často se zapomíná na  postup 
montování. Tato část je doce-
la opomíjena, a  to z  prostého 
důvodu, protože se předpo-
kládá, že montáž proběhne                                                    
bez problémů a vad. Někdy se 
ale může stát, že kvůli neprofe-
sionálnímu přístupu či nezna-
losti problematiky se slunola-
my namontují špatně a potom 
už je jen otázkou času, kdy slu-
nolamy nebudou fungovat tak, 
jak mají, anebo se celý systém 
může rozpadnout. Tato varian-
ta je velmi ojedinělá, bohužel 
tento případ může nastat, po-
kud například lamelový systém 
montuje člověk bez jakých-
koliv zkušeností nebo bez od-
borného dozoru. Proto by měl 
investor předtím, než se defi ni-
tivně dohodne na objednávce, 
reálně vidět nějakou jinou do-
končenou realizaci dané fi rmy, 
aby si udělal představu, jak 
tato fi rma pracuje.

Důsledky špatného 
rozhodnutí
Abychom si uvědomili důsled-
ky špatného rozhodnutí nebo 
výpočtu, jsou zde vyobrazeny 
skutečné případy defektů lamel 
na slunolamu. Obr. 1 znázorňu-
je typický příklad defektu slu-
nolamu. Variant, kdy došlo k tak 
zásadnímu ohybu lamel, je více. 
Každopádně je zde patrné, že 
nedošlo k  žádnému výpočtu 
zatížení  slunolamů a  přenosu 
síly na  nosníky, anebo se zde 
nikdo nezabýval způsobem 
kotvení do  nosné konstrukce. 
Vlivem větru a zátěže od sněhu 
pak došlo k  překročení meze 
pevnosti daného průřezu nos-
níku a  výsledek na  sebe nene-
chal dlouho čekat.

Dalším příkladem je zhrouce-
ní systému slunolamu během 
bouřky. Situaci znázorňuje obr. 
2. Zde byla stejně jako v  před-
chozím případě zcela nerespek-
tována doporučená maximální 

vzdálenost plechových lamel 
mezi nosníky. Nosníky byly sice 
dobře nadimenzovány, ale prů-
hyb lamel vlivem bouřky byl tak 
velký, že došlo k vytržení lamel 
z  jejich  držáků. Tento příklad 
poukazuje na to, že velmi záleží 
i  na  malých detailech. Lamela 
na  držáku totiž ve  většině pří-
padů drží jen silou vůle svého 
válcování, tedy obepíná svým 
tvarem „C“ držák a síla, která je 
potřebná na  vytržení z  držáku 
je vzhledem k  této skutečnos-
ti malá. Pokud tedy například 
udeří velmi silná bouřka a  za-
nedbají se základní konstrukční 
postupy, pak lamely skutečně 
nemusí vydržet tíhu této síly 
a výsledek je patrný z již zmíně-
ného obr. 2.

Dalším a  posledním příkladem 
je administrativní budova. 
I na této budově byly podceně-
ny základní podmínky a znalosti 
slunolamů. Z  obr. 3 je patrné 
porušení doporučených ma-

Dopad špatného rozhodnutí 

na plechové lamely slunolamu

Slunolamy jsou velmi účinné stínicí prvky, které plní svoji funkci velmi zodpovědně. Ovšem je 
velmi důležité, aby byly všechny důležité parametry a aspekty dodrženy. Pokud se zanedbá 
byť jen nepatrný detail, pak následky mohou být katastrofální.

Obr. 1: defekt slunolamu - ohyb lamel
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ximálních roztečí plechových 
lamel. Vlivem povětrnostních 
podmínek byly lamely deformo-
vány průhybem až do meze, kdy 
došlo k jejich vycvaknutí z držá-
ku slunolamu. Zároveň je zde 
vidět i  deformace lamel, které 
vydržely v držácích. Je to vlastně 
typický příklad, kdy bylo na kon-
strukci slunolamu šetřeno, a  to 
nejspíš z  důvodu maximálního 
tlaku na  cenu. V  praxi bohužel 
těchto případů přibývá, ale tak 
jak se to nevyplácí ve  většině 
realizací, tak ani slunolamy ne-
jsou výjimkou. Zde se skutečně 
nevyplatí srážet cenu na  mini-
mum. Tento stínicí prvek je vel-
mi pěkný i  jako architektonický 
detail a byla by skutečně škoda, 
kdyby byl špatným rozhodnu-
tím nefunkční nebo zdeformo-
vaný.

Co ještě vědět
Při posuzování slunolamů je 
třeba brát vždy na  zřetel, v  ja-
kých podmínkách se sluno-
lam nachází, jak je slunolam 
situován a  zejména považovat 
doporučení výrobce na  maxi-
mální vzdálenost lamel za zcela 
závazné a neměnné.

Při návrhu slunolamu odbor-
né fi rmy vždy počítají zatížení 
slunolamů vzhledem k celkové 
ploše slunolamu do všech kon-
zol. Průřez navržených konzol 
se musí shodovat se systémem 
kotvení do  nosného zdiva. Po-
kud se shodovat nebude, může 
se stát, že konzole bude mít 
vhodný průřez a  tvar, ale po-
vaha nebo způsob kotvení ne-
bude dobře proveden a  může 
dojít k situaci z obr. 1.

Dalším častým jevem je, že 
nosníky jsou dostatečně nadi-
menzovány a  správně je také 
navrženo kotvení ke  konstruk-
ci stavby, ale vzhledem k  tla-
ku na  snížení ceny, je bohužel 
několik nosníků vypuštěno. 
V  praxi je toto řešení bohužel 
častější, než by se zdálo. Dů-
sledkem tohoto rozhodnutí je 
pak porušena maximální dovo-
lená rozteč mezi jednotlivými 
nosníky a  vlivem například vě-
tru, nebo vlivem zátěže od sně-
hu dojde k  takovému průhybu                                                                    
lamel, který nevydrží daný ná-
por a  zhroutí se. Opravdu se 
tedy nevyplatí jít s  cenou dolů 
za každou cenu, protože ve vý-

sledku to stejně napáchá více 
škody než užitku.

Je tedy potřeba kontrolovat, 
zda rozteče uvedené v  tech-
nickém listu výrobce souhlasí            
se skutečností. Požadovat po-
souzení návrhu konzol, pokud 
jsou tyto konzole vyráběny 
z  běžných ocelových profi lů, 
a  taky posoudit způsob jejich 
kotvení. Pokud se podle pravi-
del použijí typizované nosníky 
od  výrobce slunolamů a  systé-
mové prvky kotvení do nosných 
konstrukcí od  renomovaných 
dodavatelů systémových prvků 
pro slunolamy, nemůže se Vám 
stát, že by nosníky nebo kotvení 
velkou zátěž nevydržely.

Další varianty
U  extrudovaných lamel (protla-
čovaných lamel z  hliníkových 
slitin) dochází poměrně zřídka 
k deformaci nebo jinému poško-
zení vlivem povětrnostních pod-
mínek, protože lamela samotná 
má oproti plechové lamele mno-
honásobně větší pevnost, a  tím 
také větší maximální rozteč mezi 
nosníky. Jako příklad můžeme 
uvést v  ČR hojně používanou 
za studena stáčenou plechovou 
lamelu 84 mm, která má dopo-
ručenou rozteč pro horizontální 

použití cca 1.000 mm. Naproti  
tomu extrudovaná lamela má 
povolenou rozteč při stejném 
typu použití cca 1500-1750 mm, 
ovšem záleží i  na  tvaru lame-
ly. U  extrudovaných lamel je 
také většinou jiný způsob dr-
žení lamely v  držáku. Ten bývá 
ve  většině případů mnohem 
robustnější a  síla potřebná pro 
samovolné vypadnutí lame-
ly je tím také mnohonásobně 
vyšší. Tento typ lamel je tady 
méně náchylný na  povětrnost-
ní podmínky, více vydrží a  lépe 
se s  ním pracuje, ovšem cena 
je z  větší části vyšší než u  ple-
chových lamel. Záleží tedy in-
dividuálně na  zákazníkovi, jaký 
typ si zvolí pro svůj dům nebo             
pro administrativní budovu. 
Vzhledem k  popsaným zkuše-
nostem je zřejmé, že extrudova-
né lamely jsou výhodnější než 
plechové. Vyplatí se tedy více 
zainvestovat do  daných sluno-
lamů, protože se tak vyhneme 
velmi nepříjemným situacím. 
Záleží ovšem jen a pouze na in-
vestorovi, jaký typ lamel si vy-
bere a jakého dodavatele zvolí.

Ing. Dagmar Zábojníková 
a Radek Pelz

Externí spolupracovníci 
RTS Magazínu

Obr. 3: defekt slunolamu - porušení doporučených maximálních roztečí plechových 

lamel

Obr. 2: defekt slunolamu - zhroucení systému slunolamu



22 RTS Magazín 2/2014 

Markýza Klasik 
představuje špičku v  nabídce kloubo-
vých markýz. Vysoce kvalitní a  pevné 
německé komponenty (kované klou-
by ramen) zaručují větší stabilitu a  tím 
i  delší životnost celé konstrukce. Vel-
ký výsuv (až 4 m) i  maximální šířka (až 
14 m) předurčují tuto markýzu ke stíně-
ní větších teras rodinných domů, nebo 
zahradních posezení u restaurací. 

Fasrol 100 
je fasádní markýza, která v  sobě kombi-
nuje přednosti svislého stínění a výklop-
né markýzy. Při spouštění se v  předem 
nastavené výšce začne vyklápět rameno. 
Díky tomu je zajištěno kvalitní stínění 
a  zároveň nerušený pohled skrz okno 
ven. Stínění zajišťuje látka, která je na-
vinutá na  hřídeli v  kulaté horní kazetě 
o  průměru 110 nebo 140 mm. U  tohoto 
typu stínění je standardně použita akry-
lová textilie, na  přání může být použita 
perforovaná látka Soltis nebo Polyscreen.

Markýza Kubus 
představuje absolutní špičku v  sorti-
mentu samostatně stojících markýz. 
Originální konstrukce umožňuje pro-
střednictvím dvou nezávislých trubko-
vých elektropohonů vodorovné vysou-
vání stínicí látky a zároveň její částečné 
sklopení. To je prováděno současně 
se spouštěním přední svislé markýzy 
pomocí druhého pohonu. Toto sklo-
pení si uživatel nastavuje individuál-
ně v závislosti na výšce slunce. Pevné, 
extrudované podpěrné profi ly zajišťují 
vynikající stabilitu a  dodávají kon-
strukci pocit originality. Jako varian-                                                                                        
tu lze zvolit upevnění jedné strany 
na fasádě - Kubus Wall.

Markýza Boga
je unikátní svým řešením podpěrných 
nohou. Obloukové podpěry kotvené 
do stěny nebo do podlahy blízko stěny 
nahrazují podpěrné nohy, které by v ně-
kterých případech mohly překážet. 

Markýzy nejsou v ČR stále ještě tak rozšířené, 
jak je tomu v okolních státech a jak by si díky 
svým výjimečným vlastnostem zasloužily. 
Aby společnost SERVIS CLIMAX, a.s. podpořila 
montážní fi rmy, pořádá každoročně odborná 
školení. Novinkou pro letošní rok je tréninkové 
centrum, kde si každý zájemce může vyzkou-
šet montáž a seřízení většiny typů markýz.
Úspěšnou sezónu nejen s  markýzami Vám 
přeje SERVIS CLIMAX, a.s.                                  (PR)

Markýzy Climax 2014

Společnost SERVIS CLIMAX, a.s. patří dlouhodobě mezi špičku ve výrobě markýz, a to ať se 
jedná o množství vyrobených ks nebo o bezkonkurenční šíři nabídky. V roce 2014 byl odbor-
né veřejnosti představen výrazně obměněný a především rozšířený sortiment markýz, fasád-
ních systémů, stínění zimních zahrad a samostatně stojícího stínění. Celkově nyní společnost 
nabízí v 6 kategoriích 26 výrobků a jejich varianty. Zde je ukázka nejžhavějších novinek.

Kompletní sortiment markýz a stínicí techniky Climax naleznete na webové adrese www.climax.cz

Markýza Segno 
představuje novinku v  nabídce kazetových markýz. Funkcionalistický, čistý tvar kazety 
předurčuje tuto markýzu pro umístění na  fasádách moderních rodinných domů. Tento 
exklusivní výrobek z  italských komponentů lze montovat pouze na stěnu a ovládání je 
řešeno elektronickým motorem.
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Fórum dotazů

 Jaké vypínače motorického ovládání je 

možné použít pro venkovní žaluzie?

Vypínač pro žaluzie nebo rolety musí splňo-
vat určité požadavky:

a)  spínač musí mít tzv. blokaci sepnutí obou 
směrů otáčení, která vylučuje současné 
připojení fáze na oba vývody,

b)  dále musí zaručit, že při zadání povelu          
pro opačný směr během chodu pohonu, 
bude mezi přepnutím fáze z  jednoho vý-
vodu na druhý vložena prodleva min. 0,5 s.

 Na domě jsou umístěny venkovní žaluzie 

s ručním ovládáním a došlo k nedopatření: 

zahradní závlaha se zasekla a  pár hodin 

stříkala vodu přímo na  převodový systém 

žaluzií. Je 45 stupňová převodovka a  cel-

kově ten mechanismus stavěný na  půso-

bení stříkající vody nebo by měl být úplně 

v suchu?

Venkovní žaluzie je konstruovaná pro vněj-
ší prostředí, není ale odolná proti přímé-
mu působení stříkající vody. Proto by měla 
být chráněna krycím plechem či umístěna 
v boxu.

 Zákazník požaduje dveřní síť proti hmyzu 

do  vchodových dveří. Dveře jsou dřevěné, 

šířka od špalety ke špaletě je jiná dole a na-

hoře, otevírají se dovnitř, ale venku překáží 

klika. Jak je to možné řešit? Dá se síť při-

pevnit na špaletu?

Pokud překáží klika, dá se to řešit buď na-
montováním dřevěných podkladových pro-
fi lů, které by vynesly osazení síťových dveří 
mimo kliku, nebo montáží do  špalety. Nej-
vhodnější by byla síť rolovací nebo síť plisé.
Do  špalety je možno také osadit otvíravé 
dveře. Tady by ale bylo vhodné použít po-
mocné svislé L profi ly.

 Potřebujeme atypické použití sítě proti hmy-

zu do stavebních otvorů o velikosti 2,4x5,7 m. 

Podstatným údajem je pro nás materiál sítě 

a propustnost sítě - tj. volná plocha sítě - z dů-

vodu posouzení PBŘS (požárně bezpečnostní 

řešení stavby). Jaké je možné řešení?

Standardně je používaná sklolaminátová sí-
ťovina (skleněné vlákno/vinyl). Tloušťka vlák-
na je 0,28 mm, velikost oka 1,41x1,58 mm, 
volná plocha 66 %. Pozn.: do otvorů uvede-
ných rozměrů nelze dodat síť v celku.

 Jak nejblíže k  vnějšímu okraji je možné 

navrtat boční lišty u  předokenních rolet? 

Rolety jsou zajištěny posuvnými zarážka-

mi. Je schopen to zajistit jeden člověk sám, 

když tam bude pružinová protiváha?

Posuvné zarážky jsou umístěny na  krajích 
rolety (u  vodicích lišt). Při velké šířce rolety 
(např. již od  100 cm) bude ovládání těch-
to zarážek jedním člověkem nepohodlné.               
Při krajním vrtání vodicích lišt je možné ot-
vor navrtat nejblíže asi 3 mm od jejich okraje.

 Lze použít venkovní rolety pro stínění 

střechy zimní zahrady?

Běžné provedení venkovních rolet nelze 
pro zastínění střechy zemních zahrad pou-
žít, ale existuje zvláštní provedení venkov-
ních rolet pro vodorovné a šikmé plochy. 
Dále jsou k tomuto účelu určeny speciální 
látkové markýzy pro zastínění zimních za-
hrad. Pro tyto účely lze také použít aktivní 
(naklápěcí) slunolamy, nevýhodou je že           
i  při jejich otevření zůstávají oproti látce, 
která se svine do boxu, stále nad střechou.

Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Ostění – v odborné terminologii vratařských 
fi rem je pojem ostění vnímán jako prostor 
od  hrany otvoru (špalety) po  boční stěnu. 
Na  uvedeném nákresu je ostění zakótováno 
jako „L“ a „R“. 
Pozn.: v  historické architektuře se slovem 
ostění rozumí prvek tesaný z kamene, zatím-
co tentýž prvek, vytvořený pouze v omítce či 
štuku, případně jen iluzivně malovaný na plo-
chu omítky, se nazývá šambrána. 

Nadpraží – část zdiva od horního okraje ot-
voru po strop. Na uvedeném nákresu je nad-
praží zakótováno jako „h“.

Výška otvoru – svislá vzdálenost mezi pod-
lahou a překladem. Na uvedeném nákresu je 
výška otvoru zakótována jako „y“.

Šířka otvoru – vodorovná vzdálenost mezi 
dvěma ostěními stavebního otvoru. Na  uve-
deném nákresu je šířka otvoru zakótována 
jako „x“.

Řetězová kočka – mechanická převodovka 
s  řetězem, která je umístěna na hřídeli sekč-
ních garážových vrat. Pomocí tahání za řetěz 
se přes převodovku otáčí s  hřídelí, a  tím se 
vrata zvedají nahoru. Používá se při těžších 
vratech nebo v případě, že jsou vrata vysoká 
pro přímé zvedání rukou za madlo.

Odborný tým SVST

Tentokrát se podíváme na pojmy ze stavební připravenosti pro montáž vrat.
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Zajímavé realizace

Administrativní budova, Zlín, ČR - interiér - plisé, ovládání ruční.                                Zdroj: Krajské ředitelství Lesy ČR, Zlín

Rodinný dům, Horní Jirčany, ČR - kazetová markýza, ovládání pomocí elektromotoru a dálkového ovládání, doplněné o otřesový senzor. 
Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
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Bytový dům, Praha, ČR - římské rolety ovládané manuálně pomocí řetízku na straně rolety.                Zdroj: SAMEZALUZIE.CZ

Rodinný dům, Humenné, SK – látkové rolety, ruční ovládání.                           Zdroj: SERVIS CLIMAX, a.s.
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Rodinný dům, Jablonec nad Nisou, ČR - venkovní žaluzie Z-90, motorické ovládání.     Zdroj: Petr Fišer, Jablonec n. N.

Rodinný dům, Jižní Morava, ČR - sekční garážová vrata v provedení bez prolisu, dřevo dekor Bahenní dub, motorické ovládání + dálkové       
ovladače.                                                                                 Zdroj: Lomax & Co s.r.o.  
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Ověřená fi rma pro rok 2014

Hlavním smyslem přidělování 
certifi kátu je podpora fi rem, kte-
ré na českém trhu stínicí techni-
ky reprezentují kvalitu a  serióz-
nost, a které tedy stojí za to zvolit 
za  své obchodní partnery. Cer-
tifi kát může být přidělen člen-
ským fi rmám SVST, které jsou 
současně ochotny poskytnout 
informace potřebné k posouzení 
fi rmy, a to vždy na období jedno-
ho roku. Přidělení certifi kátu je 
provázeno oprávněním používat 
logo tohoto ocenění. V zásadě to 
sice neznamená, že fi rma, která 
certifi kát nevlastní, nemůže být 

seriózní nebo kvalitní. Nicméně 
u  takové fi rmy si musí zákazník 
sám fi rmu posoudit a nést i riziko 
svého odhadu, zatímco u  fi rem 
takto oceněných provedlo za pří-
padného zákazníka tento před-
výběr SVST.

Certifi kát pro rok 2014 obdr-

žely následující fi rmy:

ALMMA s.r.o.
ALUKON GmbH & CO.KG
ALUPRA s.r.o.
ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
ALURA spol. s r.o.
ALUROL spol. s r.o.
BATIMA API CZECH, k. s.
BECKER – motory s.r.o.
Building Plastics ČR, s.r.o.
CLIMASTYL s.r.o.
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
HAVEL Richard
HELIOTECH, s.r.o.
HELLA stínící technika, a.s.
HOPA Plzeň s.r.o., Plzeň
ISOTRA a.s.

LOMAX & CO s.r.o.
METALPLAST CZ s.r.o.
PELZ CZ s.r.o.
PROKLIMA stínící technika s.r.o.
SAMEZALUZIE.CZ
SERVIS CLIMAX a.s.
Sodoma Perfecta s.r.o.
SOMFY, spol. s r.o.
STOTTAN s.r.o.
ZEBR s.r.o.

Sdílení dat, díky němuž je mož-
né uvedené fi rmy posuzovat, 
slouží kromě toho také ke sledo-
vání vývoje na trhu stínění, např. 
trendů v  jednotlivých typech 
stínění. Za  rok 2013 poskytly 
údaje od  členů SVST, doplně-
né o  odhad nečlenských fi rem, 
výsledky, uvedené níže v  grafu 
(údaje v  % podílu jednotlivých 
typů stínění, vycházející z obra-
tu fi rem působících na  českém 
trhu, včetně jejich exportu).

Z  údajů za  rok 2013 je patr-
né, že zatímco např. venkovní 

žaluzie, markýzy či sítě proti 
hmyzu si přibližně zachovaly 
svou pozici z  předchozích let, 
dochází opět k  posílení pozi-
ce interiérového stínění, a  to 
zřejmě díky výraznému rozši-
řování nabídky vzorů, barev 
a  materiálů. Vnitřní stínění se 
tak stává stále výraznějším 
designovým prvkem. Význam 
venkovního stínění si naproti 
tomu zachovává především 
svou roli v  úsporách energie 
na vytápění či chlazení budov, 
případně ve  zvýšení zabezpe-
čení otvorových výplní.

Shromažďovaná data se nám 
daří postupně zpřesňovat a de-
tailněji sledovat základní typy 
stínění.  Věříme proto, že i v bu-
doucnu tak budeme schopni 
podávat kvalitní data o  našem 
oboru.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SVST

Také v letošním roce přidělilo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) při příle-
žitosti Dne stínicí techniky, který se koná 16. května 2014, některým fi rmám z oboru certifi kát 
„OVĚŘENÁ FIRMA V OBORU STÍNICÍ TECHNIKY“.

(Sítě proti hmyzu jsou uvedeny i přesto, že nepatří do stínicí techniky, ale jsou součástí portfolia téměř všech výrobců.)
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

ALUROL spol. s r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují
Založení společnosti: 1991
Obrat za rok 2011: 46.916.000,- Kč, z toho ve stínicí technice: 28.850.000,- Kč
Obrat za rok 2012: 43.070.000,- Kč, z toho ve stínicí technice 26.720.000,- Kč 
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  19
webové stránky:  www.alurol.com

Charakteristika fi rmy:

Společnost ALUROL se po 22 letech své existence řadí mezi nejstarší soukromé fi rmy svého druhu v České republice. Snad největší 
devizou jsou zkušení, odborně zdatní a vstřícní zaměstnanci. Vždyť průměrná délka trvání pracovního poměru je bezmála 12 let. 
Naši zákazníci se tedy mohou spolehnout na profesionální zpracování cenové nabídky, odborné poradenství včetně bezplatného 
zaměření a pochopitelně i na precizní montáž nebo následný servis. Své úspěchy stavíme na osobním přístupu jak ke koncovému 
zákazníkovi, tak i k našim obchodním partnerům. Společnost je držitelem certifi kátu kvality ISO 9001:2008, což se pozitivně odráží 
ve spokojenosti našich zákazníků.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Členská základna 
V  uplynulém období se členská základna 
Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích 
částí (SVST) rozšířila o dva nové přidružené 
členy: Gerhard Geiger GmbH & Co. KG a SA-
MEZALUZIE.CZ s.r.o. Aktuálně má tak sdruže-
ní 20 řádných a 8 přidružených členů. Nové 
členy vítáme v  našich řadách a  těšíme se 
na budoucí spolupráci.

Valná hromada SVST 
Tentokrát v  Brně, a  to v  rámci veletrhu IBF, 
se 23. dubna 2014 konala další řádná valná 
hromada SVST.
Kromě obvyklých účastníků se valné hro-
mady tentokrát zúčastnil také odborný tým 
sdružení. Důvodem bylo projednávání další 
připravované revize normy ČSN 73  0540, 
kterou chceme navázat na  měření sála-
vých vlastností materiálů pro výrobu stínicí 
techniky z  loňského roku. V současné době 
je toto jeden z  nejvýznamnějších projektů 
sdružení a  proto mu valná hromada věno-

vala velkou pozornost. Přítomnosti těchto 
odborníků jsme využili také k tomu, že byla 
projednána problematika předpisů pro bez-
pečnost dětí, k  níž by měly od  září letošní-
ho roku vstoupit v  platnost nové normy:                                                          
EN 13 120, EN 16 433 a EN 16 434.

Den stínicí techniky
Letos již počtvrté jsme pro Vás v  různých 
regionech České republiky připravili na  16. 
květen aktivity v rámci Dne stínicí techniky. 
Podrobné informace o těchto aktivitách na-
leznete na předposlední straně tohoto čísla 
a také na našich webových stránkách www.
svst.cz. Využijte této příležitosti a  navštivte 
Den stínicí techniky u  některého z  našich 
členů ve svém regionu.

Redakční rada RTS Magazínu
Redakční radu od  tohoto čísla posílil nový 
člen – pan František Baláš z  fi rmy SERVIS 
CLIMAX, a.s. Věříme, že jeho zkušenosti 
marketingového specialisty budou pro náš 

Účastníci valné hromady - zleva: J. Sodoma (Sodoma Perfecta), I. Šimperský (Gerhard Geiger), R. Havel (SERVIS        

CLIMAX, odb. tým SVST), P. Sedláček (ISOTRA, odb. tým SVST), R. Semrád (ALUKON, odb. tým SVST)
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Přidružení členové SVST

PROFIL OSOBNOSTI

Ing. Erich Stavař

Datum narození: 7. 10. 1956
Bydliště: Bolatice-Borová
Studium:   Vysoká škola báňská, Fakulta strojní a elektrotechnická
 Vysoká škole ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Praxe: Vítkovice a.s., Lanex a.s., ISOTRA a.s.
Firma a pozice:  ISOTRA a.s.; PR manažer, místopředseda představenstva

Erich Stavař vystudoval v roce 1983 Vysokou školu báňskou, Fakultu strojní a elektrotechnickou. Poté 
pokračoval postgraduálním studiem mezinárodního obchodu na VŠE v Praze.  Pracoval v obchodních 
odděleních ve společnostech Vítkovice, a.s. a Lanex, a.s. V roce 1992 spolu s Bohumírem Blachutem 
zakládá společnost ISOTRA a.s.  Ve volném čase hraje tenis, golf, věnuje se józe, literatuře a cestování.
Za svůj největší pracovní úspěch považuje Erich Stavař založení společnosti ISOTRA a.s.  „V době, kdy jsme ji zakládali, by mne ani 
ve snu nenapadlo, že jednou budeme vytvářet pracovní příležitost pro bezmála 400 zaměstnanců, realizovat obrat přes 430 mil. Kč 
a exportovat naše výrobky do více než 30 zemí.“
Jeho životním krédem je:  Optimismus a nikdy se nevzdat, ono to půjde…

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. Dnes se Vám představí další 
z  nich, a  to ALUROL spol. s  r.o. Nově Vám navíc budeme představovat význačné osobnosti 
z tohoto oboru  v tzv. Profi lu osobnosti. Začínáme Ing. Erichem Stavařem z fi rmy ISOTRA a.s.
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Jednání odborného týmu SVST – zleva: P. Sedláček (Isotra), E. Stavař (Isotra), R. Semrád (Alukon), R. Havel (Servis 

Climax), P. Ripel (Building Plastics), M. Palát (Lomax) 

Jednání odborného týmu SVST – zleva: R. Havelka (Building Plastics), T. Veselý (Somfy), J. Husák (Somfy), L. Keim 

(VÚPS), L. Souček (Hella) 

časopis přínosné a  těšíme se na  budoucí 
spolupráci.

Odborný tým SVST
Odborný tým SVST řeší v poslední době zá-
važné úkoly, související především s legisla-
tivními předpisy. Jedno z jeho separátních 

jednání se konalo za přítomnosti Ing. Lubo-
míra Keima, zástupce Výzkumného ústavu 
pozemních staveb (VÚPS), a  to 11. března 
2014 ve  fi rmě Building Plastics ve Velké Bí-
teši.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SVST
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Obsah časopisu
RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety  vrata

je chráněn autorským zákonem. Kopírování 
a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě 

bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. 
Redakce nezodpovídá za obsah placené inzerce, 

za obsah textů externích autorů a za obsah 
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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:  1/201 2/201 /201

*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 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 2014
Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 2. - 3.5. Trutnov ČR

Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech 3. - 5.5. Litoměřice ČR

HOBBY JARO 14. - 18.5. České Budějovice ČR

Opavský veletrh 30. 5 - 1.6. Opava ČR

Chodský veletrh 8. - 10.8.  Domažlice ČR

Dům 2014 22. - 24.8. Louny ČR

Kladenský veletrh 5. - 7.9.  Kladno ČR

Domov a teplo 2014 5. - 7.9. Lysá n. Labem ČR

FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 16. - 20.9. Praha ČR

FOR INTERIOR 25. - 28.9. Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 2. - 4.10. Pardubice ČR

Moderní dům a byt 3. - 5.10. Plzeň ČR

PAMÁTKY 3. - 5.10. Praha ČR

Dům a bydlení 9. - 2. 10. Liberec ČR

Teplo domova 10. - 12.10. Ostrava ČR

HOBBY PODZIM 16. - 19.10. České Budějovice ČR

Památky 23. - 24.10. Praha ČR

Veletrh Bydlení 31.10. - 2.11. Olomouc ČR

Stavotech - Moderní dům 6. - 8.11.  Olomouc ČR

Moravská dřevostavba 6. - 8.11.  Olomouc ČR

Bytová show 6. - 9.11. Hradec Králové ČR



Oslavte s námi
Den stínicí techniky

16. května 2014Již počtvrté letos oslaví fi rmy 

z  oboru stínicí techniky svůj 

svátek – Den stínicí techniky. 

Na tento den pro Vás připravili 

řadu zajímavých a  výhodných 

aktivit.

Centrální akcí Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
budou letos aktivity na  Střední 
odborné škole stavební a zahrad-
nické v Praze 3:

 přednáška pro studenty o  stí-
nicí technice a  jejím vlivu 
na energetickou bilanci budov,

 výstava fotografi í realizací 
stínicí techniky (až do  konce 
května),

 expozice vzorků stínicích prv-
ků (až do konce května).

Při příležitosti Dne stínicí tech-

niky poskytnou členové SVST 

dar ve  výši celkem 36.000 Kč, 

a  to tentokrát Oblastní charitě 

v Červeném Kostelci. Na tomto 

daru se budou podílet fi rmy: 

 ALUKON GmbH & CO.KG
 ALURA spol. s r.o.
 ALUROL spol. s r.o. 
 BECKER – motory s.r.o.
 HELLA stínící technika s.r.o.
 ISOTRA a.s.
 LOMAX & Co s.r.o.
 Sodoma Perfecta s.r.o.
 SOMFY spol. s r.o.
 CLIMASTYL s.r.o.
 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
 PROKLIMA stínící technika s.r.o.

Všem dárcům za  jejich příspěvek 
velmi děkujeme!

V rámci Dne stínicí techniky pořádáme 
Den otevřených dveří, a to 16. května 
2014 od 10.00 do 19.00 hodin. V tento den 
můžete získat slevu až 45 % a dále budete 
mít možnost si prohlédnout celý výrobní 
areál a vylepšenou vzorkovnu.
Almma s.r.o., Dobříš

Uspořádáme informační kampaň o Dni stí-
nicí techniky a o stínicí technice na webo-
vých stránkách společnosti a  prostřed-
nictvím e-letteru na  všechny odběratele 
v rámci ČR a SR.
ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.,
Ostrava

Den stínicí techniky opět podpoříme in-
ternetovou informační kampaní včetně 
akční slevy na stínicí techniku, která bude 
objednána v tento den.
ALUROL spol. s r.o., 
Nové Město nad Metují

V rámci dne Stínící techniky budeme mít 
Den otevřených dveří pro odbornou i laic-
kou veřejnost.
Becker – motory s.r.o., Praha

V tento den máte možnost - jako každý 
rok - uzavřít na  našich pobočkách ob-
jednávky na  veškeré zboží zn. CLIMAX 
s  20% slevou!  Slevy se týkají naprosté 
většiny našeho sortimentu. A  POZOR: 
v tento den máme na našich pobočkách 
otevřeno až do 18:00 hodin!
CLIMASTYL s.r.o., Hradec Králové

Na  Den stínicí techniky pořádáme pre-
zentaci aplikací a  novinek v  oblasti po-
honů stínicí techniky určenou odborné 
veřejnosti. Místo setkání - Praha.
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG, 
Bietigheim-Bissingen, Německo

Spustíme nový web na  www.havlovci.cz 
a na Facebooku k této příležitosti uspořá-
dáme soutěž „Co byste chtěli na roletu?“ 
o roletu s vlastním motivem.
Havel Richard – Havlovci, Opava

Pokud zákazník uzavře 16. 5. 2014 zakázku 
na dodávku a montáž předokenních rolet 
či garážových vrat, obdrží výjimečně 20% 
rabat z ceny výrobku a montáž za 1,- Kč“.
HOPA Plzeň s.r.o., Plzeň

U  příležitosti dne stínící techniky uspo-
řádáme den otevřených dveří na  našich 
vzorkovnách a  poskytneme mimořád-
nou slevu pro koncové zákazníky ve výši 
10%. Zároveň budeme o akci ke dni stíní-
cí techniky informovat na portálech, kde 
máme reklamu (např., České stavby, edb, 
apod.).
 HELLA stínící technika s.r.o., 
 Praha

16. května 2014 pořádáme Den otevře-
ných dveří s  odbornou exkurzí pro stu-
denty středních škol s  technickým a  sta-
vebním zaměřením. O  těchto aktivitách 
a o Dni stínicí techniky budeme informo-
vat prostřednictvím webové microsite 
a také newsletteru cíleného na obchodní 
partnery.
 ISOTRA a.s., 
Opava

Ve všech show roomech napříč celou Čes-
kou republikou a Slovenskem Den otevře-
ných dveří Lomax pro zákazníky, projek-
tanty či architekty.

Pro všechny návštěvníky bude vyhláše-
na soutěž o kolekci exkluzívních vín: kdo 
v tento den uzavře závaznou objednávku 
libovolné stínicí techniky, obdrží tento 
hodnotný dárek.

Potencionální zákazníci budou o této akci 
informováni upoutávkou na našich webo-
vých stránkách, tiskovou zprávou a  for-
mou Direct Mailu.
 LOMAX & Co s.r.o., 
Bořetice

Naše fi rma nabídne v  tento den slevu 
na  všechny typy stínicí techniky ve  výši 
15 %. Zákazníci mohou nabídky využít 
na všech našich provozovnách.
Proklima stínící technika s.r.o.,
Praha

Naše výrobní prostory otevřeme v  tento 
den široké veřejnosti, a to formou komen-
tovaných prohlídek, a Den stínicí techniky 
budeme prezentovat v místním tisku.
 SERVIS CLIMAX a.s., 
Vsetín

16. května 2014 poskytneme našim kli-
entům prodlouženou pracovní dobu 
do 18.00 hodin.
Sodoma Perfecta s.r.o., 
Praha
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