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Editorial
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Vážení čtenáři,

protože se opět blíží období, kdy budete 
spoustu času trávit na  zahradách, bal-
kónech a  terasách, uvítáte jistě novinky 
z oblasti markýz a venkovního látkového 
stínění, které rozšíří prostor vašich bytů 
a domů.

Mohutný nástup technologií se promítnul 
i do našeho oboru, což dokazuje řada no-
vinek z  automatického ovládání stínění, 
napojeného na  inteligentní řízení celého 
domu. Díky nim můžete stínění propojit 
s  ostatními systémy v  bytě nebo domě 
a dosáhnout tak mnohem lepšího výsled-
ného komfortu, ale také ještě vyšší efekti-
vity celé domácnosti.

Vrátíme se také k  vyhodnocení loňské 
soutěže Stavba roku informacemi o  zají-
mavém řešení stínění – prostřednictvím 
skla. Protože však již odstartoval také roč-
ník 2016 této soutěže, dozvíte se, jak a kdy 
je možné přihlásit letošní soutěžní stavby.

Abychom vám mohli přinášet další zajíma-
vá řešení z  našeho oboru, a  to nejen for-
mou fotografi í jako doposud, rozhodli jsme 
se uspořádat samostatnou soutěž staveb, 
v nichž byla stínicí technika realizována zají-
mavým či inovativním způsobem. 

Poprvé v  historii našeho oboru jsme se 
také rozhodli poskytnout široké veřejnosti 
bezplatný informační servis formou kon-
zultačního střediska, na  kterém budeme 
spolupracovat se zástupci z  řad výrobců 
oken. S velkým předstihem vás proto po-
zveme k našemu stánku na veletrhu FOR 
ARCH.

Nezapomněli jsme ani na  vaše oblíbené 
Zajímavé realizace - tentokrát nejen z Čes-
ké republiky. 

To a mnoho dalšího Vám přináší aktuální 
číslo našeho časopisu a my pevně věříme, 
že v něm i tentokrát najdete tu pravou in-
formaci v pravý čas.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Vzhledem k tomu, že životní prostředí po-
važuje za  základní hodnotu, rozhodl se 
výrobce skla AGC Glass Europe v roce 2010 
vytvořit své nové sídlo jako budovu „s  té-
měř nulovou spotřebou energie“. Budova 
měla být udržitelná, nadčasová a inovativ-
ní. To byla výzva pro návrháře nového sídla, 
které mělo být postaveno v Louvain-la-Ne-
uve v  Belgii. Nová budova měla pojmout 
zhruba 500 zaměstnanců, kteří byli dříve 
rozmístěni na šesti různých místech. Vítěz-
ný projekt Evropské soutěže byl předložen 
společností Philippe SAMYN and PART-
NERS, architekti a  inženýři, BEAI architekti 
(dočasné partnerství) a  generálním doda-
vatelem VAN ROEY, AGC Glass Building a fi -
nancován AXA Belgium S. a. 

Pro tento projekt architekti ve  velké míře 
použili sklo, aniž by zanedbali ostatní ma-
teriály a  technologie šetrné k  prostředí. 
Pouze sklo bylo schopné vyřešit požada-
vek maximálního množství denního světla 
a  zároveň ochrany uživatelů před sluneč-
ním teplem a  oslněním. Návrháři dosáhli 
tohoto výkonu pomocí dvojskla se zvýše-
nou tepelnou izolací v kombinaci s žaluzi-
emi vyrobenými z  plátů potištěného skla. 
Toto originální řešení umožňuje regulovat 
množství tepla a  světla prostupujícího 
do  budovy v  závislosti na  ročním období 
a  denní době. Výsledkem je větší pohodlí 
pro uživatele spolu se sníženou spotřebou 
energie, při současném umožnění výhledu 
na okolní krajinu. 

Tímto kultovním projektem AGC ukazuje, že 
sklo je vhodnou volbou pro budovy s velmi 
nízkou spotřebou energie, která také umož-
ňuje maximální přístup světla.

AGC Glass Building je doslova vzorovou 
ukázkou řešení využívajících skla, která tato 
skupina nabízí, pokud jde o  design, tepel-
nou izolaci, zastínění a  především udrži-
telnost. Již ve  fázi návrhu získala prestižní 
mezinárodní certifi kace BREEAM (BRE Envi-
ronmental Assessment Method) s hodnoce-
ní „vynikající“. 

AGC Glass Building se stala budovou s téměř 
nulovou spotřebou energie díky:

nízké spotřebě energie,
výroba obnovitelných zdrojů energie,
využívání udržitelných materiálů,
eko-mobilitě,
ochraně vod a biologické rozmanitosti,
novému pojetí pracovního prostředí.

Velmi nízká spotřeba energie, 
maximální pohodlí 
AGC Glass Building má velmi nízkou spotře-
bu energie (především pro vytápění, chla-
zení a  osvětlení) díky následujícím opatře-
ním.

  Úspory topení v zimě 

 Potřeba vytápění je výrazně snížena 
díky dobrým izolačním neprůhledným 
plochám (stěny, střechy a podlahy) a po-
užití super-izolačního zasklení (Thermo-
bel TopN+ on Clearvision a  Thermobel 
EnergyN on Clearvision), dále díky mini-
málnímu mechanickému větrání v tech-
nických oblastech budovy, a  kontrolo-
vanému větrání v  ostatních oblastech, 
a  také díky dvouplášťové fasádě, která 

AGC Glass Building, budova s téměř nulovou 

spotřebou energie

Budova stojící na pilotách se tyčí nad typickou zvlněnou krajinou Valonského Brabantu. Pod 
ní je dovedně skryto parkoviště, aby nepřekáželo ve výhledu na park osázený divokými tra-
vinami a solitérními duby. Dvě podlaží kanceláří jsou uspořádána kolem místa, kudy vniká 
do budovy přirozené světlo, a kde se nabízí krásný výhled do okolí. Periferní fasády jsou vy-
baveny lamelovými protislunečními žaluziemi ze skla, které automaticky mění směr podle 
pohybu slunce na obloze. Jejich plochy zdobené střídavými bílými pruhy nanesenými meto-
dou sítotisku nechávají proniknout do interiéru rozptýlené přirozené světlo. Budova splňu-
je požadavky kladené na budovy s „nulovou spotřebou energie“ (úspory energie, materiály 
s vynikajícími vlastnostmi, energie z obnovitelných zdrojů,...) a na stupnici BREEAM dosáhla 
hodnocení Excellent. Stavba získala ocenění Zahraniční stavba roku 2015 v  rámci soutěže 
Stavba roku, organizované Nadací ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

900 fotovoltaických panelů na střeše, 42 geotermálních sond umístěných 75 m pod zemí
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v  noci a  za  chladného počasí udržuje 
teplo uvnitř budovy, kdy jsou žaluzie za-
vřené. 

  Úspory mechanického chlazení 

 v letním období 

 Teplo vydávané obyvateli budovy, IT 
vybavením a  osvětlením způsobuje, že 
chlazení a větrání je nezbytné po celý rok. 
S  cílem omezit množství mechanického 
chlazení (což je zvláště v tradiční budově 
náročné na spotřebu energie) se ke sníže-
ní tepelného příkonu používá kombinace 
následujících řešení:

   solární ochrana: žaluzie vyrobené 
z extra čirého skla (Artlite pláty potiš-
těného skla on Clearvision), zasklení 
s  protisluneční vrstvou (Thermobel 
EnergyN on Clearvision), a žaluzie vy-
robené z retifi kovaného1 bambusu,
dvouplášťová fasáda, která umožňuje, 
že teplo, které se hromadí v  budově 
během dne, se uvolní v  noci po  ote-
vření žaluzie,
taková orientace budovy, která za-
mezí přístupu slunce do oblastí, které 
jsou již vytápěny pracovními činnost-
mi společnosti (např. místnosti kde 
jsou umístěny počítače, servery),
omezení použití umělého osvětlení.

 Ekologické alternativy klimatizace využí-
vají mimo jiné přirozeného větrání interi-
érovými okny, která se otevírají do patia, 
a dále geotermálního chlazení. 

 
  Omezené použití 

 umělého osvětlení 

 S cílem omezit potřebu umělého osvět-
lení, je AGC Glass Building navržena tak, 
aby byl maximalizován přístup denního 
světla, a  to především využitím extra-
-čiré sklo v průčelí, prosklenými světlíky 
v galerii, zrcadel kolem celé galerie tak, 
aby odrážela denní světlo do  budovy. 
Optimalizovaná šířka křídel budovy 
umožňuje dennímu světlu proniknout 
do středu z obou stran, skleněné žaluzie 
umožňují rozptýlení světla i  když jsou 
uzavřené, na  rozdíl od  stínění vyrobe-
ného z  jiného materiálu. Pokud jsou 
osvětlovací systémy přesto použity, je-

jich výkon je omezen a  jsou zapínány 
a vypínány podle přítomnosti osob tak, 
že jsou zapnuty pouze tehdy, kdy je ně-
kdo v  místnosti. Kromě toho je úroveň 
osvětlení automaticky upravena díky 
senzorům tak, aby umělé osvětlení pou-
ze doplňovalo denní světlo. 

 
 Parkoviště bylo místo do podzemí umís-

těno do přízemí, což umožňuje přirozené 
větrání a osvětlení.

  Snížení negativních účinků 

 slunečního záření 

 Negativní účinky slunečního světla byly 
výrazně sníženy použitím žaluzií vyrobe-
ných z materiálu Artlite (dekorativní sklo 
tepelně tvrzené a  smaltované) na  vněj-
ších fasádách a  bambusových žaluzií 
na vnitřních fasádách.

Výroba obnovitelných 
zdrojů energie 
Energetická náročnost AGC Glass Building je 
velmi uspokojivá, neboť její již tak nízká spo-
třeba energie (především na vytápění, chla-
zení a osvětlení) je kompenzována výrobou 
zelené energie fotovoltaickými panely. Bu-
dova navíc umožňuje široké využití dalších 
obnovitelných zdrojů, konkrétně geotermál-
ní energie k vytápění a chlazení.

Střecha budovy je vybavena téměř 900 fo-
tovoltaickými panely pokrytými extra-čirým 
potištěným sklem Solatex, které vyrábí ko-
lem 200  000 kWh/rok, což dodává budově 
potřebnou energii. Toto řešení představuje 
úsporu 90 tun emisí CO2 ročně (což odpo-
vídá 90 zpátečním letům mezi Paříží a New 
Yorkem). 

Vnější vzduch je nasáván do  budovy díky 
potrubí uloženému v zemi a výměník tepla 
(tepelné čerpadlo vzduch/vzduch) pomáhá 
vyhřívání budovy v  zimě a  chlazení v  létě, 
protože v zemi je vždy teplota nižší než tep-
lota venkovního vzduchu. 

42 geotermálních sond uložených v hloubce 
75 m pod zemí zajištují cirkulaci kapaliny: 
v  létě kapalina protéká aktivními stropními 
obklady, čímž budovu ochlazuje, v zimě teče 
přes konvektory, čímž ji vytápí.

Při navrhování budovy BREEAM bylo také 
nutné, aby byl brán v úvahu celý životní cy-
klus budovy, stejně jako materiály, použité 
při její konstrukci. K  omezení ekologické 
stopy AGC Glass Building  byla přijata různá 
opatření výběr udržitelných materiálů, eko-
-mobilita, ochrana vod a biologická rozma-
nitost.

Výběr materiálů a nakládání 
s odpady 
Přednostně bylo využito místních materiálů, 
jako je sklo vyráběné skupinou výrobních zá-
vodů tak, aby se snížila emise CO2 z přepravy 
materiálů. Prioritou pro produkty certifi kova-
né na principu Cradle-to-Cradle®2 a přírodní 
materiály, které jsou šetrné k životnímu pro-
středí a nepředstavují žádné zdravotní riziko 
pro obyvatele budovy. Pro dveře, galerie 
v  patře a  nábytek v  restauraci bylo použito 
dubové dřevo. Výběr materiálů směřoval 
k  dlouhé životnosti a  snadné údržbě (např. 
retifi kovaný bambus pro vnější truhlář-
ství), tak, aby se omezily náklady na provoz 
a údržbu. V celém procesu výstavby se kladl 
velký důraz na třídění a recyklace stavebních 
odpadů a obalů, na každém patře se provádí 
selektivní třídění odpadu. 

Pohled na vniřní a vnější fasádu s žaluziemi z potištěného skla

Využití místních přírodních materiálů

Prosklené světlíky se zrcadly

Dvouplášťová fasáda s  revolučními skleněnými ža-

luziemi s  automatickým polohováním pro sluneční 

ochranu
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Větší eko-mobilita
Umístění stavby bylo zvoleno mimo jiné 
tak, aby využilo rozsáhlých komunikačních 
sítí, které jsou v  okolí: dálnice E411 (Brusel, 
Lucembursko), národní dálnice a bohaté ve-
řejné dopravy (vlak, autobus a ve střednědo-
bém horizontu regionální tranzitní služba). 
K  nejbližšímu přípoji veřejné dopravy lidi 
dopravuje kyvadlová doprava AGC a nejbliž-
ší stanice je jen asi 10 minut pěšky. V budově 
je také 85 parkovacích míst pro dvoukolá 
vozidla, což má spolu se sprchami a šatnami 
motivovat zaměstnance, aby více využívali 
těchto dopravních prostředků. K  dispozici 
je zde také 10 dobíjecích míst pro elektric-
ká kola. Sdílení vozidel je podporováno IT 

aplikací, která umožňuje vzájemné propo-
jení řidiče a  potenciálních cestujících. Další 
motivací jsou parkovací místa vyhrazená pro 
členy personálu, kteří používají toto doprav-
ní řešení. 

Ochrana vod
Zajímavá opatření byla také přijata v zájmu 
ochrany vod. Sběr dešťové vody slouží k zá-
sobování sanitárních zařízení a  jako zdroj 
vody pro čištění a  údržbu budovy a  okolí, 
a na zalévání zeleně. Použitá voda (odpadní 
užitková voda) je shromažďována, fi ltruje se 
a znovu vstřikuje do užitkové vody obvodu. 
Pozemní infi ltrace je alespoň 80% díky tomu, 
že parkoviště je umístěno pod budovou, ni-

koli vedle ní, a  že pro pěší zóny a  vedlejší 
silnice byly použity propustné povrchy, což 
vedlo ke snížení odtoku dešťové vody do ka-
nalizace. Nezastavěné oblasti byly osázeny 
a oblasti odtoku vody jsou vzájemně propo-
jeny tak, že většina dešťové vody je absor-
bována zemí, místo aby odtékala do  vnější 
kanalizace.

Biodiverzita – biologická 
rozmanitost
Na  pomoc místnímu ekosystému byly do-
konce umístěny včelí úly, které umožňují 
opalování okolních rostlin, a  pro výsadbu 
byly zvoleny místní druhy stromů (duby, atd.). 
Maximální prostor pro faunu a fl óru je možný 
také díky umístění parkoviště pod stavbou.

Nové pracovní prostředí 
– „Nový svět práce“
Výstavba nového ředitelství AGC Glass Eu-
rope byla doprovázena zavedením „Nové-
ho světa práce“ (New WOrld od  Working 
- NWOW). Koncept Nového světa práce je 
založen na čtyřech hodnotách AGC:

spolupráci,
fl exibilitě,
účinnosti,
dobrém pocitu.

Velmi otevřená architektura budovy podpo-
ruje spolupráci a neformální diskuse. Pracov-
níkům je poskytována maximální fl exibilita, 
která jim umožní vybrat pracovní prostředí, 
které nejlépe vyhovuje jejich úkolu (open 
space, zasedací místnosti, práce z  domu 
atd.). To také umožňuje zaměstnancům har-
moničtěji skloubit práci a osobní život. To má 
za následek zvýšení efektivity lepším využi-
tím pracovní doby. Cíl podporovat duševní 
pohodu zaměstnanců ovlivnil také různé 
další aspekty, jako je výběr použitých mate-
riálů, ergonomické vybavení a úroveň osvět-
lení na pracovišti. 

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: www.stavbaroku.cz
www.agc-glass.eu

1  Retifi kace je proces šetrný k životnímu prostředí, kte-
rý se skládá ze zahřívání dřeva na velmi vysokou tep-
lotu v inertní atmosféře, čímž se dosáhne jeho velké 
stability a  trvanlivosti. Dřevo je také ošetřeno proti 
parazitům bez použití jakýchkoliv chemických látek.

2  Cradle-to-Cradle je model, v němž všechny materiály 
použité v průmyslových a obchodních procesů, jako 
jsou kovy, vlákna, barviva, spadají do jedné ze dvou 
kategorií: „technických“ nebo „biologických“ živin. 
Technické živiny jsou přísně omezeny na  netoxické, 
ne-škodlivé syntetické materiály, které nemají ne-
gativní účinky na životní prostředí. Biologické živiny 
jsou organické materiály, které mohou být zlikvido-
vány v  jakémkoli přirozeném prostředí a  rozloženy 
do půdy, kde poskytují potravu pro malé formy života 
bez vlivu na životní prostředí. 

Biologická rozmanitost

Nový svět práce - koncept založený na 4 hodnotách: spolupráce, fl exibilita, efektivnost, dobrý pocit
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Příkl. objekt s heroal C 50

Jednoduše. Lépe.
Efektivitou k dokonalému řešení.
Pro hliníkové systémy heroal je příznačná inteligentní modulární stavba, která zaručuje jejich 

vzájemnou provázanost. Jednotlivé složky systému tvoří ucelené řešení, které se vyznačuje 

vysokou kvalitou a udržitelností.

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Německo) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Rolety | Rolovací vrata | Protisluneční ochrana | Okna | Dveře | Fasády | Služby
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Šikovně kontrolovat chod světla v domácnosti, 
v létě regulovat stín v místnostech, v zimě udr-
žovat teplo – těchto výhod se nechce nikdo 
v  době energetických úspor vzdát. Na  dru-
hou stranu se nechtějí uživatelé stále zabývat 
ovládáním takovýchto zařízení. Systémy, které 
komfortně a samostatně pohybují stínicí tech-
nikou, jsou na  trhu stále žádanější. Se svými 
moderními ovladači a  Smart-Home řešeními 
ukazuje elero směr.   
elero již několik let využívá vlastního obou-
směrného rádiového systému ProLine 2, vy-
sílajícího na  kmitočtu 868 MHz ve  standardu                                                                                                                         
se zpětnou vazbou přijímače na vysílač a s funk-                                                                                                                                  
cí routingu. Kde všechny rádiové přijímače 
jednají automaticky také jako vysílač a vedou 
signál dále mezi sebou až k cílovému zařízení.
Nově v programu je vícekanálový nástěnný vy-
sílač MultiTec Touch-868, kterým lze, přes doty-
kový display, zcela jednoduše ovládat domácí 
techniku. Řídicí jednotka je odborným pracov-
níkem připojena k napájecí síti. Jakmile se roz-
svítí display, je jednotka schopna pojmout až 
20 rádiových kanálů, které se ladí obvyklým 

elero způsobem. Díky dotykovému displeji 
s přehledným uspořádáním je ovládání velmi 
intuitivní. Stačí jeden dotyk a stínicí technika, 
či lampa, klimatizační jednotka nebo přímotop 
reagují na povel. Naučená zařízení mohou být 
ovládána také ve skupinách, nebo časovanými 

povely. Integrované spínací hodiny umožňují 
mnoho dalších funkcí jako ovládání v závislosti 
na východu či západu slunce, či náhodný pro-
gram. Zpětná vazba o provedených povelech 
je vizualizována pomocí ikonek na displeji.

 (PR)

Nový vícekanálový nástěnný vysílač

MultiTec Touch-868 - zvenku ušlechtilý a uvnitř hightech - elero představuje nový vícekanálový ná-
stěnný vysílač. Umožňuje jednoduchou a intuitivní obsluhu domácí techniky přes dotykový display.
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STAVEBNICTVÍ 2016
KDY:   
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 konference@ceec.eu

Technologie výroby plisé žaluzií se vyzna-
čuje perfektním zpracováním a  přizpůso-
bivostí typů a  tvarům oken, odpovídajícím 
designem, jednoduchou a rychlou instalací, 
rovnoměrným chodem, stabilitou nastavené 
polohy, vysokou odolností proti opotřebení 
vnitřních komponentů, působivým a  lehce 
zaobleným profi lem s vysokou tuhostí. Profi -
ly se dodávají ve čtyřech základních barvách 
– bílá, stříbrná, černohnědá a  antracitová 
(variabilně lze provést nástřik do dalších ba-
rev RAL a provést povrchovou úpravu DECO-
RAL v imitacích dřeva.)

Systém má široké spektrum provedení 
a mimo jiné je možné ho instalovat do střeš-
ních oken – typové provedení DF Comfort 
a  také využít pro  zastínění zimních zahrad   
- typové provedení PL umožňující zastínění 
v  maximálních rozměrech 1,5  m šíře a  4  m 
výšky. Variabilita komponentů pro  uchy-
cení výrobku umožňuje instalaci do  všech 
typů zasklívacích lišt tak, aby ladil k  profi lu 
okna. Novinkou u typového provedení  VS 2 
je magnetická fi xace systému do rámu okna 
a instalace bez nutnosti vrtání do vodicí lišty 
nebo rámu okna.

Designově elegantní plisované žaluzie interi-
ér nejenom zútulní, ale také ochrání před os-
trým světlem, sníží hlučnost v  místnostech 
a zajistí tepelnou pohodu. Ve srovnání s tra-
diční interiérovou žaluzií poskytuje systém 
plisovaných látek mnohem více možností. 
Intenzitu stínění lze nastavit současně staže-

ním/vytažením horního nebo dolního profi lu, 
což umožňuje vytvořit stínicí pruh libovolné 
výšky. Zákazníky jistě také okouzlí speciální 
provedení žaluzií plisé se dvěma látkami, kte-
rými lze změnit interiér dle momentálního 
rozpoložení.

Systém může být opatřen různými látkami 
ve  všech typových provedeních. Nově na-
bízené látky se vyznačují širokým spektrem 
barev, odstínů a strukturou látky, včetně lá-
tek honeycomb. Vybrat si můžete plisované 
látky s různým stupněm propustnosti světla, 
látky s plně zatemňujícím účinkem, s napa-
řovanou hliníkovou vrstvou, která eliminuje 

sílu tepelného záření, nebo látky s perleťový-
mi nátěry s vysokým stupněm odrazu světla. 
Pro alergiky se vyrábějí také materiály s ob-
sahem skelného vlákna.

Barevná škála látek v novém vzorníku látek 
plisé firmy Isotra se odvíjí od  současných 
trendů v  bytovém designu, kdy zákazníci 
nejčastěji volí látky v neutrálních zemitých 
odstínech. Na  své si však přijdou i  milov-
níci výrazných barev, kteří se nebojí ex-
perimentů. Látky s  výraznými vzory byly 
nahrazeny látkami strukturovanými a  lát-
kami se vzorem tón v  tónu. Některé látky 
jsou shodné s látkami pro rolety, vertikální 
žaluzie a japonské stěny, takže zákazník si 
může zvolit různé typy stínění ve stejném 
designu.

A jak je to s jejich údržbou?
Není nijak složitá, ani časově náročná. Při sil-
ném znečištění prachem odstraníte jemným 
kartáčováním nebo slabě nastaveným ruč-
ním vysavačem. Při běžném znečištění stačí 
povrch produktu otřít prachovkou nebo na-
vlhčenou měkkou textilní tkaninou či hou-
bou. Většinu látek plisé žaluzií lze prát ručně. 
Přičemž jejich demontáž je velmi snadná 
a nevyžaduje žádné speciální nářadí.

Podrobnější informace o  tomto produktu 
a  nabídku dalších stínicích produktů nalez-
nete na webových stránkách českého výrob-
ce ISOTRA a.s. 

(PR)

Žaluzie plisé – řešení nejen pro atypická okna 

Na základě rostoucí tendence látkových systémů a vysokých požadavků zákazníků na kvalitu 
i design, se fi rma ISOTRA rozhodla inovovat technologii výroby plisovaných žaluzií. Nově nabí-
zený systém je jedním z nejkvalitnějších německých systémů, charakteristický vysokou kvalitou 
fi nálního výrobku, širokým spektrem jednotlivých typů a v neposlední řadě novými výrobky. 
Mezi ně patří možnost využití plisé jako zastínění nejen zimních zahrad, ale také možnost jejich 
implementace do střešních systémů.
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Potřebujete vyměnit nebo opravit okna?
Nemáte stínění nebo potřebujete lepší?
Řešíte design nebo energetickou úsporu?

FOR ARCH 
stánek č. 11, 

hala 3.

Konzultační Konzultační 
středisko středisko 
pro okna a stínicí 
techniku

Poprvé v historii veletrhu FOR ARCH konzultace 
k otvorovým výplním na jednom místě!

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 24. ROČNÍKU 
SOUTĚŽE STAVBA ROKU ZAHÁJENO
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31. 5. 2016
V tradiční soutěži organizované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství bude stejně jako v minulých 
letech vyhlášeno 15 finalistů, z nichž 5 ve finále obdrží titul STAVBA ROKU 2016. Udělen bude také titul 
Zahraniční stavba roku a Urbanistický projekt roku. Zvláštní kategorií bude Cena veřejnosti, o jejímž 
vítězi bude moci široká veřejnost hlasovat na webových stránkách během září a října 2016. Čekají na vás 
samozřejmě také zvláštní ceny ministerstev a odborných organizací. 

Soutěžní podmínky, přihlášku a registraci do soutěže najdete na WWW.STAVBAROKU.CZ.

Vypisovatelé
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Inteligentní ovládání domácnosti je jedno-
značným trendem po celé Evropě. A rapid-
ní nárůst chytře ovládaných bytů a  domů 
se očekává minimálně do roku 2020. Větši-
na majitelů tzv. smart homes používá tento 
systém k  plánování, chování domácnosti 
si tedy nastavují dopředu, a  to nejčastěji 
na týdenní bázi. To znamená, že touží pře-
devším po pohodlí a úspoře času – a právě 
proto Somfy představuje Connexoon, jed-
noduchý systém pro automatizaci tří důle-
žitých částí domu.

3 skupiny zařízení, 
3 aplikace
Ne každý si přeje automatizovat celou do-
mácnost, užívat sofi stikovaný a komplexní 
systém ovládání a  vložit do  toho nemalé 
fi nanční prostředky. Connexoon proto na-
bízí inteligentní ovládání tří zón vašeho do-
mova – stínění, terasy a  přístupu k  domu, 
a to prostřednictvím tří aplikací vyvinutých 
pro tu kterou zónu. Aplikace fungují v ope-
račních systémech Android a  iOS a  jsou 
určeny pro chytré telefony. Pomocí každé 
aplikace můžete ovládat až 40 zařízení. Do-
poručená maloobchodní cena tohoto sys-
tému skládajícího se z řídicího boxu a apli-
kace je 5 599 Kč bez DPH.

Connexoon 
Window
Connexoon Window umožňuje jednoduše 
a  odkudkoli ovládat a  kontrolovat stíně-
ní. Systém je kompatibilní s  venkovními 
a  vnitřními roletami a  žaluziemi, okny 
a  roletami Velux, žárovkami Philips HUE 
a  s  teplotními a  slunečními čidly. Kromě 
okamžitého vzdáleného ovládání umožňu-
je i tvorbu 4 základních scénářů, kdy si mů-
žete chování stínění naplánovat dle vašich 
potřeb či ročního období. Nebo můžete 
nechat systém, aby pomocí čidel ovládal 
stínění sám. 

Connexoon Terrace
Connexoon Terrace umožňuje odkudkoli 
ovládat a  kontrolovat markýzy, pergoly, 
žárovky Philips HUE, hudební přehrávač 
a sluneční a teplotní čidla. Oblíbené nasta-
vení terasy si lze vyfotit a při další vhodné 
příležitosti na fotku jen kliknout a tu kterou 
atmosféru obnovit. 

Connexoon Access
Bezpečí domova si spojujeme především 
s  přístupem do  domu, tedy s  vjezdovou 

bránou, garážovými vraty a  samozřejmě                         
se vstupními dveřmi. Bezpečí je pak logicky                                 
ta vlastnost, kterou většina zákazníků po-
žaduje. Connexoon Access nabízí ovládání 
a kontrolu vjezdových bran, garážových vrat, 
vstupních dveří, žárovek Philips HUE a zámků. 

Connexoon od  Somfy - jednodušší už to 
nemůže být.

Více na www.somfy.cz
(PR)

Connexoon – jednoduché ovládání terasy, 

stínění a přístupu k domu odkudkoli

Vzdálené ovládání tří skupin 
zařízení, které doma používá-
te nejčastěji. Aplikace v chyt-
rém telefonu, která je vhodná 
opravdu pro každého. Ceno-
vě velmi výhodné. To je no-
vinka Connexoon od společ-
nosti Somfy.  
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Co říká legislativa
Vyhláška MV ČR č. 23/2008

 § 17 Stavba ubytovacího zaří-
zení
(9) Ve stavbě ubytovacího zaří-

zení s projektovanou kapa-
citou nad 100 ubytovaných 
osob musí být v  prostoru 
určeném pro ubytování 
osob prokázáno zkouškou 
provedenou podle české 
technické normy uvedené 
v příloze 1 části 10, že:
a) zápalnost textilní zá-

clony a  závěsu je delší 
než 20 sekund a

b)  čalounické materiály 
vyhovují z hlediska zá-
palnosti.

 § 18 Stavba zdravotnického za-
řízení a sociální péče
(6) Ve  stavbě zdravotnického 

zařízení a  zařízení sociální 
péče s  projektovanou ka-
pacitou nad 50 osob musí 
být v  lůžkových částech 
prokázáno zkouškou pro-
vedenou podle českých 
technických norem uvede-
ných v příloze 1 části 10, že:
a) zápalnost textilní zá-

clony a  závěsu je delší 
než 20 sekund a

b) čalounické materiály 
vyhovují z hlediska zá-
palnosti.

 § 19 Stavba se shromažďova-
cím prostorem
(3) Ve stavbě s vnitřním shro-

mažďovacím prostorem 
musí být v  prostorech ur-
čených pro shromažďová-
ní osob prokázáno zkouš-
kou provedenou podle 
českých technických no-
rem uvedených v příloze 1 
části 10, že:
a) zápalnost textilní zá-

clony a  závěsu je delší 
než 20 sekund a

b) čalounické materiály 
vyhovují z hlediska zá-
palnosti.

Norma ČSN 73 0831 Požární bez-
pečnost staveb – Shromažďovací 
prostory byla vydána v  r. 2011 
a  následně novelizována: změna 
přílohy E mění článek 2.1.a) – tex-
tilní záclony a závěsy musí kromě 
jiného odpovídat klasifi kační třídě 
1 podle ČSN EN 13 773 – Textilie a 
textilní výrobky - Chování při hoře-
ní - Záclony a závěsy - Klasifi kační 
systém (již nestačí, aby splňovaly 
pouze normu ČSN EN 1101 - Tex-

tilie - Hořlavost - Záclony a závěsy 
- Podrobný postup pro stanovení 
snadnosti zapálení svisle umístě-
ných vzorků (malý plamen).
Úprava materiálů v  souvislosti       
se snížením jejich hořlavosti se 
provádí použitím tzv. retardérů 
hoření. Na přelomu let 2012/2013 
vstoupily v  platnost zpřísňující 
podmínky pro využití retardérů 
hoření. Tyto ochranné prostředky 
nesmí zhoršovat vlastnosti upra-
vovaného materiálu určujícího 
jakost, nesmí zvyšovat prašnost 
ovzduší v prostorech, ve kterých 
jsou použity a nesmí mít škodlivé 
účinky na zdraví. Ke každé prove-
dené „nehořlavé“ úpravě ochran-
ným prostředkem (retardérem 
hoření) musí být vedena doku-
mentace, která musí obsahovat 
zejména tyto údaje:

 datum a  název fi rmy, která 
provedla úpravu či obnovení 
včetně názvu prostředku,

 splnění požadavků pro povr-
chové úpravy nebo vnitřní 
scénické výpravy doložené 
např. osvědčením akredito-
vané zkušebny pro daný pro-
středek,

 dobu životnosti a  účinnosti 
prostředku.

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasi-
fi kace stavebních výrobků a kon-
strukcí staveb - Část 1: Klasifi kace 
podle výsledků zkoušek reakce 
na  oheň. Tato evropská norma 
určuje postup klasifi kace podle 
reakce na  oheň pro všechny sta-
vební výrobky včetně výrobků 
zabudovaných v  konstrukcích 
staveb, mimo jiné se tedy norma 
týká také interiérových textilií. Vý-
robky jsou posuzovány ve vztahu 
k  jejich konečnému použití. Uve-
dená norma popisuje pravidla pro 
stanovování tříd reakce na  oheň, 
zkušební metody a  pravidla pro 
oblast aplikace apod.

Srovnávací test hoření
Dva pokoje v různých fázích 
hoření (obr. 1): pokoj vlevo je 
vybaven materiálem těžce vznět-
livým, zatímco pokoj vpravo běž-
nými textiliemi.                     
K  praktické aplikaci těchto pod-
mínek pak přistupují jednotliví 
výrobci rozdílným způsobem.
Jedno z  řešení, používaných 
v současné době, spočívá v tom, 
že textilie se skládá ze dvou 
komponent polyesterové příze, 
kde jedna složka (NSK) se taví                       
při nižší teplotě. V kombinaci s tr-

Materiály pro nehořlavou stínicí techniku

Potřeba nehořlavých materiálů byla v  minulosti obvyklá např. v hotelnictví, zdravotnických 
a pečovatelských zařízeních. Nové požadavky v poslední době však přicházejí ze stavebních 
oborů, týkajících se kancelářských budov, veletržních staveb apod. Hned v úvodu je však třeba 
uvést, že správný výraz pro zjednodušený název „nehořlavé textilie“ je textilie obtížně hořlavé 
nebo také textilie s těžkou vznětlivostí. 

Počáteční fáze hoření             Pokročilá fáze hoření

Obr. 1: obrázky ukazují, jak rychle se oheň rozšířil na běžných textiliích (na dvojici snímků vždy vpravo) ve srovnání s textiliemi obtížně vznětlivými (vlevo). Přitom byl zapálen 

pouze jeden zdroj. © Photos: Silent Gliss
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vale nehořlavými polyesterovými 
přízemi je tak možné vyrobit vy-
ztužené textilie pro výrobu ma-
teriálů pro vnitřní stínicí techniku. 
Nejnovějšími výrobky jsou tkani-
ny s  třídimenzionální strukturou, 
což  ve  výsledku přináší jednak 
efekt pohlcování zvuku a zároveň 
poskytuje podmínky pro ohni-
vzdornou protisluneční ochranu. 
Další možností jsou nánosova-
né kompozitní materiály, např. 
na  bázi polyesterového nebo 
skleněného vlákna a  PVC náno-
su, kde je možné prostřednictvím 
aditiv dosáhnout snížení hořla-
vosti (tzn. maximálně třídy B po-
dle shora uvedené normy). Tyto 
materiály jsou vhodné pro výro-
bu stínicí techniky i  v  interiéru. 

Test Single Burning 
Item SBI (samostatně 
hořící předmět)
Proč je SBI-TEST tak důležitý?

Většina stavebních materiálů, 
které se v Evropě prodávají, musí 
být dnes testována postupem 
podle Single Burning Item (SBI) 

na základě normy EN 13823. Tato 
evropská norma požaduje, aby 
všechny členské státy EU zavedly 
tuto metodu místo svých stávají-
cích národních předpisů, aby se 
jejím prostřednictvím klasifi ko-
valy hlavní stavební materiály, viz 
následně ČSN EN 13823 - Zkouše-
ní reakce stavebních výrobků na 
oheň - Stavební výrobky kromě 
podlahových krytin vystavené 
tepelnému účinku jednotlivého 
hořícího předmětu. 
Evropská Komise v  poslední 
době defi novala kritéria pro kla-                         
sifi kaci stavebních materiálů  
v třídách A až F.  Test SBI požado-
ván proto, aby všechny výrobky, 
které netvoří podlahu, byly zařa-
zeny do tříd A2, B, C a D. To jsou 
ty nejdůležitější třídy pro většinu 
výrobků, které v principu nejsou 
zařazeny jako anorganické a ne-
hořlavé.
Test Single Burning Item (SBI) 
je zkušební metoda k  testování 
hořlavosti stavebních materiálů 
(s  výjimkou podlahových mate-
riálů), které jsou vystaveny pů-
sobení ohně způsobem Single 
Burning Item (hořením propanu 
v pískové bedně/pískovišti). Zku-
šební vzorek je umístěn v  rohu 
(místnosti) na pojízdném vozíku, 
který je umístěn pod požářiš-
těm. Reakce zkoušky na  hoření 
je zaznamenána vizuálně a  také 
prostřednictvím přístrojů. Množ-
ství sálajícího tepla a vznikajícího 
kouře pak může být vypočteno 
a  fyzikální vlastnosti pozouzeny 
pozorováním. 
Stupeň vyztužení může být řízen 
podílem NSK v materiálu. Během 
závěrečného procesu výroby této 
komponenty (známého také jako 
roztavení vláken) tuhne textilie 
působením teploty, bez použití 
dalších chemických látek. Tento 

výrobní proces tak nabízí obrov-
ské výhody z ekologických a eko-
nomických hledisek: textilie jsou 
vyrobeny z  jednoho materiálu      
ze 100% polyesteru a  jsou recy-
klovatelné.
Vedle funkčních vlastností ab-
sorpce zvuku a  zpomalení ho-
ření, je stále větší důraz kladen 
na design stínicích prvků. Ten se 
dnes vyznačuje nejen v  široké 

škále barev a vzorů, ale stále více 
jsou populární i  individuálně na-
vržené motivy ve formě obrázků, 
fotografi í a  logotypů, kterých se 
dosahuje zejména pomocí digi-
tálního tisku. 

 Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Zdroj: ©Trevira GmbH, 
www.trevira.com,

www.fi re-testing.com

Obtížně hořlavá textilie v protihlukovém provedení

Uvádíme stínicí techniku do pohybu …
 ... s elektrickými a mechanickými
  pohony pro žaluzie, rolety a markýzy. 

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: +49 (0) 7142 938-0
Fax:  +49 (0) 7142 938-230
info@geiger.de, www.geiger.de

Třída reakce 
na oheň

Vlastnosti Příklady materiálu

A1
Nehořlavé kámen, beton, cihla, 

minerální vlna,
pěnové sklo

nevykazující celkové 
vzplanutí

A2
Téměř nehořlavé

sádrokarton, vlna 
ze skelných vlákennevykazující celkové 

vzplanutí

B
Nesnadno hořlavé

překližkanevykazující celkové 
vzplanutí

C
Hořlavé

pěna na bázi fenoludojde k celkovému 
vzplanutí

D
Snadno hořlavé

samozhášivý polystyrendojde k celkovému 
vzplanutí

E
Velmi hořlavé

polyuretanová pěna, 
dřevovláknité deskydojde k celkovému 

vzplanutí

F
Extrémně hořlavé

obyčejný polystyren
neklasifi kované výrobky

Tab. 1: Požární klasifi kace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle ČSN EN 13501-1 

 

Test SBI
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Zenpro SmartControl je nesmírně funkč-
ní nástroj v  podobě řídicí jednotky, která 
umožňuje ovládat rolety, garážová vrata 
a  venkovní žaluzie odkudkoliv a  kdykoliv 
pomocí PC, tabletu nebo chytrého telefonu 
díky bezplatné aplikaci s  moderním a  vel-
mi jednoduchým uživatelským rozhraním 
přizpůsobeným operačním systémům An-
droid a  iOS. Je to zároveň mocný nástroj 
v  podstatné úspoře energie. Například 
v zimě, kdy jsou nepříznivé podmínky, jsme 
schopni dálkově uzavřít rolety a tím chránit 
interiér před ztrátou tepla, zatímco při hez-
kém počasí umožníme slunečním paprs-
kům, aby naše domovy prohřívaly. Naopak 
v létě, zvláště v parných dnech, zavírání ro-
let zabraňuje nadměrnému zahřívání míst-
ností, čímž se sníží spotřeba klimatizace 
a vytváří se přívětivé vnitřní klima pro oby-
vatele. Použití inteligentního ovládání ven-
kovních rolet pomáhá snížit v  zimě nákla-
dy na  topení a  v  létě na  chlazení dokonce 
o 30 % ročně.

Zenpro SmartControl umožňuje ovládat 
skupiny zařízení po  místnostech nebo po-
schodích a zároveň vytvářet a programovat 
scénáře, které dovolují řízení protisluneční 
ochrany podle našich individuálních potřeb. 
Např. scénář „BUDÍČEK” zvedne každý den 
rolety v 7:00 hodin ráno, zatímco scénář „VE-
ČERKA“ rolety ve  21:00 zavře. Řídicí systém 
Zenpro SmartControl je ideálním řešením 
při naší dlouhodobé nepřítomnosti v domě. 
Automatický scénář totiž v  předem určený 
čas spustí rolety a  simuluje tak obyvatele 
domácnosti, což může být rozhodující činitel 
při odrazení potenciálního zloděje. Mobilní 
zařízení vybavené inteligentní aplikací lze 
také s  úspěchem použít namísto tradičních 
dálkových ovladačů. Zenpro SmartControl 
Systém splňuje nejpřísnější bezpečnostní 
standardy díky odpovídající ochraně apli-
kace, která znemožňuje přístup třetích osob 
k  uživatelskému panelu a  možnost ovládat 
zařízení bez zadání hesla. Z  tohoto důvodu 
je úroveň šifrování téměř shodná s  těmi, 

které jsou přítomny v  mobilních aplikacích 
mnoha bank. 
„Společnost Aluprof klade velký důraz na kva-
litu výrobků. Kromě toho se snažíme držet krok 
s potřebami trhu a rychle reagovat na potřeby 
zákazníků zvláště proto, že dynamické techno-
logické změny nutí k  zavádění dalších a  dal-
ších nových řešení, která jednoznačně šetří čas 
a energii. Proto je inteligentní ovladač Zenpro 
SmartControl, který nabízí naše společnost, 
ideálním řešením pro lidi, kteří ocení komfort 
a pohodlí“ - říká Bożena Ryszka, vedoucí mar-
ketingu a public relations.
Inteligentní řídicí systém Zenpro SmartCon-
trol je moderní a bezpečný nástroj navržený 
tak, aby poskytoval pohodlí pro uživatele, 
kteří chtějí rychlý a  komfortní způsob, jak 
spravovat protisluneční clony a  garážová 
vrata pomocí jednoho tlačítka odkudkoliv 
a kdykoliv. Navíc je tento produkt dále roz-
víjen  a  již brzy bude možné užívat některé 
nové funkce, jako je například ovládání svě-
tel a poplašného systému.

Systém inteligentního ovládání

Rozvoj moderních technologií, ke kterému došlo v posledních několika letech, učinil z inter-
netu a  rozmanitých druhů mobilních zařízení široce dostupný produkt. A navíc, můžeme je 
používat téměř ve všech oblastech našeho života, takže se stává jednodušším. Proto stále více 
uvědomělých uživatelů hledá řešení, která poskytují komfort, bezpečnost a šetří čas a energii. 
Z těchto důvodů zavádí společnost Aluprof do svého portfolia inteligentní řídicí systém Zenpro 
SmartControl, díky kterému se ovládání rolet a vrat stává pohodlnějším a jednodušším.
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Další informace o společnosti:
Aluprof S.A. patří do Kapitálové skupiny Kęty 
S.A. Firma je jedním z  předních výrobců hli-
níkových systémů v Evropě. Má své pobočky 
v České republice, Německu, Rumunsku, Vel-
ké Británii, Maďarsku a také na Ukrajině. Hlav-
ní sídlo Aluprof S.A. se nachází v Bielsku-Bialé, 
kde se vyrábějí hliníkové stavební systémy, 
zatímco v pobočce v Opoli roletové a vratové 
systémy. Obě pobočky mají vlastní výrobní 
linky, logistická centra a vysokoregálové skla-
dy. Celková plocha výrobních závodů fi rmy 
činí téměř 80 000 m2.
Kvalita výrobků je pro Aluprof nadřazenou 
hodnotou, proto inženýři Aluprof neustále 
vyvíjejí technologicky pokročilá řešení, kte-
rá odpovídají potřebám moderní výstavby 
v  oblasti energetické úspory a  svobody               
při navrhování. Ve fi rmě byl zaveden systém 

řízení jakosti ISO 9001-2001, který zajišťuje 
shodu nabízených výrobků s  evropskými 
normami.

V  rámci Skupiny Kęty pracuje v  Złotowie 
akreditovaná výzkumně-měřicí laboratoř, 
která má k  dispozici inovační zařízení, mj. 
největší komoru pro zkoušení oken, dveří, 
fasád a také venkovních rolet ve střední a vý-
chodní Evropě.
Kapitálová skupina Kęty S.A. je lídrem hliní-
kového oboru v Polsku. Holding tvoří 16 spo-
lečností, které podnikají jak v  tuzemsku, tak 
i  v  zahraničí. Firmy ročně zpracovávají skoro 
55  000 tun hliníkových surovin. Mezi 3  300 
odběrateli skupiny jsou mezinárodní koncer-
ny, velké a  střední podniky, a  také velkoob-
chody zastupující skoro všechna průmyslová 
odvětví mj. stavební, automobilové, elektro, 
strojní a potravinářské.

www.aluprof.eu
(PR)
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Na trhu jsou standardně dostupná 
vrata posuvná, rolovací, výklop-
ná, dvoukřídlá a  sekční, jejichž 
typ volíme například podle pro-
storových možností. Do  garáže, 
kam není možné zasunout vrata                                
pod strop, se doporučuje posuvná 
varianta. Jedná se vlastně o  vrata 
sekční, u kterých se jednotlivé části 
posouvají do boku. Praktickou vý-
hodu představuje nulové snížení 
průjezdní výšky vstupního otvoru 
a  možnost částečného otevření 
například při průchodu osob. Po-
řízení posuvných garážových vrat 
ale vyžaduje kvalitní stavbu a měli 
bychom ho zvážit předem. 
Do stávající garáže lze bez dalších 
stavebních úprav montovat rolo-
vací vrata. Lamely zajíždějí do boxu 
nad vjezdem a  šetří tak místo               
pod stropem. Úsporu skladovacího 
prostoru přivítají zejména vlastníci 
menších garáží. Výklopné a dvou-
křídlé vstupy patří ke  stále využí-
vané klasice propojené s  novými 
technologiemi a materiály. Nejčas-
těji vybíraná sekční vrata se skládají 
z  panelových sekcí, které pomocí 
systému torzních pružin zajíždějí 
na vodicích kolejnicích pod strop.

Stop tepelným ztrátám
Bezpečný provoz, snadná údržba 
a účinná izolace se odvíjejí od kva-
lit vstupního materiálu. Hliníkové 
nebo ocelové lamely jsou, zejmé-
na u  nejpoužívanější sekčních 
vrat, chráněny proti úniku tepla 
polyuretanovou pěnou o  různé 
hustotě podle výrobce. Součinitel 
prostupu tepla (U), který ukazuje 
množství „odchozí“ energie, pak 
u  zabudovaných vrat činí asi 1,2 
m2K. Díky chytré vnitřní konstrukci 
jednotlivých částí dochází k přeru-
šení tepelných mostů – míst, kudy 
uniká největší množství tepla. 

Komfortní vstup 
jen pro povolané
Sympatie uživatelů garážových 
vrat přináší široká variabilita 
v  možnostech ovládání. Otevřít 
lze čipem, spínačem v  podo-
bě tlačítka nebo klíče, kódovou 
klávesnicí a  nejčastěji kapesním 
dálkovým ovladačem. S  oblibou 
nových technologií se vstup 
do  garáže povoluje prostřednic-
tvím mobilního telefonu, snímače 
otisku prstů nebo radiofrekvenč-
ním vysílačem zabudovaným pří-

mo v automobilu. Rozvoj ovládání 
včetně dnes běžného dálkového 
klade nároky na jištění proti nepo-
volanému vstupu. Renomovaní 
výrobci omezují riziko napojení 
se do  komunikačního systému 
pomocí takzvaného plovoucího 
kódu, který dokáže vytvořit bilio-
ny kombinací.

Bezpečnost pro děti 
i domácí mazlíčky
Otázku bezpečí neřešíme pouze 
ve  vztahu ke  zlodějům. Zvláště 
sekční vrata pod strop musí být 
opatřena bezpečnostními prvky, 
které zamezí zranění uživatelů, 
dětí nebo zvířat. Tak například 
pádová brzda se aktivuje při 
překročení nastaveného počtu 
otáček, standardem je také po-
jistka přetržení pružin. Pokud 
vrata disponují kontaktní lištou 
a  infrazávorou jde bezpečnost 
ještě dál. V případě, že při zavírání 
narazí na nějakou překážku, zare-
aguje pohon zastavením se a vy-
tažením vrat do základní polohy. 
Stejně zafunguje při nečekaném 
průchodu osoby či zvířete. Kromě 
bezpečnosti hledí renomovaní 

výrobci také na spotřebu energie 
při provozu. Špičková vrata dosa-
hují v  režimu stand-by spotřeby 
pouze kolem 0,3 wattu.

Podle vašeho gusta
Firmy nabízejí výrobu garážových 
vrat na  míru a  rozsáhlou paletu 
designovaného provedení včet-
ně osazení doplňkovými prvky. 
Trendové imitace dřeva neplní 
jen pohledovou funkci. Praktic-
kou stránkou dekorování je to, že 
speciální fólie poskytující vzhled 
dřeva se nanášejí přímo na  jed-
notlivé lamely a jsou velmi odol-
né. Kromě nabídky fólií si klient 
může vybrat mezi tisícovkami 
odstínů laků. 
Kdo používá garáž k  dalším úče-
lům, třeba jako dílnu, uvítá lepší 
světelný komfort díky vsazení 
prosklených sekcí. Pořízení gará-
žových vrat nepředstavuje zane-
dbatelný fi nanční vklad, klíčovým 
benefi tem je tudíž délka záruční 
doby, která by neměla klesnout 
pod deset let.

Lubomír Valenta
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu

Garážová vrata: jaké jsou jejich výhody 

a podle čeho vybírat?

Počty osobních automobilů v  České republice stále narůstají, ke  konci loňského roku jich 
bylo evidováno přes pět milionů. To vede i k rostoucímu počtu úvah jejich majitelů jak vůz 
ochránit – před zloději, vandaly a nepřízní počasí – a zajistit mu delší a co nejméně problé-
movou životnost. Pro ty vozy, které najdou soukromí ve vlastní garáži, pak otázku vyššího 
komfortu řeší sázka na kvalitní garážová vrata.

Dvoukřídlová garážová vrata

Sekční garážová vrata posuvná do boku

Sekční garážová vrata „pod strop“

Rolovací garážová vrata
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Domácí automatizace  
ze zápěstí
Domácí automatizace Becker je ideální aplikace
pro Vaše nové hodinky Apple. S nově vyvinutou aplikací
BECKER můžete ovládat rolety, žaluzie, světla  a další
elektrická zařízení přímo z Vašeho zápěstí.

Aplikace Becker Watch je nyní k dispozici na  
App Store.

www.becker-motory.cz

 facebook.com/Becker.Antriebe
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HELLA uvedla pro sezónu 2016 komplet-
ně novou kolekci markýz, která je založena 
na  elegantním designu a  kvalitním zpraco-
vání. Nové markýzy působí lehce, vzdušně, 
skoro jako bez tíže. Přesto jsou považovány 
za  jedno z  nejstabilnějších řešení na  trhu. 
Bočnice jsou vyrobeny z  tlakových hliníko-
vých odlitků, zápustkově kované hliníkové 
díly pro nejvíce zatížené části ramen a tažné 
pásky ramen z vláken Dyneema, z materiálu, 
který se používá v alpinismu a který poskytu-
je nejvyšší pevnost při omezené hmotnosti.
Při vší technice a inovacích zůstává markýza 
samozřejmě i „nábytkem“, vizuálním výtvar-
ným prvkem, jehož design musí odpovídat 
celkovému vzhledu domu, zahrady, terasy 
kavárny či restaurace. HELLA proto nabízí 
kompletní linii markýz v navazujících mode-
lech. 
Ve štíhlých, pohledných konstrukcích se skrý-                                                                                                                 
vá mnoho hightech inženýringu a  mnohé 

Prodlužte si příjemné posezení 

pod markýzou i po setmění

Chcete posedět i v končícím dni na vlastní terase, před útulnou kavárnou či na zahrádce 
restaurace. Osvětlení, které dopadá přesně tam, kde je to potřeba, je velmi praktické.         
To Vám zajistí nové markýzy HELLA s LED osvětlením integrovaným přímo v kloubových 
ramenech.

Otevřená markýza AREIA

Kazetová markýza CLEO 7030



19RTS Magazín 2/2016  

detaily, které nabízí pouze HELLA. Například 
hladce integrované LED osvětlení.
Většina markýz s  osvětlením ztroskotává 
na  funkční výzvě plošného osvětlení, svítí 
na zeď nebo do zahrady. Jejich světlo vytváří 
stín přesně na tom místě, kde by bylo potře-
ba přímé osvětlení. V prostoru pod markýzou. 
HELLA řeší tento problém elegantně a funkč-
ně hladkou integrací LED svítidel do  klou-
bových ramen markýz modelů AREIA 7040, 
VIVA 7040 a CLEO 7040. Navíc lze světlo podle 
individuálních potřeb dálkovým ovladačem 
tlumit či zesilovat. 
Průmyslový designér Stefan Moritsch, který 
vyvinul inovativní osvětlení u markýz, vysvět-
luje pozadí vývoje: „Chtěli jsme vytvořit pocit 
obývacího pokoje a jídelny pod širým nebem. 
Proto je světelný zdroj umístěn nad stolem, 
jednoduše a  hladce integrován do  kloubo-
vých ramen markýzy. Je to technicky podstat-
ně náročnější než jiná řešení, ale HELLA má 
kvalitu výroby, která nabízí designérovi tuto 
možnost.“
Felix Perathoner vedoucí konstrukčního od-
dělení v  rakouském Abfaltersbachu dodává: 
„Prvotřídní markýzy vyžadují navíc inženýr-
ské umění a především nekompromisní kva-
litu materiálu a  výroby. Naše kolekce byla 
vytvořena se zadáním, že vše musí vyhlížet 
lehce, téměř jakoby vznášející se, ale přesto 
dosáhnout nejvyšší stability.“
Markýzy jsou vyráběny v  závodě holdingu 
HELLA v Německu.  HELLA neopouští kontro-
lu kvality po  celou dobu výrobního procesu 
a  chce i  u  markýz dodržet bez kompromisů 
své motto: HELLA hält (HELLA drží).
Pro větší komfort ovládání nabízí HELLA ved-
le standardního dálkového ovládání i „smart“ 
dálkové řízení ONYX chytrým telefonem 
nebo tabletem přes internet, včetně čidla vět-
ru a slunce pro automatické řízení.
Více informací získáte na prodejních místech 
HELLA v  Praze, Brně a  Vysokově u  Náchoda 
nebo na webových stránkách.

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

www.hella-czech.cz

(PR)

Kazetová markýza CLEO 7040 s osvětlením

Polokazetová markýza VIVA Super 7040 s osvětlením v noci

… a ve dne

Detail ramen s LED svítidly
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Většině koncových zákazníků z řad laické ve-
řejnosti pojmy rolety a žaluzie splývají, ale ti, 
kteří se o  stínění blíže zajímají, vědí, o  čem 
je řeč. Naklápěním žaluziových lamel lze to-
tiž regulovat průnik světla dovnitř. V  letních 
měsících, kdy je slunce vysoko, mohou být 
lamely žaluzií úplně otevřené a přitom odstíní 
přímé sluneční paprsky. 
A  tak výrobci venkovních rolet nelení a  při-
cházejí s  různými novinkami a  zajímavými 
vychytávkami. Jednou z nich jsou i hliníkové 
rolety s funkcí žaluzie, vhodné jak pro novo-
stavby, tak i pro modernizace a rekonstrukce. 
Na  první pohled se od  běžných venkovních 
rolet nijak neliší. Až do  té doby, než dojde 
k jejich zatažení. V tu chvíli se roletové lamely, 
přesněji řečeno klapky na  lamelách, začnou 
otvírat a  díky velkým provětrávacím a  pro-
světlovacím otvorům je přes ně vidět ven. Tím 
tyto jedinečné rolety získávají i tu obrovskou 
výhodu, která byla dosud vlastní jen žaluzi-
ím. Při otevřených lamelách rolety  zabraňují 
ostrým paprskům v  pronikání do  interiéru 
a  zároveň díky dostatečně velkým otvorům 
nebrání proudění vzduchu. Navíc jsou role-
tové lamely důmyslně zkonstruované tak, že 
nechtěné a zvědavé pohledy zvenčí soukromí 
osob uvnitř rozhodně nenaruší.
Možnost naklápění lamel spočívá ve speciál-
ních profi lech tvořených pohyblivou klapkou 
a pevnou částí lamely s velkými prosvětlova-
cími a provětrávacími otvory. Tyto profi ly jsou 
vyrobeny z kvalitního extrudovaného a práš-
kově lakovaného hliníku. Při úplném zatažení 
rolety dochází k postupnému otvírání lamelo-
vých klapek a tím k odkrývání velkých otvorů 
v lamelách. Protože se lamely otvírají odspo-
du a  postupně, mohou být spodní lamely 
otevřené, zatímco horní zůstávají zavřené 
a otvírají se plynule při dalším pohybu rolety 
směrem dolů. Při vytahování rolet se klapky 
lamel opět vrátí do zavřené polohy a otvory 
se tak zakryjí. Lamely potom zdánlivě zase vy-
padají jako klasické roletové lamely.
Venkovních rolet s funkcí žaluzie je více typů, 
jejich naklápěcí lamely mohou buď tvořit celý 
pancíř anebo se do běžné rolety pouze vloží 
modul s naklápěcími lamelami, a to v rozme-
zí výšky 50 – 100 cm. Potom se jedná o role-
ty kombinované. U  těch horní a spodní část 

Rolety s funkcí žaluzie

Zkuste si představit venkovní hliníkové rolety v zataženém stavu, přes které vidíte ven. Ven-
kovní hliníkové rolety kromě své primární stínicí funkce mají nesporně mnoho dalších vý-
hod, jakými jsou tepelná izolace, ochrana před nepříznivými vlivy počasí a povětrnostními 
podmínkami, ochrana proti pohledům zvenčí, vnějšímu hluku i vloupání, ale přeci jen jednu, 
pro někoho velmi podstatnou vlastnost řada zákazníků postrádá, a tou je naklápění lamel. 
Takové, jaké nabízejí venkovní žaluzie, moderní prvek exteriérové stínicí techniky. 

Obr. 2: schéma lamel levotočivé a pravotočivé rolety

Obr. 1: popis rolety
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pancíře tvoří lamely klasické a jen prostřední 
vložená část obsahuje lamely naklápěcí. Tato 
varianta je u zákazníků velmi oblíbená, je to-
tiž fi nančně méně náročná a přitom pro vě-
trání nebo kontakt s  venkovním prostředím 
postačující. 
To ale zdaleka není vše, výrobci se zabývali 
i  tím, jak skloubit naklápěcí lamely s  ochra-
nou proti hmyzu, a přišli s další alternativou 
těchto inovativních lamel. Variantně tak mo-
hou být na přání zákazníka velké prosvětlova-
cí a provětrávací otvory v lamelách vyplněny 
pevnou kovovou síťovinou. Toto provedení je 
oceňováno především v místnostech, kde je 
zapotřebí večer nebo v noci mít stažené ro-
lety a zároveň, protože to naklopené lamely 
umožňují, větrat při rozsvíceném světle. Ko-
máři, můry a jiný obtížný hmyz potom nemají 
šanci dostat se dovnitř.
Velkou výhodou venkovních rolet s  funkcí 
žaluzie je ta, že jsou kompatibilní s běžnými 

roletovými kastlíky, vodicími lištami, pohony 
a  ovládáním. A  stejně jako ostatní venkovní 
rolety lze i  tyto rolety ovládat ručně popru-
hem či klikou anebo motorem.  Výběr správ-
ného motoru závisí na hmotnosti a velikosti 
pancíře. Rolety s  naklápěcími lamelami se 
vyrábějí v šesti základních barvách – stříbrná, 
bílá, šedá, krémová, béžová a antracit. Na přá-
ní zákazníka lze lamely lakovat do  jakékoli 
barvy RAL. 

Lenka Hummlová
Externí spolupracovnice 

RTS Magazínu

Obr. 4: roleta se sítí proti hmyzu

Obr. 3: roleta s otevřenými lamelami  

... do detailu

W

AK-FLEX 
promyšlený systém ...

USB = 0,61 W/m² K pro 

schránka 260 x 265 mm

Tab. 1: mezní rozměry pancíře

Rozměry pancíře

max. plocha 6,25 m2

max. šířka 250 cm

max. výška 280 cm
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Jednání se zákazníky
Hosté stánku se seznámili s letošními novinka-
mi, a to jak z oblasti svislých fasádních clon tak 
vnitřního látkového stínění. Na ploše o rozloze 
přibližně 200 metrů čtverečních byly k vidění 
téměř všechny nabízené výrobky značky CLI-
MAX. Pro návštěvníky stánku bylo připraveno 
dostatečné množství dobré kávy, pravé valaš-
ské slivovice, výborných frgálů a  nechybělo 
jako již tradičně ani plzeňské pivo.
Skvělou a kvalitní práci během veletrhu od-
vedl kompletní tým zaměstnanců CLIMAX,  
který byl po celou dobu výstavy k dispozici 
všem návštěvníkům stánku.

Svislé fasádní clony
Představovanou novinkou letošního roku 
byly i  výrobky z  oblasti svislých fasádních 
clon. Mezi ně patří například clona v  lanku 
pod názvem WINROL, clona s výklopnými ra-

meny WINARM a také podmítkové provedení 
clony NICHE 125, která ke  zvýšení odolnosti 
proti větru využívá systém zipu.

Novinky látkového stínění
Portfolio výrobků značky CLIMAX se rozšířilo 
o nový roletový systém pro vnitřní látkové stí-
nění s názvem VARIETA. Samotný systém nabízí 
širokou škálu možností - konzoly, montážní 
profi l, tři druhy kazet, nechybí ani boční vedení, 
které lze volit v lanku nebo pomocí vodicích lišt. 
Látky na rolety, ale i japonské posuvné stěny lze 
v současnosti vybírat z téměř 320 druhů. A to 
jak jednobarevných, technických tak i trendo-
vých. Samozřejmostí je i  výběr z  látek s  dvojí 
propustností světla, takzvaného typu ZEBRA.

Venkovní žaluzie Protal
Stále více a více roste zájem o venkovní žalu-
zie. A  právě značka CLIMAX, která je českou 

špičkou v oblasti stínicí techniky, na veletrhu 
prezentovala další svůj velmi žádaný výrobek 
– celokovovou venkovní žaluzii PROTAL. Díky 
pohybu lamel, který je vedený pomocí speci-
álního ocelového řetězu v bočních lištách se 
žaluzie vyznačuje velkou pevností a stabilitou.  
Součástí stánku byla i  prezentace nové ven-
kovní žaluzie C-60 v samostatném provedení 
s integrovanou sítí proti hmyzu, C-80 VENTAL 
v  provedení Comfort systém a  Z-90 NOVAL 
s podomítkovým boxem.

Stánek CLIMAX, jako vždy, provázela vý-
borná atmosféra. Navštívili ho hosté jak ze 
zahraniční, tak i zákazníci z České republiky 
a Slovenska. Za jejich návštěvu patří obrov-
ské díky společně s přáním mnoha úspěchů 
do nadcházející sezóny stínicí techniky.

(PR)

Výrobky CLIMAX v Norimberku

Největší český výrobce stínicí techniky společnost SERVIS CLIMAX vystavovala své výrobky 
na  veletrhu Fensterbau v  německém Norimberku. Specializovaný veletrh inovací pro okna, 
dveře a fasády je v současnosti považovaný za evropskou špičku ve zmíněném oboru. Letošní 
ročník navštívilo více než 110 tisíc lidí, kteří si prohlédli bezmála 800 expozicí z téměř 40 zemí. 
SERVIS CLIMAX zde představil novinky z oblasti svislých fasádních clon a látkového stínění.
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Podmínky soutěže
Do  soutěže budou zahrnuty stavby do-
končené v letech 2015 a v části roku 2016 
(to pouze v tomto prvním ročníku, násled-
ně půjde o  stavby z  předchozího kalen-
dářního roku).
Princip soutěže: přihlášená stavba se 
bude prezentovat zasláním fotografi c-
kých snímků stavby/realizace se stínicí 
technikou za  sledované období, snímky 
budou doplněný popisem charakteristi-
ky použité stínicí techniky a způsobu její 
montáže.
Přihlašovatelem stavby může být fyzická 
nebo právnická osoba, která má k přihlá-
šené stavbě prokazatelný vztah – majitel, 
investor, dodavatel, architekt nebo stu-
dio, které stavbu navrhovalo, a která sou-
časně vlastní autorská práva k  zaslaným 
fotografi ím a informacím.
Období pro zasílání soutěžních snímků: 
16. května – 30. září 2016.
Doba on-line hlasování: říjen – listopad 
2016.
Vyhlášení výsledků soutěže: únor 2017.

Požadavky na zasílané snímky
Snímky musí být technicky kvalitní, ost-
ré, v  tiskové kvalitě - rozlišení minimálně       
300 dpi.
Snímky, resp. informace k nim, musí obsa-
hovat následující informace: 

   typ stavby/realizace (rodinný dům, 
obytný dům, administrativní budova, 
hotel, restaurace apod.),

   místo stavby/realizace (obec a stát),
   typ použité stínicí techniky včetně 

technického provedení a  způsobu 
ovládání,

   způsob montáže stínicí techniky,

   další zajímavé informace týkající se 
např.: specifi ckého provedení stínicí 
techniky, montáže atd.,

   zdroj (majitele fotografi e) – ten sdě-
lením těchto údajů současně uděluje 
souhlas s  použitím fotografi í v  rámci 
odborné činnosti SVST,

   maximální rozsah: 8.000 znaků,
Snímky budou doručeny elektronickou 
formou na  adresu rts-magazin@svst.cz 
nejpozději do 30. 9. 2016.
Maximální počet snímků: 6, z toho min. 2 
snímky celé stavby, min. 2 snímky stínění, 
minimálně 1 snímek na výšku.

Hlasování
Výběr vítězných snímků proběhne hlasováním 
elektronickou formou na adrese: www.svst.cz, 
a to ve dvou kategoriích: hlasování laické veřej-
nosti a hlasování odborné veřejnosti.

Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky budou vyhlášeny v  RTS Magazínu 
a na webových stránkách www.svst.cz v úno-
ru 2017.

Odměna pro vítězné stavby
V každé z obou kategorií budou první 3 místa 
odměněna prostorem pro bezplatnou pre-
zentaci v  RTS Magazínu v  rozsahu jedné až 
dvou stran.

Věříme, že soutěž přinese řadu zajímavých in-
formací a spoustu inspirace na architektonic-
ky zajímavé, ale také efektivní využití stínicí 
techniky. Již nyní se proto těšíme na přihláše-
né stavby.

Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí 

a RTS Magazín

Soutěž REALIZACE ROKU 2016 

VE STÍNICÍ TECHNICE

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) se roz-
hodlo vyhlásit první ročník soutěže staveb, v nichž bude hlav-
ní roli hrát stínicí technika. Zatímco v soutěžích, které jsme 
vyhlašovali doposud, nám stačily fotografi e zajímavé realiza-
ce stínění, současná soutěž jde dále – máme zájem o bližší 
popis řešení, na kterém se stínicí technika podílí.

REALIZACE ROKU 2016
VE STÍNICÍ TECHNICE
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Zajímavé realizace

Soukromý byt, Praha, ČR - kazetová markýza, motorické ovládání                                                                                           Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, Anzio, Itálie - screenová roleta, motorické ovládání                                                                                                         Zdroj: ISOTRA a.s.



26 RTS Magazín 2/2016

Rodinný dům, Turnov, ČR - venkovní žaluzie Z 90, motorické ovládání                                                                                    Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.      

Administratívny objekt, Banská Bystrica, SR - atypické interiérové žalúzie so šírkou lamely 25 mm, manuálne ovládanie     Zdroj K-system, spol. s r. o.
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Rodinný dům, Račice, ČR - sekční garážová vrata, vchodové dveře, automatické motorické ovládání garážových vrat   Zdroj: Lomax & Co s.r.o.

Soukromá rezidence, Kostarika - screenová roleta, motorické ovládání                                                                                               Zdroj: ISOTRA a.s.
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PROFIL OSOBNOSTI

Ing. Oldřich Kocourek

Datum narození: 23. ledna 1959
Studium:   Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta zahraničního obchodu 
Praxe: Československá národní plavba, a.s.
 Skloexport p.z.o.
                            Batima spol. s r.o. - jednatel
Firma a pozice:  BATIMA API CZECH, k.s. – jednatel společnosti

Ing. Oldřich Kocourek vystudoval v roce 1982 Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu zahraničního obchodu. Pracoval v akciové 
společnosti Československá národní plavba jako lodní ekonom.
V roce 1989 založil společnost Batima spol. s r.o., která vyráběla venkovní rolety pro německý trh. V roce 1992 fi rma postavila „na zele-
né louce“ v Mníšku u Liberce první administrativní a výrobní halu, kde zahájila výrobu rolet i pro tuzemský trh. V současné době fi rma          
pod vedením pana Kocourka vyrábí veškerou protisluneční techniku, rozrostla se o více výrobních hal s vlastní práškovou lakovnou. Díky 
ní proniká na tuzemský i zahraniční trh lakováním veškerých hliníkových prvku a výrobků. Firma BATIMA API CZECH, k.s. již není pouze 
„roletářskou“ fi rmou. Její hliníkové slunolamy, fasády, parapety a další výrobky získávají na trhu kladný ohlas.
Jeho životní krédo je: „Řeči se nepočítají, jen poctivá práce a víra v kolektiv nás stále vede vpřed...“. Nerad se fotografuje.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Partnerství s odbornými akcemi
Také v předchozích měsících se v rámci spo-
lupráce s odbornou veřejností stalo Sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
partnerem několika odborných akcí, jako 
např. mezinárodní výstavy INOFTHERMA 
Ostrava (leden 2016), veletrhu Dřevostav-
by Praha (únor 2016) nebo Fórum českého 
stavebnictví (březen 2016). Tyto aktivity jsou 
pro nás vždy příležitostí k  navazování cen-
ných kontaktů a  předávání informací o  na-
šem oboru právě odborné veřejnosti.
V  následujícím období budeme podobně 
spolupracovat např. se Setkáním lídrů české-

ho stavebnictví a  Stretnutím lídrov sloven-
ského stavebníctva.

DEN STÍNICÍ TECHNIKY
Již pošesté letos oslavíme Den stínicí tech-
niky. Na  tento den připravila řada našich 
členů ve svých provozovnách aktivity urče-
né klientům, obchodním partnerům či od-
borné veřejnosti. Podrobný přehled těchto 
aktivit naleznete na  www.svst.cz nebo také 
na  předposlední straně tohoto čísla. V  ná-
vaznosti na tento svátek našeho oboru SVST 
natočilo reportáž do pořadu Jak se staví sen. 
Široké veřejnosti v  ní přineseme informace 

RTS Magazín na Fóru českého stavebnictví 2016
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PROFIL OSOBNOSTI

Ladislav Souček, Ing.

Datum narození: 24. 8. 1957
Bydliště: Praha 4
Studium:   ČVUT, fakulta strojní
Praxe: VUOSO, SKVTIR, Eclipse Blind Systems s.r.o., HPM, a.s., 
 HELLA stínící technika s.r.o.
Firma a pozice:  HELLA stínící technika s.r.o., jednatel

Po ukončení studia pracoval jako konstruktér obráběcích strojů ve VÚOSO, poté v oddělení 
licencí SKVTIR. Od  roku 1993 začal pracovat v  oboru, nejprve jako zástupce Eclipse Blind 
Systems v ČR, od r. 1997 jako jednatel české pobočky. Po fúzi s HPM, a.s. pak od roku 2000 
do roku 2003 jako obchodní ředitel a prokurista společnosti. V r. 2003 spoluzakládal českou 
pobočku holdingu HELLA - HELLA stínící technika s.r.o. s cílem nabídnout na českém trhu 
stínicí techniku vyšší kvality a  nadstandardního designu. Cíl se daří plnit a  značka HELLA 
se stala známou na českém trhu. Jeho obchodním krédem byla vždy slušnost a serióznost.
Ve volném čase se vedle rodiny věnuje sportu - tenisu, turistice a lyžování.

Přidružení členové SVST

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

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

o  přednostech hlavních typů stínění a  také 
inspiraci v  podobě interiérového stínění: 
plisé a  japonských stěn. Reportáž můžete 
sledovat 21. května 2016 v odpoledních ho-
dinách na TV Prima.

Odborná činnost sdružení
Odborný tým SVST na  svých pravidelných 
jednáních připravuje podklady pro podpo-
ru argumentace využívání stínicích prvků. 
Po  provedení normových výpočtů ke  sta-
novení stínicího součinitele vybraných stíni-
cích prvků se v  současné době zabývá mj. 
aktualizací Produktových listů stínicí techni-
ky. Předpokládáme, že aktualizace bude ho-
tova do konce letošního roku a poté ji dáme 
k dispozici odborné veřejnosti.

Valná hromada SVST
Začátkem června se bude konat další řádná 
valná hromada SVST, tentokrát v EA Business 
Hotelu v  Jihlavě. Kromě nezbytných admi-
nistrativních záležitostí sdružení bude opět 
příležitostí k projednání odborných projektů, 
na kterých sdružení pracuje, a k přípravě dal-
ších. Navážeme také na minule zahájený cy-
klus vzájemného sdílení zkušeností  formou 
krátkých prezentací některých členů, kte-
rými v  rámci sdružení posilujeme odborné, 
manažerské i  etické podnikatelské hodnoty. 
Workshop a  dostatek prostoru pro diskuse 
je pak příležitostí pro navazování dalších ob-
chodních partnerství mezi členy.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST, www.svst.cz

Jednání odborného týmu SVST, březen 2016, zleva: T. Veselý (Somfy), M. Palát (Lomax), R. Havel (Servis CLimax), T. 

Míl (Hella), P. Sedláček (Isotra), P. Ripel (Building Plastics)
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zdroj: ISOTRA a.s.

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 
zveřejněných dopisů.

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 2016 - 2017

EDEN 3000 2. 1. - 23. 12. 2016 Brno ČR

Stavíme, bydlíme - Krkonošský veletrh 29. - 30. 4. 2016 Trutnov ČR

Stavíme, bydlíme Kladenský veletrh 7. 5. - 8. 5. 2016 Kladno ČR

HOBBY 18. - 22. 5. 2016 České Budějovice ČR

Frýdecko-Místecký veletrh 20. - 22. 5. 2016 Frýdek Místek ČR

Opavský veletrh 28. - 29. 5. 2016 Opava ČR

Stavíme, bydlíme Valašské Meziřící 4. - 5. 6. 2016 Valašské Meziřící ČR

Chodský veletrh 12. - 14. 8. 2016 Domažlice ČR

Dům 2016 19. 8. - 21. 8. 2016 Louny ČR

Domov a teplo 9. - 11. 9. 2016 Lysá nad Labem ČR

Stavíme, bydlíme - Teplo Orlicko 16. - 17. 9. 2016 Rychnov nad Kněžnou ČR

FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 20. - 24. 9. 2016 Praha ČR

HOBBY PODZIM 29. 9. - 2. 10. 2016 České Budějovice ČR

FOR INTERIOR 29. 9. - 2. 10. 2016 Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 30. 9. - 2. 10. 2016 Pardubice ČR

Moderní dům a byt Plzeň 14. - 16. 10. 2016 Plzeň ČR

Dům a bydlení Liberec 14. - 16. 10. 2016 Liberec ČR

Stavotech - Moderní dům 3. - 5. 11. 2016 Olomouc ČR

Moravská dřevostavba 3. - 5. 11. 2016 Olomouc ČR

Ekoenerga 3. - 5. 11. 2016 Olomouc ČR

Bytová show 3. - 6. 11. 2016 Hradec Králové ČR

PAMÁTKY 4. - 5. 11. 2016 Praha ČR

DENKMAL 10. - 12. 11. 2016 Lipsko Německo

BAU 16. - 21. 1. 2017 Mnichov Německo



Den stínicí 
 techniky    16. května 2016
SVÁTEK ŽALUZIÍ I ROLET I MARKÝZ I PLISÉ          BALDACHÝNŮ I JAPONSKÝCH STĚN I SCREENŮ I SLUNOLAMŮ

V  rámci Dne stínicí techniky budou v  naší fi rmě Dny otevřených 
dveří 16. – 17. 5. 2016, od 9 – 18 hodin na pobočce Moskevská 63, 
Praha 10. Představíme novinky z oboru stínicí techniky a systém do-
mácí  automatizace TaHoma pro inteligentní bydlení.
ALMMA spol. s r. o., Praha, Dobříš, www.almma.cz 

Den stínicí techniky opět podpoříme internetovou informační kam-
paní včetně akční slevy na  stínicí techniku, která bude koncovým 
zákazníkem objednána v tento den.
ALUROL spol. s r.o., Nové Město nad Metují, www.alurol.com

Na Den stínicí techniky jsme pro zákazníky připravili akci „ke každé 
roletě vnitřní žaluzie zdarma“.
BATIMA API CZECH, k.s., Mníšek u Liberce, www.batima.cz 

Na Den stínicí techniky máme pro zákazníky připraven Den otevře-
ných dveří.
BECKER motory s.r.o., Praha, www.becker-motory.cz 

Oslavy Dne stínicí techniky letos zahájíme již týden předem – osla-
vou výročí 20 let založení naší fi rmy. Následovat bude Den otevře-
ných dveří, jehož součástí budou různé zábavné atrakce i gurmán-
ské zážitky. Akce vyvrcholí právě na  Den stínicí techniky mediální 
kampaní na podporu oboru stínicí techniky.
Building Plastics ČR, s.r.o. Košíkov, www.buildingplastics.cz

Na Den stínicí techniky jsme připravili Den otevřených dveří a na-
bídneme našim zákazníkům montáž zdarma ke všem produktům.
HOPA PLZEŇ, s.r.o., Plzeň, www.ho-pa.cz

V  Den stínicí techniky 2016, tj. 16. května 2016 pořádáme Den 
otevřených dveří s  odbornou exkurzí pro studenty středních škol 
s technickým a stavebním zaměřením. O těchto aktivitách budeme 

veřejnost informovat prostřednictvím webových stránek a  face-
booku.
ISOTRA a.s., Opava, www.isotra.cz

Ve všech showrooms napříč celou Českou republikou a Sloven-
skem je připraven Den otevřených dveří Lomax pro zákazníky, 
projektanty či architekty. Pro návštěvníky bude vyhlášena sou-
těž 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 tiskovou 
zprávou a také upoutávkou na našich webových stránkách, v blo-
gu a dalšími komunikačními kanály. Součástí kampaně bude také 
Direct Mail akce. Při této příležitosti je budeme informovat, mimo 
jiné, o našich novinkách ve venkovním zastínění.
LOMAX & Co s.r.o., Bořetice, www.lomax.cz

Ke  Dni stínicí techniky se připojíme prodloužením otevírací doby 
v naší provozovně v Holické ulici 29, Olomouc.
PAKL družstvo, Olomouc, www.pakl.cz   

Ke  Dni stínicí techniky se letos připojíme prodlouženou otevírací 
dobou, a to až do 22.00 hodin!
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o., Praha, www.samezaluzie.cz

Firma Sodoma Perfecta na Den stínicí techniky – 16. května 2016 – 
otevře svou novou vzorkovnu v Benešově.
Sodoma Perfecta s.r.o., Praha, Benešov, www.perfecta.cz

V rámci Dne stínicí techniky bude na našem webu celý týden, tedy 
16. 5. - 20. 5. akční sleva 15 % na vše na e-shopu www.zaluzie24.eu 
a na web také umístíme informace o Dni stínicí techniky a o SVST.
Žaluzie24, Ostrava, www.zaluzie24.eu

U všech našich zákazníků budou mít zákazníci na Den stínicí techniky možnost zdarma získat knihu Stínění oken. Na přesné podmínky se ptejte 
u svého dodavatele stínění – člena SVST.
Také letos SVST prostřednictvím svých členů přispěje darem ve formě stínicí techniky některému ze zařízení péče o zdravotně postižené obča-
ny.. Tentokrát SVST rozdělí dar v celkové hodnotě 36.000 Kč mezi dvě zařízení:  Domov seniorů Lužec nad Vltavou a Sdružení občanů EXODUS 
(chráněné dílny, sociální služby, sociální rehabilitace). 
Na daru se podílejí tyto fi rmy: 

Rok 2016 je již šestým rokem, kdy Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) pořádá Den 

stínicí techniky. Letos při této příležitosti natočilo SVST reportáž o stínicí technice do pořadu Jak se staví 

sen, který se bude vysílat 21. května 2016 odpoledne na TV Prima. Řada členů sdružení se ke Dni stínicí 

techniky připojí aktivitami ve svých provozovnách, showroomech, na webech apod. Zde se můžete po-

dívat, co je připraveno právě ve Vašem regionu.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

Všem dárcům tímto za poskytnutí jejich příspěvku upřímně děkujeme.



Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz


