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Dopřejte si komfort automatického 
ovládání žaluzií 
■ Komfortní ovládání
K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk tlačítka
na dálkovém ovladači nebo krátké pootočení
ovládacím kolečkem!

■ Úspora energie
Motorizované žaluzie neslouží jen jako designový 
prvek. Pokud jsou doplněny o čidla, která reagují 
na povětrnostní podmínky, mohou snižovat
náklady na chlazení či vytápění budovy.

■ Prodlužte životnost svých žaluzií 
Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny před 
poškozením. Fouká-li příliš silný vítr, žaluzie se auto-
maticky zatáhne a tím je chráněna před poškozením.

■ Ochrana interiéru vašeho domu
Žaluzie pracuje automaticky a reaguje na vnější 
podmínky. Tím chrání váš dům před přehříváním, 
UV zářením a také před pohledy zvenčí.
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Editorial
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Vážení čtenáři,

léto se pomalu chýlí ke konci, ale i s blí-
žícím se podzimem pro Vás máme řadu 
zajímavých informací a  aktuálních po-
zvánek.

Vyhověli jsme některým z Vašich námě-
tů a  přinášíme v  tomto čísle informace 
o  atypických řešeních – tentokrát in-
teriérového stínění. Na  atypická řešení 
exteriérových prvků se pak můžete těšit 
v příštím čísle našeho časopisu.

Zajímaly Vás ale také technické detaily 
související se způsoby montáže stínicích 
prvků, a proto se tomuto tématu věnuje-
me v článku o tepelně izolačních boxech 
pro venkovní žaluzie a rolety.

Krátce se ještě vrátíme k  tomu, jak pro-
bíhal letošní Den stínicí techniky, ale 
naopak s  předstihem Vás upozorníme 
na  několik zajímavých akcí, které jsou 
pro Vás připraveny na  podzim. Od  akcí 
vzdělávacího charakteru, jako např. kon-
ference Zvýšení úspěšnosti projektantů 
pozemního stavitelství nebo seminář 
Otvorové výplně stavebních konstrukcí, 
až po vydání nové knihy o stínění a s tím 
související křest této knihy.

Přinášíme také čerstvé informace o pro-
bíhajících měřeních emisivity materiálů, 
z nichž jsou vyráběny stínicí prvky, která 
iniciovalo Sdružení výrobců stínicí tech-
niky a jejích částí.

Chybět nebudou ani pravidelné a  ob-
líbené rubriky Fórum častých dotazů,           
Odborná terminologie a  Zajímavé re-
alizace a  doufáme, že i  tentokrát jsme                                                                                              
pro Vás vybrali užitečné a inspirující pří-
klady.

Rádi budeme i nadále časopis přizpůso-
bovat Vašim potřebám, a  proto i  v  bu-
doucnu uvítáme Vaše podněty.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Z provedených studií je zřejmé, 
že vliv interiérové stínicí techni-
ky je, z pohledu termoregulace, 
menší, než je tomu u  exteri-
érového stínění. Mezi hlavní 
přednosti pak patří možnost 
dotvoření designu interiéru                                          
dle konkrétních představ a přá-
ní zákazníka, a  to díky široké 
nabídce barev, vzorů a materiá-
lů. Výhodou u určitých produk-
tových skupin interiérového 
zastínění je možnost jeho aty-
pického provedení (trojúhelní-
ky, lichoběžníky, kosodélníky, 
oblouky) z  důvodu konstrukce 
stavebního otvoru, resp. prove-
dení okna.

Mezi tyto produktové skupiny 
můžeme zařadit:
  interiérové žaluzie,
  plisé,
  vertikální žaluzie.

Interiérové 
horizontální žaluzie
Horizontální žaluzie jsou nej-
běžnějším typem interiérového 
zastínění místnosti. Lamely ža-
luzií v  této kategorii jsou vyro-
beny nejčastěji z hliníku, dřeva 
nebo plastu – jejich výhodou 
je lehkost a  zároveň vysoká 
odolnost. Interiérové horizon-
tální žaluzie se v produktových 
řadách liší lamelami, způsobem 
uchycení, ovládáním a  prove-
dením horního profi lu.

Přednosti a  výhody interiéro-
vých žaluzií:
  variabilita provedení ovládání,
  různé varianty provedení 

horního profi lu,
  nízká ovládací síla,
  snadná montáž a údržba,
  možnost atypického prove-

dení u vybraných typů.

Jednou z  předností interiéro-
vých žaluzií je možnost výroby 
atypického tvaru žaluzie dle 
požadavku zákazníka a  mez-
ních možností otvorové výplně. 
Obecně můžeme rozlišit násle-
dující provedení.

  Šikmé horizontální žaluzie 

- řetízkové 

 Vyrábějí se v provedení se si-                                                                           
lonovým vedením; naklápě-
ní i  zvedání lamel probíhá 
prostřednictvím řetízku; 
lamely je možné vytáhnout 
po  začátek zešikmení; zá-
kladní provedení: trojúhel-
ník, lichoběžník, kosodélník.

  Šikmé horizontální žaluzie – 

ovládané táhlem a šňůrkou 

 Vedení je silonové nebo lan-
kové, popř. existují varianty 
provedení bez vedení; lame-

ly lze naklápět pomocí trans-
parentního nebo kovového 
táhla; zvedání lamel probíhá 
pomocí šňůrky; u  interiéro-
vých žaluzií s  vedením lze 
lamely vytáhnout po  začá-
tek zešikmení, u  žaluzií bez 
vedení až do  šikmé roviny 
- přepony; základní pro-
vedení: trojúhelník, licho-                                                             
běžník, kosodélník.

  Obloukové horizontální 

žaluzie – v provedení táhlo, 

šňůrka 

 Tento typ žaluzií je vhod-
ný pro montáž do  oblou-
kových plastových nebo 
dřevěných eurooken; tyto 
žaluzie slouží pro naklápění 
lamel a zvedání lamel po za-
čátek oblouku.

Plisé
Plisé je skládaná látková žalu-
zie – dle přání a účelu lze zvo-
lit látky s  povrchovou úpravou 
proti přilnutí prachu a  jiných 
nečistot, látky s  různým stup-
něm propustnosti světla, látky 
zatemňující a další. Ve srovnání 
s  klasickou interiérovou žaluzií 
je tento systém ojedinělý tím, 
že lze intenzitu stínění nastavit 
současně stažením/vytažením 
horního nebo dolního profi lu, 
což umožňuje vytvořit stínicí 
pruh libovolné výšky. Rozlišu-
jeme 3 primární typy dle pro-
vedení: plisé bez vedení, plisé 
se šňůrkovým vedením, plisé 
s  vedením ocelovým lankem; 
speciální kategorii pak tvoří pli-
sé se dvěma látkami.

Přednosti a výhody plisé:
  elegantní prvek moderního 

interiéru,
  široký výběr plisovaných 

materiálů, barev, vzorů a po-
tisků,

Atypická provedení vybraných produktových 

skupin interiérového stínění

Nabídka stínicí techniky je v současné době značně široká a v primárním členění ji můžeme 
rozdělit na exteriérovou a interiérovou, dle pozice umístění stínicího prvku. V následujícím 
článku se zaměříme pouze na interiérové provedení stínicí techniky.

Ukázka vybraných typů atypického provedení interiérových horizontálních žaluzií
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  možnost kombinace dvou 
látek,

  variabilní systém ovládání – 
šňůrka, madlo,

  možnost atypického prove-
dení u vybraných typů.

Mezi základní přednosti plisé 
patří zastínění i  velmi atypic-
kých oken v  provedení troj-
úhelníky, lichoběžníky, koso-
délníky a  oblouky. Atypické 
možnosti plisé lze aplikovat 
u těchto provedení: volně visící, 
se šňůrkovým vedením, s vede-
ním ocelovým lankem. Zvedání 
a  spouštění plisé lze aplikovat 
pomocí šňůry nebo madla, a to 
až do  zešikmené nebo jinak 
tvarované plochy.

Vertikální žaluzie
Vertikální žaluzie představují 
nejen ochranu prosti sluneč-
ním paprskům, ale jsou zejmé-
na moderním a  elegantním 
doplňkem interiéru. Lamely 
vertikálních žaluzií jsou nabí-
zeny v  široké škále provedení, 
včetně látek s  plně zatemňují-
cím účinkem, látek nehořlavých 
nebo látek s obsahem skelného 
vlákna. Vertikální žaluzie lze 
použít jak k  zastínění velkých 

ploch, tak i k předělení velkých 
místností.

Přednosti a výhody vertikálních 
žaluzií:
  dekorativní prvek zastínění 

interiéru,
  široký výběr lamel různého 

materiálového složení,
  možnost elektrického ovlá-

dání,
  možnost atypického prove-

dení u vybraných typů.

Jednou z předností vertikálních 
žaluzií je možnost atypického 
provedení.

  Šikmé vertikální žaluzie 

 K naklápění lamel slouží řetí-
zek, stahování lamel ovládá 
šňůra; vhodné pro montáž 
jak na  stěnu, tak do  stropu; 
volba manuálního nebo 
elektrického ovládání.

  Obloukové vertikální žaluzie 

 Lamely jsou naklápěny po-
mocí řetízku, stahování la-
mel ovládá šňůra; vhodné 
pro montáž jak na stěnu, tak 
do stropu; v tomto provede-
ní se nabízí možnost elek-
trického ovládání.

  Vertikální žaluzie v  prove-

dení „plafond“ 

 Lamely jsou stahovány pou-
ze v  rovině látek pomocí 
šňůry; naklápění lamel ver-
tikálních žaluzií je možné 
prostřednictvím pomocné-
ho řetízku, který je spuštěný 
dolů; tento typ provedení je 
vhodný pro montáž do  vo-
dorovné nebo šikmé rovi-
ny s  možností elektrického 
ovládání.

Nabídka interiérového stíně-
ní na  trhu je široká, nicméně 
u  řady výrobců lze nalézt také 
atypické provedení vybraných 
typů – interiérové žaluzie, plisé, 
vertikální žaluzie, které lze při-
způsobit konstrukci stavebního 
otvoru a lze tak zákazníkovi po-
skytnout řešení, které odpovídá 
jeho speciálním požadavkům.

Jakub Vaněk
RTS Magazín

Ukázka vybraných typů atypického provedení plisé

Ukázka vybraných typů atypického pro-

vedení vertikálních látkových žaluzií
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Slunolamy Alaris® AERO

Slunolamy 

Jsou stínicí prvky, které regulují sluneč-
ní svit v  interiéru. Jejich výhodou je velká 
odolnost vůči povětrnostním podmínkám, 
korozi a  ochrana před tepelnou radiací. 
Specifi cké výhody z hlediska uživatele jsou 
ochrana před přímým slunečním zářením, 
ochrana před nadměrným přehříváním, 
ochrana soukromí, dotváření zdravého ži-
votního prostředí a z hlediska architektury 
i architektonický prvek.

Česká značka v českých rukou

Alaris ® je ryze česká značka slunolamů 
od  českého výrobce a  dodavatele společ-
nosti Pelz CZ s.r.o.

Alaris AERO

Řada Alaris AERO se skládá z  uzavřených 
lamel ve  tvaru křídla o  velikostech 150 až 
400 mm v  typové řadě: 150, 190, 250, 300, 
350 a  400 mm. Rozteč lamel a  vzdálenost 
podpůrné konstrukce záleží na  velikosti 
lamely a zeměpisné oblasti stavby. Základ-
ní varianty použití lamel jsou zobrazeny 
na obr. 1. 2. a 3.

Architektura lamel AERO

Základním znakem lamel AERO je tvar čoč-
kovitého průřezu. Díky svému tvaru a zpra-
cování tvoří robustní a odolný stínicí systém. 
Používají se jako pevné nebo pohyblivé pro-
tisluneční clony. Zejména jako zastínění pro-
sklených fasád, oken a světlíků.

Systém Vario Click

Systém uchycení lamel Vario Click je díky 
letmému uchycení stínicí lamely vhodný           
pro širokou škálu použití od  klasického 
horizontálního slunolamu až po  architek-
tonická řešení. Výhoda spočívá v  široké va-
riabilitě, kdy s použitím jednoho držáku lze 
dosáhnout čtyř možností naklopení lamely 

a libovolné rozteče jednotlivých lamel. Mon-
táž lamely probíhá z  čelní strany pouhým 
zacvaknutím a  zajištěním proti podélnému 
posuvu. Sklon lamely lze nastavit v  úhlech 
90˚, 70˚, 60˚ a 45˚.

Pevné slunolamy

Tyto slunolamy se vyznačují jednoduchým 
konstrukčním zpracováním. Základem sys-
tému je hliníková lamela Alaris AERO, která 
je skrze systémovou koncovku kotvena k zá-
kladní konstrukci. Tato konstrukce může být 
tvořena svislými nebo vodorovnými nosníky, 
které navíc mohou být součástí stavby. Není 
zde tedy nutnost montáže speciálních podpor 
a díky tomu lze tento systém z hlediska naklo-
pení lehce přizpůsobit danému projektu.

Nový trend v oblasti stínicích systémů, který vytváří unikátní systém praktického a architek-
tonického řešení objektu. V  oblasti solární ochrany nabízí společnost PELZ CZ s.r.o. celou 
řadu řešení s použitím různých produktů a moderních stínicích systémů.

Obr. 1: Vario Click Obr. 2: Pevný slunolam Obr. 3: Naklápěcí slunolam
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Naklápěcí slunolamy

Naklápěcí slunolamy umožňují měnit in-
tenzitu zastínění v  závislosti na  aktuálních  
klimatických podmínkách nebo požadavků 
zákazníka. V  letních měsících tak dokážou 
účinně zabránit průchodu slunečních pa-
prsků do interiéru, naproti tomu v chladněj-
ších obdobích lze otevřením slunolamu slu-
nečních paprsků využít k ohřevu, což může 
snížit celkové náklady na vytápění.

Každá lamela je v  nosné konstrukci ulože-
na pomocí čepu, kolem kterého se otáčí. 
Spojením všech lamel pomocí táhla je pak 
docíleno synchronního pohybu celého slu-
nolamu. Zastínění pomocí naklápěcího slu-
nolamu může být řešeno jako horizontální 
nebo vertikální, přičemž jednotlivé lamely 
mohou být vodorovně pod sebou nebo 
svisle vedle sebe.

Ovládání

Lamely naklápěcího slunolamu lze ovládat 
jednak elektricky, ale i  manuálně. V  přípa-
dě elektrického ovládání jsou používány 
lineární motory pracující s napětím 24 V DC 
nebo 230 V AC. Motor má předem nastave-

ný rozsah pohybu, tzn. může se pohybovat 
pouze v  povoleném rozmezí. Toto rozmezí 
lze v průběhu přípravy projektu upravovat 
a  docílit tak zastínění přesně odpovídající-
ho daným požadavkům. Při manuálním na-
klápění lamel slunolamu lze pro horizontál-
ní slunolamy využít kliky, jejímž otáčením 
se díky použité převodovce přesně nastaví 
požadovaný úhel. Pro případ vertikálního 
slunolamu pak lze ovládání řešit pomocí 
kulisy na nosníku slunolamu.

Speciální slunolamy

Použití naklápěcího slunolamu není v  žád-
ném případě limitováno tvarem zastiňované 
plochy. Lamely slunolamu mohou tvořit na-
příklad oblouk, který může přesně kopírovat 
tvar zimní zahrady nebo střešního světlíku. 
Podle požadavků zákazníka lze navrhnout 
libovolné řešení, které bude splňovat po-
žadavky daného architektonického návrhu, 
a  konečný výsledek bude vyroben přímo 
„na míru“.

www.alaris.cz
(PR)

Ukázka vertikálních a horizontálních slunolamů Alaris 

AERO.

  
  Výzva k přihlášení účastníků 

CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ
OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

VIII. ročník 15.–16. října 2013
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY
1. Změny legislativy a norem
2. Otvorové výplně a jejich komponenty- nové technologie
3. Příprava stavby- Úloha projektanta- Zabudování výrobku
4. Vliv otvorových výplní na vnitřní prostředí budov
5. Vady a poruchy otvorových výplní, vady montáže
6. Dotační tituly

Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKA, 3 body.

SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY 

A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST) VÁS ZVE 

NA PŘEDNÁŠKY Z OBORU STÍNĚNÍ:

 „Praktický příklad vlivu stínicí techniky na energetickou bilanci 
 budovy“ – jménem SVST přednese Ing. Pavel Minář (EKOSTEP)
 „Experimentální stanovení spektrální emisivity povrchů výrobků 
 stínicí techniky pro vnější a vnitřní prostředí“ - jménem SVST 
 přednese Ing. Lubomír Keim, CSc. (VÚPS)www.stavokonzult.cz
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 Český trh roletových systémů má svou 

tradici a  soupeřit  zde s  konkurencí není 

jednoduché.  Nicméně ALUTECH našel ne-

jen své zákazníky, ale i posiluje svou pozici 

v České republice a na Slovensku a zvyšuje 

svůj obrat o 20-30 % každý rok. Díky čemu 

mají výrobky ALUTECH své místo na takří-

kajíc dávno rozděleném trhu? 

Český zákazník je zvyklý na vysokou kvalitu 
výrobků a  fl exibilní servis. Proto dnes vybí-
rá dodavatele, který splňuje tyto podmínky 
a zároveň může poskytnout výhodnější ceny.  
Díky vlastní výrobě a uspěšně zavedenému 
systému managementu jakosti je ALUTECH 
tím partnerem, který nabízí výrobcům rolet 
šanci prodávat rolety levněji a zároveň udr-
žet kvalitu výrobků.  
Důležitým specifi kem českého trhu je také 
věrnost značce, kdy zákazníci při objednáv-
ce rolet dávají přednost na  trhu dlouhodo-
bě existujícím výrobcům. V  tom případě je 
dobré, že ALUTECH je známou značkou díky 
úspěšné prezentaci na  veletrzích ve  Stutt-

gartu (2006, 2012), pravidelné reklamě v tis-
kových masmédiích a na webech a také díky 
početným pozitivním referencím spokoje-
ných zákazníků. ALUTECH má image kvalit-
ního a  dynamicky se rozvíjejícího dodava-
tele, pozorného vůči zákazníkům a  pružně 
reagujícího na změny trhu. 
Flexibilně reagovat na  požadavky klienta 
dovoluje vlastní výroba. V  rámci skupiny 
společností ALUTECH jsme si osvojili většinu 
technologií,  které jsou používané pro výro-
bu roletových komponentů – tj. výroba lako-
vaných pásů a  válcovaných profi lů, výroba 
hliníkových extrudovaných (lisovaných) pro-
fi lů, eloxování, prášková lakovna, automati-
zované lití pod tlakem apod. Z toho důvodu 
dodává ALUTECH širší sortiment roletových 
výrobků: 11 velikostí válcovaných lamel, 4 
druhy roletových schránek v  10-ti velikos-
tech a stovky jiných roletových komponen-
tů. Linky na  eloxování, linka na  práškové 
barvení a  také dekorování extrudovaných 
profi lů do imitace dřeva dovolují nabídnout 
bohatou barevnou škálu (přes 30 barev).

Více než 90% komponentů hotového roleto-
vého systému se vyrábí uvnitř holdingu, což 
umožňuje dodávat nejen exkluzivní, ale i vy-
soce kvalitní produkci. Konkurovat v oblasti 
termínů dodávek nám dovoluje logistické 
centrum Alutech Systems s.r.o., které je rezi-
dentem Evropské unie a zbavuje naše part-
nery celních formalit. 

 Jaký podíl na  trhu roletových systému 

má dnes ALUTECH?

Zde musíme rozdělit otázku do  dvou části. 
Na našich tradičních trzích – Rusko, Ukrajina 
a Bělorusko, kde prodáváme již přes 15 let, za-
ujímáme více než 50% trhu. Na nových trzích, 
jako např. Evropská unie, je náš podíl zatím 
minimální, max. 5-10%. Avšak přítomnost 
na nových trzích, a to i s minimálním podílem, 
je pro nás strategickým úkolem s cílem diver-
zifi kace trhů. Naši partneři se tak  mohou pře-
svědčit , že jsme schopni dlouhodobě  zajistit 
jejich potřeby v kvalitní roletní kompletaci.

ALUTECH:  Výroba pro aktivní 

rozvoj obchodu

Český trh roletových systémů je jedním z  nejvyspělejších trhů 
ve střední Evropě. Většina zde dostupných produktů je dodávána zá-
padoevropskými výrobci, jenž jsou známi výborným servisem  a vy-
sokou kvalitou. A  zde důležité místo na  trhu zaujímá skupina spo-
lečností ALUTECH (Bělorusko). Tajemství úspěchu odhalí zástupce 
ředitele odboru exportu Alutech Incorporated s.r.o. Andrei Šaurko. 
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 Naťukl jste důležitou otázku kvality 

produkce, která má samozřejmě velký vliv 

na  poptávku. Co dovoluje s  takovou jisto-

tou mluvit o kvalitě výrobků ALUTECH? Jak 

ji zajišťujete?

Začneme tím, že systém managamentu kva-
lity je v podnicích ALUTECH certifi kován po-
dle požadavků Mezinárodního standartu ISO 
9001 v  systému TUV CERT. Kontrola kvality 
produkce je prováděna ve  všech výrobních 
etapách od nákupu surovin po balením ho-
tových výrobků.
ALUTECH používá vysoce kvalitní surovi-
ny renomovaných evropských společností 
(Hydro Aluminium, Novelis, BASF, AkzoNo-
bel). Moderní výrobní komplexy jsou vyba-
veny inovačním zařízením předních evrop-
ských dodavatelů (Dallan, Italpresse apod.).
Naše společnost stále zkouší vzorky svých 
výrobků v akreditovaných centrech. Výsled-
ky zkoušek v  laboratořích IFT Rosenheim 
(Německo) a  TÜV CERT (Česko) potvrdily, 
že roletové systémy ALUTECH odpovídají 

evropským normám EN13659, EN12424, 
EN13241. A  ověření v  laboratořích BASF 
a AkzoNobel potvrdila odolnost lakovaného 
nátěru obarveného pásu „Alutech“ proti me-
chanickému poškození, roztažení, praskání 
vrstvení a  také vlivu negativních podmínek 
okolního prostředí (pára solné mlhy, alkálií, 
organických rozpouštědel). Kvalita nátěru 
hliníkových extrudovaných profi lů ALUTECH 
je potvrzena švýcarskými certifi káty Qualico-
at/Seaside a Qualanod. 

 ALUTECH má již okruh svých stálých zá-

kazníků v České republice. Na jakých prin-

cipech se zakládá spolupráci s klienty? 

Zvláštním rysem ALUTECHu je cílená politika 
vytváření partnerských vztahů. Pracujeme 
v  segmentu B2B, nedodáváme hotové vý-
robky, a  proto neděláme konkurenci svým 
zákazníkům. Takový postup nám dovoluje 
rozšiřovat geografi i dodávek a  současně 
upevňovat obchodní vztahy.

Také ve  spolupráci se svými klienty se sna-
žíme maximálně zjednodušit proces náku-
pu. Za tímto účelem jsme v České republice 
v roce 2009 otevřeli logistické centrum  Alu-
tech Systems s.r.o., které má 5000 m2 skla-
dových ploch s  profi ly a  komponenty pro 
rolety. Termín dodání produkce ALUTECH 
českým zákazníkům tak nepřesahuje 1 týden 
a našï zákazníci jsou zbaveni  všech celních 
formalit. 
Díky vysoké kvalitě produkce, kterou nabí-
zíme za  konkurenceschopné ceny, posky-
tujeme partnerům možnost více profi tovat 
a aktivně růst dokonce i během recese. Když 
naši zákazníci opakovaně volí roletové kom-
ponenty od skupiny ALUTECH, potvrzují tím 
vysokou úrověň provedení. A  společnosti, 
se kterými spolupracujeme, s námi zůstávají 
na dlouhou dobu.
Zveme ke  spolupráci všechny společnosti, 
které chtějí  rozvíjet svůj byznys spolu se spo-                                                                                                             
lečnostmi skupiny ALUTECH! 

(PR)
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Proč právě interiérové 
stínění
Vnitřní stínění plní, podobně 
jako stínění vnější, řadu důle-
žitých funkcí. Slouží k  regulaci 
přirozeného osvětlení a  ochra-
ně interiéru před neblahým 
vlivem slunečního záření, kro-
mě toho zabraňuje nežádou-
cím pohledům zvenčí, čímž 
přispívá k  zachování soukromí. 
Zároveň je také důležitým de-
korativním doplňkem interié-
ru, který dotváří jehocelkovou 
atmosféru. Jeho velkou výho-
dou jsou oproti exteriérovému 
stínění relativně nízké pořizo-
vací náklady a  snadná montáž. 
Na  rozdíl od  vnějšího zastínění 
však nedokáže zabránit zahří-
vání okenní výplně, a má tudíž 
jen omezené tepelně izolační 
schopnosti. Při rozhodování 
mezi interiérovým a  exteriéro-
vým stíněním je tedy nutné zvá-
žit především klimatické pod-
mínky stavby a  způsob jejího 
vyhřívání či naopak případného 
ochlazování.

Správný typ 
pro váš interiér
Nabídka interiérového stínění 
je velmi široká. Klasickou vari-
antou jsou tradiční látkové ro-
lety, na  kterých ovšem snadno 
ulpívají nečistoty, což vyžaduje 
časté čištění a  zabraňuje jejich 
používání v  domácnostech 
alergiků. Oblíbenou alterna-
tivou jsou proto horizontální 
hliníkové žaluzie, jejichž údržba 
je snadná a  bezproblémová, 
zvlášť při jejich umístění mezi 
okenní výplně. Lamely hori-
zontálních žaluzií samozřejmě 
nemusí být vyrobeny pouze 
z  kovu, ale také z  plastu, bam-

busu, dřeva či technické texti-
lie. Z  těchto materiálů mohou 
být vyrobeny také vertikální 
žaluzie, jejichž obliba ale stále 
převažuje spíš u  kancelářských 
prostor. Výhodou žaluzií je mož-
nost regulovat intenzitu sluneč-
ního záření nejen vytažením ža-
luzie do  určité polohy, ale také 
nakláněním lamel.

Látkové rolety díky nepřeber-
nému množství barev a  ma-
teriálů lze velmi jednoduše 
kombinovat s  interiérem, ať je 
v  jakémkoliv stylu. Díky spe-
ciální impregnaci proti usazo-
vání prachu vyžadují minimál-
ní údržbu a  různé typy látek 
umožňují také zvolit vhodnou 
intenzitu zastínění. Speciál-
ním typem je tzv. římská role-
ta, u  které látka není navíjena 
na  trubku, ale skládána vzhů-
ru po  vodorovných pruzích.                     
Pro atypická okna jsou vhodné 
plisé žaluzie, které nejsou vyro-
beny z  jednotlivých lamel, ale 
ze skládané technické tkaniny, 
čímž se podobají spíše roletám. 
Na  rozdíl od  nich lze ale plisé 
polohovat jak shora dolů, tak 
i zespodu nahoru.

Moderním způsobem zastínění 
jsou také elegantní japonské 
stěny, které jsou tvořeny posuv-
nými látkovými panely ukotve-
nými v kolejnicích. 

Pohodlné motorové 
ovládání
Jednotlivé typy interiérového 
stínění lze ovládat různými 
způsoby. Typické je manuální 
ovládání pomocí šňůrky nebo 
řetízku, látkové rolety umož-
ňují také ovládání pružinové 

Interiérové stínění zajistí maximální 

komfort i bezpečí

Interiérové stínění je v  českých domácnostech stále ještě oblíbenější než venkovní stínicí 
systémy. K jeho nejrozšířenějším typům patří tradiční horizontální hliníkové žaluzie. Existuje 
přitom široká škála alternativ, které ochrání před sluncem i pohledy zvenčí a zároveň skvěle 
doplní ostatní zařízení přesně na míru konkrétního interiéru. Se správnou ovládací technikou 
navíc zvýší komfort bydlení a přispěje i k jeho zabezpečení.
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Exkluzivní rolovací okenní síť F1 značky CLIMAX

Společnost SERVIS CLIMAX 
a.s. zařadila do  své nabídky 
novou rolovací okenní síť 
s názvem Rolo F1. Tento typ 
sítě představuje jedničku 
mezi protihmyzovými sítěmi 
ve své kategorii. 

Jedná se o síť v celohliníkovém provedení, kte-
ré zaručuje její maximální stabilitu a dlouhou 
životnost.
Síťovina je na navíjecí hřídeli uložena v kula-
tém horním boxu, vyrobeném z extrudované-
ho profi lu o rozměru 54 x 43 mm. Svislé vodicí 
lišty jsou hliníkové o  rozměru 40 x 25 mm, 
opatřené těsnicím kartáčkem. Vodicí lišty jsou 
kotveny do ostění nebo na rám okna. Bočni-
ce horního boxu jsou rovněž hliníkové a jsou              
při montáži fi xovány k vodicím lištám.
Síť F1 je ovládaná ručně - tahem za pojezdový 
profi l (47 x 10 mm), který je doplněn opět těs-
nicím kartáčkem. Propracovaná, kvalitní po-
užitá mechanika propůjčuje síti tichý a  přes-
ný chod. Na  požádání ji lze objednat včetně 
spodního pevného profi lu (s  integrovaným 
kartáčkem).
Nespornou výhodou tohoto typu sítě jsou 
její maximální výrobní rozměry. Instalovat ji 
lze do otvoru o maximální šířce 180 cm s výš-
kou 230 cm, nebo v  šířce 200 cm s  výškou 
do  150 cm. Celková maximální plocha sítě 
může činit až 3 m2.
Síť obsahuje šedou síťovinu, která je vyrobena 
z  poplastovaného sklolaminátového vlákna. 

To nepodléhá korozi a  dobře snáší teplotní 
rozdíly. Na  okně je síťovina prakticky nevidi-
telná. 
Standardně bez příplatku může být konstruk-
ce rolovací sítě dodávána v  barvě bílé (RAL 

9016) a antracitové (RAL 7016), nebo ve stří-
brném eloxu. Pro dokonalé sladění s  rámem 
okna či fasádou domu je možné si síť za pří-
platek objednat v jakémkoliv odstínu barevné 
škály RAL.

Montáž sítě Rolo F1:
Výjimečné vlastnosti této sítě podtrhuje i její 
snadná montáž. Firma SERVIS CLIMAX dodá-
vá síť Rolo F1 v předpřipraveném stavu. Do-
dávka obsahuje horní box včetně vlastního 
mechanismu, integrované bočnice se zásuv-
nými trny do vodicích lišt, navinutou síťovinu 
a vodicí lišty. Montér si před vlastní instalací 
pouze zasune vodicí lišty do trnů a ty imbu-
sovým klíčem zaaretuje (spojovací materiál 
k aretaci je součástí trnů). 
Takto předem připravenou síť montér usa-
dí do  otvoru, vyrovná pomocí vodováhy 
a přes vodicí lišty ukotví šrouby na rám okna. 
Šrouby zaslepí plastovými krytkami. 

(PR)

Aretace vodicí lišty k bočnímu trnu

Síť je vybavena kvalitními, hustými kartáčkySnadné nasazení vodicí lišty do bočního 8 cm dlouhé-

ho kovového trnu

Síť může být doplněna i o vnější těsnicí kartáčky
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LOMAX Excellent - dokonale 

vyladěná garážová vrata!

Tato vrata jsou vyrobena z  vysoce kvalitních 
komponentů s  maximální životností a  uspo-
kojí i  toho nejnáročnějšího zákazníka. Jako 
vždy u  Lomaxu používáme špičkově zpraco-
vané panely vlastní - české výroby s nadstan-
dardní zárukou 10 let. 

Vnější vzhled vrat lze samozřejmě přizpůsobit 
jakémukoliv požadavku a ani neobvyklá přání 
vyladit jejich design dle Vašich individuálních 
představ nás nezaskočí. Rádi společně s Vámi 
tvoříme originální a nová řešení. Díky spojení 
zakázkové výroby s  možností doplnit vrata 
kreativními nerezovými prvky na  přání, pro-
sklením či dalším příslušenstvím, tak můžeme 
bez kompromisů podtrhnout jedinečnost Va-
šeho domova.

To nejdůležitější u  vrat Excellent se však 
skrývá uvnitř garáže. Desítky konstrukčních 
vylepšení představují v současné době abso-
lutní vrchol v  designu, bezpečnosti a  kvalitě 
garážových vrat. Jejich výsledkem je plynu-
lejší a tišší chod vrat, zvýšená bezpečnost při 
manipulaci, dokonale vyladěný design viditel-
ných komponentů, prostě skutečně excelent-
ní řešení pro Vaši garáž. Lomax tímto krokem 
nastartoval nový směr ve výrobě vrat a kom-
plexní péči o své zákazníky.

Vrata Excellent jsou poháněna zcela novým 
motorem Lomax Exclusive, který německá 
fi rma Marantec vyvinula a  vyrábí speciálně 

pro naši společnost. Je výjimečnou kombina-
cí opravdu rychlého chodu vrat a  maximální 
úspory energie.

Pomyslnou třešničkou na dortu u vrat Excellent 
může být jejich ovládání. Nabízíme širokou 
škálu ovládacích prvků. Klasické dálkové ovla-
dače, možnost otevírání vrat čipem, kódovou 
klávesnicí, snímačem otisku prstů, mobilním 
telefonem nebo lze použít systém ovládání Ho-
meLink zabudovaný přímo ve Vašem voze atd.

Stačí zavolat ZDARMA na  linku 800  100  372 
a naši zaměstnanci se o vše postarají!

(PR)

Společnost Lomax Vám představuje novinku v sortimentu sekč-
ních garážových vrat. Vrata nejvyšší kvality - Lomax Excellent.

www.minirol.cz

volejte zdarma
800 400 115

KVALITA ZARUČENÁ 
PROFESIONÁLY

ROLETY
předokenní

...rolety slouží celý den
- VELMI KVALITNÍ ZVUKOVÁ IZOLACE

- VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT

- VELMI KOMFORTNÍ PROSTŘEDÍ VAŠEHO DOMOVA

- OCHRANA PŘED NEZVANÝMI NÁVŠTĚVNÍKY

   A NEPŘÍZNIVÝMI VENKOVNÍMI VLIVY
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Brána ke komfortu otevřena

Zásadní inovací s  významným přínosem              
pro techniky a  montážní pracovníky bylo 
v roce 2013 uvedení řídicích jednotek typové 
řady 3S - Somfy Smart System. Všechny řídi-
cí jednotky řady 3S mají stejnou ergonomii                   
při uvádění do  provozu a  programování 
(nastavování). Pokud si technik osvojí práci 
s  jedním typem řídicí jednotky 3S, zacházení 
s jinými jednotkami řady 3S mu již nepřinese 
žádná nečekaná překvapení. Práci při instalaci 
a  oživování usnadňují i  rozpojitelné, barevně 
odlišené konektory všech vodičů na  připojo-
vacím rozhraní.

Řešení pro každý typ 
garážových vrat
Rolovací garážová vrata (nebo i jiné podobné 
aplikace) lze řešit standardními trubkovými 
pohony ve spojení s vhodnou řídicí jednotkou. 
Takovou jednotkou je řídicí jednotka s vesta-
věným přijímačem dálkového ovládání Axroll 
NS RTS. Lze k ní připojit širokou paletu bezpeč-
nostního příslušenství, lokální tlačítko a  má 
samozřejmě vestavěný přijímač dálkového 
ovládání v systému RTS. Axrol NS RTS si dokáže 
ohlídat správné dojetí pohonu na koncové spí-
nače a za určitých okolností i zablokování hří-
dele pohonu. Ke konci roku 2013 bude na trh 
uvedena nová generace řídicích jednotek s ná-
zvem Rollixo, a to ve dvojím provedení - Rollixo 
RTS a pro začlenění do systémů inteligentního 
domu io homecontrol® jednotka Rollixo io. 
Jednotka Rollixo přebírá to nejlepší z  jednot-
ky Axroll  a přidává další vylepšení - například 
bezdrátové připojení nárazové bezpečnostní 
lišty (optické i odporové), přičemž přijímač je 
již vestavěn přímo v jednotce Rollixo.
Stropní pohony jsou reprezentovány pohony 
Dexxo ve dvou typových řadách - Dexxo Op-
timo a Dexxo Pro 3S. Jak již název napovídá, 
tento je optimalizován pro co nejjednodušší 
a nejrychlejší instalaci a uvedení do provozu. 
Uvedení do  provozu nezabere více než 90 s. 
Oblast použití je pro výklopná a sekční gará-
žová vrata do  plochy 10 m2. Z  výroby je po-
hon naprogramován tak, že bez dalších úprav 
vyhoví naprosté většině instalací a  současně 

splňuje požadavky souvisejících norem. Po-
hon je kompatibilní se všemi ovladači systé-
mu dálkového ovládání Somfy RTS. Pohony 
Dexxo Optimo RTS lze provozovat i v místech, 
kde není k dispozici síťové napájení 230 V - lze 
k nim objednat bateriovou nebo solární sadu 
(bateriová sada se solární nabíječkou).
Stropní pohony řady Dexxo Pro 3S jsou určeny 
pro výklopná a sekční garážová vrata. Pro vra-
ta do plochy 10 m2 jsou to pohony Dexxo Pro 
800  3S, zatímco pohony Dexxo Pro 1000  3S 
zvládnou vrata až o ploše 15 m2. Se speciálním 
příslušenstvím jsou pohony Dexxo Pro 3S pou-
žitelné také pro horizontální sekční vrata a kří-
dlová vrata otevíraná ven. Pohony jsou vyba-
veny uživatelským rozhraním s 2místným LCD 
displejem, který umožňuje v případě potřeby 
úpravu provozních parametrů. Samozřejmě 
i  pohony Dexxo Pro 3S jsou z  výroby napro-
gramovány tak, že bez dalších úprav vyhoví 
naprosté většině instalací a po řádném uvede-
ní do  provozu splňují požadavky příslušných 
norem. Pohony Dexxo Pro 3S jsou k dispozici               
pro oba systémy bezdrátového dálkového 
ovládání: pro systém RTS jako Dexxo Pro 3S 
RTS a pro systém io homecontrol® jako Dexxo 
Pro 3S io. Pohony Dexxo Pro 3S dokáží rozpo-
znat pokus o násilné otevření garážových vrat 
a spustit připojenou poplachovou sirénu (voli-
telné příslušenství).

Vjezdové brány 
- na typu nezáleží
Pro posuvné brány je určena řada pohonů Eli-
xo. Malé brány, tj. do cca 4 až 5 m šířky a 200 
- 250 kg hmotnosti křídla lze pohánět pohony 
Elixo Optimo RTS. Opět se jedná o pohon, vy-
vinutý s ohledem na maximální jednoduchost 
a  rychlost uvádění do  provozu při dodržení 
všech požadavků norem. Nejen bohatší výba-
vou, ale i silnější je pohon Elixo 500 3S, dostup-
ný jak v provedení RTS, tak io homecontrol®. 
Může pohánět posuvné brány, pojezdové i ne-
sené, do šířky křídla max. 8 m a hmotnosti max. 
500 kg. Tento pohon je na trhu již ve své třetí 
generaci, poslední inovací, která nejen změni-
la jeho design, ale přinesla i drobná technická 
vylepšení, prošel v pololetí roku 2013. Těžkou 
váhu v  řadě pohonů pro posuvné brány re-
prezentují pohony Elixo 800 / 1300 / 2000 RTS. 
Nejsilnější z  nich je schopen pohánět brány 
o šířce křídla až 20 m a hmotnosti až 2000 kg 
při četnosti použití až 100 cyklů otevření / za-
vření denně.
Všechny pohony pro garážová vrata a vjezdo-
vé brány, pokud jsou instalovány v  souladu 
s návodem k instalaci a nejsou měněny jejich 
z  výroby nastavené parametry, splňují poža-
davky všech norem, vztahujících se na garážo-
vá vrata a vjezdové brány.

(PR)

Společnost Somfy je všeobecně známa jako přední výrobce pohonů a ovládacích systémů 
pro prvky stínicí techniky a protisluneční ochrany. Méně známá je nabídka společnosti Somfy                   
v  oblasti řešení pro garážová vrata a  vjezdové brány. Nezanedbatelnou výhodou nabíze-
ných řešení je přitom plná kompatibilita s výše zmíněnými ovládacími systémy protisluneční 
ochrany. Uživatel dostává do rukou ucelené řešení od jednoho výrobce a nemusí řešit, jak 
jednotlivé části výbavy domácnosti začlenit do  jednotného ovládacího systému. Výhodou 
je toto řešení také pro montážní a dodavatelské fi rmy, protože logika uvádění do provozu 
a nastavení je u všech výrobků velmi podobná, ne-li přímo totožná.
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KVALITA ZARUČENÁ 
PROFESIONÁLY

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

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

Cílem tohoto přednormativního výzkumu bylo 
stanovení hodnot sálavých vlastností povrchů 
materiálů pro výrobu vnějších a  vnitřních prvků 
stínicí techniky budov, to je:
  směrové spektrální odrazivostí (refl ektance) ρΩλ [-],
  směrové spektrální pohltivostí (absorbance) αΩλ 

[-], to je též směrové spektrální emisivity εΩλ [-],
 směrové spektrální propustnosti (transmitan-

ce) τΩλ [-].
Bylo prováděno stanovení závislosti směrové 
spektrální odrazivost ρΩλ [-] na  vlnové délce λ 
[μm] tepelného elektromagnetického záření 
(sálání) vybraných materiálů pro vnější a vnitřní 
prvky stínicí techniky a to za okrajových podmí-
nek typických pro jednotlivá použití, odděleně 
pro vnitřní prostředí obytných budov a pro vnější 
prostředí budov ve shodě s ČSN 73 0540-3.
Intervalem vlnových délek λ [μm] byl pro ma-
teriály pro vnitřní použití interval od  2,5 μm 
do 16 μm, který je typický pro termodynamic-
ké povrchové teploty (cca 340 K) zdrojů tepel-
ného sálání, kterými v  interiérech obytných 
budov nejčastěji jsou otopná tělesa (desková 
a článková). Intervalem vlnových délek λ [μm] 
byl pro výrobky pro venkovní použití interval 
od 0,2 μm do 2,3 μm, který je typický pro slu-
neční záření dopadající na vnější povrchy prv-
ků stínicí techniky – viz ČSN 73 0540-3.

Značení veličin bylo prováděno ve shodě s ČSN 
73 0540-1. Okrajové podmínky měření byly vole-
ny ve shodě s ČSN 73 0540-3.

Provedení a vyhodnocení zkoušek
Stanovení sálavých vlastností bylo provedeno 
pomocí infračervených spektrometrů s  Fourie-
rovou transformací a  probíhalo za  odlišných 
okrajových podmínek pro vnitřní a  vnější pro-
středí. Materiály pro vnější prvky byly měřeny 
pro oblast IČ záření (0,2 až 2,3) μm, materiály 
určené pro vnitřní prvky byly měřeny v rozsahu 
vlnových délek (2,5 až 16) μm.
Měření probíhala s  rozlišením vlnové délky 
0,005 μm.
Tam, kde to vzhledem k povaze zkušebního vzor-
ku bylo vhodné, probíhalo stanovení sálavých 
vlastností odděleně pro rubovou a lícovou stranu 
zkušebního vzorku. 
Na  zkušební vzorky, u  kterých byly stanoveny 
hodnoty jejich sálavých vlastností, byly kladeny 
následující požadavky vycházející z  použitých 
zkušebních metod: rovinnost a  hladkost po-
vrchu vzorku, nepřítomnost prachu a  nečistot 
na  povrchu vzorku, nepřítomnost mechanické-
ho poškození vzorku. Vyhodnocení zkoušek bylo 
provedeno s využitím vlastní vypracované interní 
metodiky s využitím SW, který je součástí zkušeb-
ních zařízení. Výsledek měření byl pro každý mě-
řený vzorek zpracován formou tabulky (příklad 
- viz tabulku) a také grafi ckou formou (příklad - viz 
graf). Následně bylo pro každý měřený vzorek vy-
staveno Osvědčení o vlastnostech výrobku.
Realizací uvedeného přednormativního výzku-
mu získalo SVST údaje pro jejich uvedení v ČSN 
73 0540-3, které připravuje na podzim letošního 
roku.

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

Přednormativní výzkum sálavých 

vlastností materiálů pro výrobu 

stínicí techniky

Na žádost Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
provedl Výzkumný ústav pozemních staveb (VÚPS) přednorma-
tivní výzkum sálavých vlastností povrchů materiálů pro výrobu 
vnějších a vnitřních prvků stínicí techniky, na jehož základě byla 
vystavena výzkumná zpráva obsahující naměřené výsledky.

Tabulka: propustná látka na výrobu vnitřních vertikálních žaluzií a rolet, modrá
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Graf: výsledky měření sálavých vlastností propustné lát-

ky pro výrobu vnitřních vertikálních žaluzií a rolet, modrá
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Podomítkové boxy pro venkov-
ní žaluzie a  rolety se montují 
v  horní části okenních výplní, 
kde splnění vysokých tepelných 
odporů těchto boxů je obzvlášť 
důležité. Stávají se součástí 
konstrukce domu. Box lze celý 
zakomponovat do  zateplení, 
nebo může být přední stěna 
přiznaná na  fasádě. Montují 
se buď přímo při stavbě domu 
anebo dodatečně.
Při vývoji nových boxů je kladen 
velký důraz na  použité mate-
riály a  volbu výrobních a  tech-

nologických procesů. Ohled je 
brán i  na  široké použití – boxy 
jsou vytvářeny tak, aby je bylo 
možné použít do  jakéhokoliv 
typu stavby a byla zajištěna jed-
noduchost a  snadnost montá-
že. Velmi významným aspektem 
poslední doby je splnění tepel-
ně izolačních vlastností boxu. 
Tyto skutečnosti byly dříve čas-
to opomíjeny. 
Na  trhu existuje široká na-
bídka podomítkových boxů. 
Převážně jsou tyto produkty 
vyrobeny z  hliníkového plechu 

šířky 1,5 – 2 mm. V  tomto pří-
padě musí být překlad v  místě                                    
nad oknem izolován již stav-
bou, zde nastávají problémy 
hlavně u ocelových nebo beto-
nových konstrukcí staveb. Další 
nevýhody hliníkového plechu 
jsou již známé. Hlavně jde o je-
jich tepelnou roztažnost, která 
může způsobovat praskání ven-
kovní fasády a u dlouhých boxů                                                                             
nad 2,5 metru i  deformaci 
celého boxu. Nevýhodou hli-
níkového boxu také je, že se 
na  vnitřních stěnách boxu roz-

dílem teplot sráží voda a  stéká 
na  venkovní žaluzie i  na  okno. 
Box je často opatřen dřevoce-
mentovou deskou nebo jiným 
izolačním materiálem a omítací 
hliníkovou lištou pro možnost 
zaomítání.
Další možností z  hlediska pod- 
omítkových rolet jsou nadotvo-
rové překlady. Ty slouží zároveň 
jako nosný překlad a  schránka 
pro osazení stínicích systémů. 
Schránka je vyrobená z  jedno-
ho kusu. Jedná se o kombinaci 
betonových a  izolačních prv-

Tepelně izolační boxy pro venkovní žaluzie a rolety 

V každém odvětví jde vývoj nových výrobků neustále dopředu. Jinak tomu není ani ve stavebnic-
tví. Neustále se stupňující nároky nutí výrobce pracovat na inovacích, které vedou k jejich zdoko-
nalení. To, co bylo dostačující včera, dnes je již málo. V oblasti stínicí techniky směřuje pozornost 
nejen k samotným stínicím prvkům, ale stále více k jejich uložení ve stavbě. Žádaným produktem 
jsou proto podomítkové boxy. Důvodem jejich rostoucí obliby jsou čím dál náročnější požadavky 
architektů a projektantů z hlediska tepelných mostů a kvality použitých materiálů. Je jedno, jestli 
se jedná o průmyslové objekty, rodinné domy nebo pasivní domy či ostatní stavby. 
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ků. Vnější i  vnitřní stěny nos-
ného překladu jsou opatřeny 
cihlovými obklady. Výhodou 
tohoto systému je, že se jedná 
o kombinaci nosného překladu 
a  schránky. Tím, že se systém 
skládá pouze z  jednoho kusu, 
nedochází k  výrazným tepel-
ným ztrátám.  
Alternativou jsou tepelně izo-
lační boxy. Nosnou část boxu 
tvoří voděodolná rezistentní 
deska o  tloušťce 15 mm. Deska 
je na venkovní straně potažená 
fl eesem a  to z  důvodu přilna-
vosti všech typů venkovních 
omítek. Přední strana boxu je 
dále opatřena podomítkovou 
lištou s přesahem pro venkovní 
omítku. Zadní část boxu, která 
přichází do styku s nosnou kon-
strukcí stavby a  na  kterou jsou 
kladeny nejvyšší nároky na izo-
laci, tvoří tepelně izolační des-
ka, opatřená fl eesem. Tloušťka 
se volí dle požadovaného te-
pelného odporu stavby. Z  to-
hoto vyplývá, že se boxy vyrábí 
v  podstatě na  míru. Výhodou 
pro architekty je, že si mohou 
pro svoji stavbu zadat rozměr 
boxu a hodnoty Uw.
Boxy jsou dále opatřeny boční-
mi panely z voděodolné překliž-
ky tloušťky 6,5 mm. Boxy se dají 
v případě dlouhých stěn spo-
jovat do pásů pomocí spojek. 
Po  spojení mohou dosahovat 
délky 35 až 50 metrů. Samozřej-
mostí jsou veškerá rohová spo-

jení, a to jak vnitřních, tak vněj-
ších rohů. Poptávka po  spojení 
s vnějšími rohy je v současnosti 
velmi vysoká.Vyrábí se i  boxy 
pro šikmá okna. 
Montáž tepelně izolačních 
boxů je velmi jednoduchá. 
Provádí se pomocí hliníkových 
U-profi lů na horní hranu oken-
ního rámu. Hliníkový U-profi l 
se dodává v barvě oken a šířka 
se volí dle typu boxu nebo izo-
lace. Do takto namontovaného 
U-profi lu se vloží box a  v  hor-
ní části boxu se připevní ještě 
ke stavbě pomocí L-profi lu.
Dalším výrobkem, který může 
dodatečně zateplit svislé stěny 
oken, je tzv. boční podomítko-
vé tepelně izolační vedení. Do-
dává se jako součást boxů a plní 
zároveň dvě funkce. Tepelně 
izolační a  boční vedení žaluzie 
v ostění.  Boční vedení je opět 
vyrobeno z  rezistentní vodě-

odolné desky. V bočním vedení 
je vyfrézovaná drážka, do  kte-
ré je vložen hliníkový U-profi l                                                                   
pro vodicí profi l žaluzie. U-pro-
fi l vystupuje 5 mm z  bočního 
vedení pro možnost nanesení 
omítky. Ve  styku okna a  boč-
ního vedení je možno použít 
tzv. dilatační lištu (apolištu) 
pro zabránění praskání mezi 
oknem a  bočním vedením.                                                                                 
Při použití bočního vedení od-
padají veškeré ne vždy pěkné 
držáky vodicích lišt žaluzií. 
Jedná se o teleskopické či stan-
dardní držáky. Okno s  žaluzií 
v provedení s bočním vedením 
tvoří velmi čistý pohledový 
prvek stavby. Zároveň nelze 
opomenout, že lamela venkov-
ní žaluzie je maximálně 1 cm 
od  omítky a  plní svoji funkci 
z  hlediska sluneční ochrany 
na 100 %. Boční vedení se stej-
ně jako tepelně izolační boxy 

dodává na  míru dle potřeby, 
co do šířky, výšky, ale i tloušťky. 
V dolní části se zařezává podle 
potřeby pod úhlem, podle typu 
parapetu. Montáž se provádí 
pomocí hliníkovích L-profi lů 
a  lepidla. V  horní části se za-
pouští do boxu zhruba 5 - 7 cm 
a zatahuje se omítkou.
Významným výrobkem jsou 
tepelně izolační profi ly pro na-
pojení oken a  dveří ve  spodní 
části se stavbou. Jsou vhodné 
pro všechny typy oken a  dveří. 
Tyto výrobky slouží k zamezení 
tepelných mostů pod oknem 
a dveřmi.  Toto provedení tepel-
ně izolační desky plně nahra-
zuje a  svými izolačními vlast-
nostmi převyšuje hodnoty tzv. 
kapsové cihly. 
Všechny uvedené systémy tvo-
ří nedílnou součást okenního 
otvoru, a  to v  celém obvodu.  
Samozřejmě se v  praxi použí-
vají například boxy s  bočním 
vedením nebo pouze tepelně 
izolační profi ly pod okna, ale 
v  každém případě se jedná 
o  ucelený program výrobků, 
které výraznou mírou zabezpe-
čuje vynikající tepelně izolační 
vlastnosti.  Nejvyšší kvalita po-
užitých materiálu všech těchto 
výrobků zaručuje spolehlivost 
a jakost výrobku, stejně jako vy-
soké tepelně izolační vlastnosti. 
Výhodou je široké uplatnění 
pro fi rmy vyrábějící stínicí tech-
niku, tak pro odvětví vyrábějící 
všechny typy oken. 
Pro stavebnictví se otevírají 
nové cesty uplatnění těchto 
výrobků při splnění náročných 
konstrukčních a tepelně izolač-
ních vlastností.

Petra Jurečková
RTS Magazín

PS - bez izolace

IP 26 - izolační pa-

nel 26 mm

PS - Podomítková schránka 

(předokenní montáž)

PSI - Podomítková schrán-

ka s  izolací (nadokenní 

montáž)

PSI - Podomítková schrán-

ka s  izolací (předokenní 

montáž)

PSLPSI - s izolací 30, 40, 50, 60 cm
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Hlavní 
mediální 
partner:

REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU BRANDÝS NAD 
LABEM – STARÁ BOLESLAV

UHELNÝ MLÝN VÝROBNÍ ZÁVOD S ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTEM 
SEW-EURODRIVE CZ, HOSTIVICE

Mediální 
partneři:

VIDEOFILMSTUDIO
KUTNÁ HORA   

INTERNETOVÁ TELEVIZE - ITV

Partner:
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Hlasujte o Cenu veřejnosti
od 6. 9. do 30. 10. 2013

hlasovat můžete na všech přihlášených stavbách

Stavby nominované na Titul Stavba roku Středočeského kraje 2013

Vypisovatelé: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČSSI 
OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO JÁDRA VE MŠENĚ SPOLKOVÝ DŮM V KUTNÉ HOŘE

www.stavbaroku.cz
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Společnost ISOTRA a.s. uvádí na trh

SCREENOVÉ ROLETY

SCREEN ZIP
Látková roleta SCREEN ZIP představuje 
technologickou špičku na poli screenových 
rolet a  doplňuje technologický koncept 
pasívních budov v  oblasti stínění. Díky 
speciálnímu vedení látky v  bočních lištách 
SCREEN ZIP podstatně zvyšuje odolnost ro-
lety proti větru, v uzavře né poloze částečně 
nahrazuje síť proti hmyzu a v případě pou-
žití látky typu blackout zajistí velmi účinné 
zatemnění.

Přednosti a výhody

•  dekorativní a moderní prvek exteriéru budov
•  minimální průnik světla díky absolutnímu 

vypnutí látky
•  vysoká odolnost proti větru
•  termoregulační efekt
•  ochrana proti hmyzu v uzavřené poloze
•  barevné provedení konstrukce 
 dle vzorníku RAL
•  motorické ovládání

SCREEN GW
Typ SCREEN GW je ideální pro zastínění inte-
riéru nebo exteriéru a jeho použití je vhodné 
jak pro administrativní budovy, tak pro ro-
dinné domy. V základním provedení nabízí-
me screenovou roletu GW s krycím profi lem 
a možností bočního vedení lankem nebo vo-
dící lištou. Screenová roleta SCREEN GW na-
bízí techniky propracované, vysoce estetické 
řešení zastínění.

Přednosti a výhody

•  jednoduchý moderní a stylový vzhled
•  zastínění vnitřních i vnějších ploch
•  alternativní materiálové složení látek
•  boční vedení lankem nebo lištou
•  bar. provedení konstrukce dle vzorníku RAL
•  možnost motorického ovládání

SCREEN LITE
Screenová roleta SCREEN LITE představuje 
„odlehčenou variantu“ typu SCREEN GW. 
Díky široké škále látek a  provedení je vyni-
kající cenovou alternativou pro interiérové 
nebo exteriérové použití a  umožňuje regu-
lovat tepelné podmínky v interiéru.

Přednosti a výhody

•  odlehčená varianta bez krycího profi lu
•  cenově dostupná alternativa k  modelům 

SCREEN ZIP a SCREEN GW
•  zastínění vnitřních i vnějších ploch
•  boční vedení lankem nebo lištou
•  barevné provedení konstrukce 
 dle vzorníku RAL
•  možnost motorického ovládání

Screenové rolety ISOTRA představují vysoce účinnou, estetic-
kou a moderní stínicí techniku, s jejíž pomocí lze zajistit příjem-
nou teplotu v interiéru a optimální světelné podmínky pro prá-
ci a odpočinek. Technologie výroby tkanin pro tyto screenové 
rolety zajišťuje jejich vysokou odolnost proti působení vnějších 
vlivů, jako je vítr nebo změny teplot či vlhkosti. Podle typu pro-
vedení si můžete vybrat rolety SCREEN GW s krycím profi lem 
nebo její odlehčenou variantu SCREEN LITE bez krycího profi lu, 
s možností bočního vedení lankem či vodicí lištou. Screenová 
roleta se zipovým systémem SCREEN ZIP v dolní pozici uzamy-
ká látku, což zajišťuje její absolutní vypnutí.

Screenové látky
Technické tkaniny Satiné, Soltis a SCR 3005, určené pro screenové systémy, jsou látky speci-
álně vyvinuté pro zajištění maximální ochrany proti slunečnímu záření, průniku tepla a za-
bezpečení optimální úrovně přirozeného světla v interiéru. Látky pro tyto moderní screeno-
vé rolety nabízíme v několika alternativách materiálového složení dle účelu použití – skelné 
vlákno, PVC, polyester, včetně nabídky látek typu blackout.                                   www.isotra.cz

(PR)
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Sluneční záření
Sluneční záření je z  fyzikálního 
hlediska tepelným a  světelným 
zářením o vlnové délce v rozme-
zí 250 - 2500 nm, přičemž pou-
ze 45 % tohoto záření tvoří jeho 
viditelnou složku o vlnové délce 
380 - 720 nm, zbytek, tedy 42 % 
reprezentuje záření v  tzv. blíz-
kém infračerveném spektru o vl-
nových délkách 250 - 2500 nm                                                                           

a 3 %, ultrafi alové záření ve spek-
tru 250 - 380 nm. Tepelná složka 
slunečního záření je obsažena 
jak ve  viditelné, tak i  v  jeho in-
fračervené části a  reprezentuje 
1000 W/m2 při kolmém dopadu 
za slunečného dne. Množství do-
padající energie je přitom závislé 
na  úhlu dopadajících paprsků, 
což v praxi reprezentuje vliv po-
hybu Slunce po  obloze v  závis-

losti na zeměpisné šířce, ročním 
období a  denní době. Roli zde 
hraje rovněž poloha dané plo-
chy vůči světovým stranám. Tyto 
vlivy lze částečně eliminovat 
pomocí systémů inteligentního 
řízení stínicí techniky. Energie 
slunečního záření je překážkami 
v  různé míře pohlcena, odraže-
na, nebo skrze ně projde v závis-
losti na tom, zda je povrch v celé 

ploše kompaktní nebo perforo-
vaný, resp. průsvitný. Ve schéma-
tu (obr.1) je tento mechanizmus 
naznačen. Část pohlcené ener-
gie, která je pak zpětně vyzářena 
do okolí jako dlouhovlnné infra-
červené záření v míře vůči celko-
vému množství minimální (cca                                                                                    
5 %) je pro zjednodušený výpo-
čet zanedbána. 

Zařízení protisluneční ochrany 

- teoretická východiska hodnocení účinnosti 

zjednodušenou metodou dle ČSN EN 13363-1+A1

Následující text obsahuje rekapitulaci kritérií pro hodnocení účinnosti vnějších zařízení 
protisluneční ochrany z hlediska energetické bilance objektu a shrnutí uvedené problema-
tiky s ohledem na rozdílné způsoby označování příslušných parametrů a veličin v různých 
podkladech, tj. v  jednotlivých normách a vzornících. V článku jsou uváděny přednostně 
defi nice dle národní přílohy ČSN EN 13363-1+A1. Metodika výpočtu pro jednotlivé typy 
zařízení se sice liší, ale sledované parametry jsou totožné. Zde se zaměříme na screenové 
rolety.

Schéma průchodu slunečního záření sestavou 

protisluneční ochrany a zasklení
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Sklo a zasklení
V souvislosti se sklem, resp. za-
sklením v  obvodových pláštích 
budov, se setkáme s  několika 
parametry, které jsou uváděny 
na  základě normových kritérií 
pro konkrétní typy zasklení. 
Jde o  celkovou propustnost 
sluneční energie g – ve  vzor-
nících značeno gv, což je podíl 
z  celkového množství záření 
dopadajícího na sklo (zasklení), 
které tímto sklem projde, činitel 
stínění SC dle EN 410, defi nova-
ný jako poměr solárního faktoru 
skla (zasklení) a solárního fakto-
ru referenčního zasklení, což je 
čiré sklo tloušťky 3 mm, a nako-
nec součinitel prostupu tepla 
zasklení Ug – ve vzornících zna-
čeno U. Parametry g a  Ug jsou 
uváděny v  posledních letech 
výrobci skel a  zasklení, u  star-
ších typů, kde tyto hodnoty 
ještě nebyly uváděny nebo tato 
již nejsou nabízena, je potřeba                                                                            
pro účely výpočtu sáhnout 
po  tabulkových hodnotách re-
ferenčního zasklení, které jsou 
uvedeny v tabulce A.1., případně 
po příloze „A“ v ČSN EN 14501.   
Výše uvedené parametry zaskle-
ní jsou určující pro tepelnou po-
hodu, vliv na faktor zrakové po-
hody je defi nován jako světelná 
propustnost zasklení τv.

Zařízení protisluneční 
ochrany
Samotné svislé zařízení protislu-
neční ochrany, v našem případě 
tvořené screenovou roletou, je 
pak charakterizováno činiteli od-
razivosti, pohltivosti a  propust-
nosti pro sluneční záření. Pro po- 
třeby zjednodušeného výpočtu 
jsou důležité zejména údaje                  
pro pohltivost αeB a propustnost 
τeB. Ve  většině vzorníků scree-
nových látek jsou tyto hodnoty 
značeny jako As a Ts. Pro úplnost 
je zde ještě uváděna hodnota 
Rs, což je ekvivalent normového 
značení odrazivosti ρeB.  
Parametrem, který udává, jaká 
je účinnost samotného zařízení 
protisluneční ochrany, je stínicí 
koefi cient Fc, defi novaný v  ČSN 
EN 14501 jako poměr mezi gt 
– viz níže a  parametru g, tedy 
celkové propustnosti sluneční 
energie zasklení. Čím více se ten-
to parametr blíží nule, je zařízení 
protisluneční ochrany účinnější.

Propustnost screenu pro viditel-
nou složku záření udává para-
metr Tv, který odpovídá normové 
hodnotě světelná propustnost 
zařízení protisluneční ochrany τvB.
Kvalitu vizuálního kontaktu 
s  okolím udává otvorový činitel 
Co, defi novaný v ČSN EN 14501 
a  ve  vzornících uváděný jako 
hodnota OF.
Posledním parametrem je pro-
pustnost pro UV záření. Ten se 
sice v normě neobjevuje, zde je 
však uveden pro úplnost vzhle-
dem k tomu, že má vliv na stár-
nutí povrchů předmětů a  zaří-
zení v  místnosti, takže vzorníky 
tento údaj obsahují – značeno 
Tuv. U  screenových rolet dosa-
huje při zachování vizuálního 
kontaktu s  okolím účinnost od-
stínění UV záření podle typu lát-
ky až 94 %.

Kombinace zasklení 
a zařízení protisluneční 
ochrany
Pro kombinaci zasklení a zaříze-
ní protisluneční ochrany je cha-
rakteristickou veličinou celková 
propustnost sluneční energie 
gt, ve  vzornících uváděná jako                     
G/tot.ext., což je procentuál-
ní podíl z  celkového množství 
slunečního záření, které projde 
sestavou zasklení a zařízení pro-
tisluneční ochrany. Výše uve-

dené veličiny jsou pro potřebu 
výpočtu gt doplněny normový-
mi hodnotami G1 a G2, které se 
dosazují do  příslušného vzorce                                                                     
pro výpočet a  jsou konstantní. 
Tento parametr udává, jaká je 
účinnost celé sestavy tvořené 
screenovou roletou a  zaskle-
ním, jak velkou část sluneční 
energie propustí.  Opět platí, že 
čím je hodnota nižší, účinnost 
sestavy je vyšší.

Závěr
Zjednodušená výpočtová me-
toda je limitována pro materiál 
stínění, který musí splňovat pod-
mínku 0 < τeB < 0,5 a 0,1 < ρeB < 
0,8. Mezi zasklením a  zařízením 
protisluneční ochrany je počí-
táno s  nevětranou vzduchovou 
mezerou. Ve  výpočtu tak není 
zohledněn odvod tepla proudí-
cím vzduchem. V praxi lze opráv-
něně předpokládat, že se tento 
vliv pozitivně projeví ve zlepšení 
parametrů protisluneční ochra-
ny, což zejména v  letních mě-
sících kladně ovlivní celkovou 
energetickou bilanci budovy. 
Totéž pak platí v  případě, kdy 
v zimním období je díky zaříze-
ní protisluneční ochrany pohyb 
vzduchu podél zasklení omezen 
a to je méně ochlazováno.
Příslušné výpočty i  zkušenosti 
z  praxe ukazují, že vliv stínění 

screenovou roletou na  energe-
tickou bilanci budovy je zásad-
ní, zejména pokud jde o  letní 
měsíce, kdy podle provedených 
měření je možno snížit teplo-
tu uvnitř  místnosti o  5-15 °C                      
při úspoře 50 % energie na chla-
zení. Přitom snížení teploty 
vzduchu o  1 °C je třikrát dražší 
než jeho ohřátí. 
Pro screenovou roletu je pak 
typické, že při vysokém účinku                   
při odstínění nežádoucích 
účinků slunečního záření zůstá-
vá zachován vizuální kontakt 
s vnějším prostředím a možnost 
využití přímého denního světla.

Pavel Ripel, 
Externí spolupracovník 

RTS Magazínu

Vybrané prameny a odkazy:
EN 410 – Sklo ve stavebnictví – Stanove-
ní světelných a  solárních charakteristik 
zasklení
ČSN EN 14501 Clony a okenice - Tepelná  
a zraková pohoda – Funkční charakteris-
tiky a klasifi kace
ČSN EN 13363-1+A1 – Zařízení protislu-
neční ochrany kombinované se zaskle-
ním
ČSN 730540-1 – Tepelná ochrana budov 
– Část 1: Terminologie
Časopis Stavebnictví a interiér 4/2013
www.es-so.com – Solar shading for low 
energy buildings
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Zimní zahrada se zastíněním - oáza pohody

Interiérové stínění
Interiérové stínění nabízí zejména ochranu 
před přímým světlem, ochranu soukromí a do-
tváří celkový design interiéru. Ochrana před pře-                                                                                                                                    
hříváním interiéru je u tohoto typu nižší.
Pro zimní zahrady jsou vhodné zejména pli-
sé, baldachýny a  podvěsné markýzy HELLA 
Vidrio. Plisé vedle standardních obdélníko-
vých oken umožňuje zastínit i atypické tvary 
oken (trojúhelníkové, trapézové apod.). Bal-
dachýny je možné vyrobit jako velkoplošné 
stínění nebo např. v obloukovém provedení. 
Ovládání těchto zařízení je možné manuál-
ní i  elektromotorem. U  markýzy Vidrio lze 
spřáhnout 2 zařízení na  1 motor, čímž je 
možno zastínit až 45 m2.

Venkovní stínění
Venkovní stínění je vzhledem k  umístě-
ní před oknem v  exteriéru velmi účinnou 
ochranou před přehříváním interiéru zimní 

zahrady. Zároveň plní i funkce ochrany pro-
ti přímému slunečnímu záření a  pohledům 
zvenčí.
Zastínění zimních zahrad HELLA může re-
dukovat působení vysokých teplot v létě až 
o  85 % a  díky vzduchové mezeře mezi ok-
nem a textilií může v zimě klesnout spotře-
ba energie za  topení až o  20 % (v  závislosti 
na typu zařízení a výběru textilie).

Textilní zastínění HELLA Tenda se vyrábí           
ve 4 provedeních: 
  Tenda - pro obdélníkové tvary s maximál-

ní plochou do 18 m2,
  trojúhelníkové provedení Tenda D pro ma-                                                                                                                   

ximální plochu 9 m2,
  Tenda plus - pro obdélníkové tvary s ma-

ximální plochou do 30 m2,
  Tenda plus B - pro obdélníkové zalomené 

tvary (šikmé/svislé) s maximální plochou 
do 30 m2.

U  markýz HELLA Tenda, Tenda plus a Tenda 
D je možno spřáhnout 2 zařízení na  1 mo-
tor. Výběr vodicích lišt umožňuje kombinaci 
markýz, takže je možno zastínit např. světlíky 
v neomezené šířce.
Zařízení jsou dodávána s  elektromotorem           
se širokými možnostmi řízení včetně dálkové-
ho a automatického s čidlem slunce/vítr. Na vý-
běr je více než 220 textilií od standardních ak-
rylových až po screenové, barvy konstrukce je 
možno volit podle výběru ze vzorkovnice RAL.
Šikmé stínění HELLA Tenda je možno kombi-
novat se svislým stíněním fasádními marký-
zami HELLA FM řady 100, které jsou vyráběny 
ve stejném designu kazety, popř. s venkovní-
mi roletami a žaluziemi.
Podrobnosti na www.hella.info.

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

(PR)

Zimní zahrada rozšiřuje obytný prostor a tím i zlepšuje atmosféru bydlení. Ale jen se správnou 
stínicí technikou. Stínicí technika pro zimní zahrady se postará o ochranu proti nežádoucímu 
slunečnímu záření a  tím i  vyšší komfort a  kvalitu bydlení. HELLA nabízí na  míru vyrobenou 
textilní ochranu proti světlu, slunci a zvědavým pohledům zvenčí s bohatou nabídkou textilií.

Baldachýny

Tenda plus

Tenda – kombinace 4 zařízení

Tenda D

Tenda plus B

Kombinace Tenda a FM101

Tenda

Plisé Podvěsná markýza HELLA Vidrio
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Roletové systémy ALUKON

 pro novostavby a stávající zástavbu

 

Fórum dotazů

 Proč nelze použít „black out“ látky 

ve všech typech látkových rolet?

Použití „black outové“ látky je omezeno ve-
likostí kazety rolety a průměrem hřídele. Dá 
se říci, že je možné ji použít u všech typů, ale 
v některých případech pouze v menších roz-
měrech (jak šířích, tak délkách), které mohou 
být pro zákazníka nezajímavé. Důvodem je 
to, že je látka silná a kazeta nemá dostatečné 
místo pro návin látky. Naopak u  rolet s ma-
lým průměrem hřídele dochází k  tomu, že 
vlastnosti látky nedovolují její návin na  hří-
del. Proto výrobci jejich použití v těchto pří-
padech nedoporučují nebo omezují pouze 
na určité rozměry rolety.

 Jakou sílu větru si lze představit pod 

jednotlivými třídami odolností proti větru, 

které jsou uvedeny v průvodní dokumenta-

ci u venkovních žaluzií?

Tuto problematiku upravuje norma ČSN EN 
13 659. Tato uvádí třídy odolnosti proti větru 
od 0 do 6, kde největší číslo udává nejvyšší 
odolnost proti větru. Takže zatímco u třídy 0 
odolá žaluzie rychlosti větru do 30 km/h, pak 
u třídy 3 už 45 km/h a u nejvyšší třídy 6 do-
konce 90 km/h. 
Sílu větru lze rovněž určit i podle Beaufortovy 
stupnice, která odhaduje sílu větru bez užití pří-
strojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. 
Venkovní žaluzie v závislosti na bočním vedení, 
montážní situaci, typu, konstrukční velikosti 
a vzdálenosti od fasády odolají síle větru odpo-
vídající třídě 7 (mírný vichr - chůze proti větru je 
obtížná, celé stromy se pohybují).

Třídy odolnosti venkovních žaluzií vůči větru 
podle ČSN EN 13 659:

Třída
Odolnost/
napětí (Pa)

Rychlost 
větru (km/h)

0 <=50 <=30
1 50 30
2 70 35
3 100 45
4 170 60
5 270 75
6 400 90

 Jak lze zjistit, že baterie v ovladači RTS je 

již slabá?

Většina ovladačů v provedení RTS má světelné 
diody, které při úbytku napětí ztrácejí na inten-
zitě svitu, což zjistíme při zadání povelu pro ur-
čité zařízení. Další způsob zjištění napětí je, že 
některá zařízení fungují nepravidelně, mnohdy 
až na několikátý pokus zadání příkazu. Pokud 
by si někdo chtěl zjistit stav baterie přesněji, 
měl by použít  obyčejný Voltmetr (obyčejný di-
gitální multimetr se dá v dnešní době pořídit již 
do 100 Kč). Je lepší kupovat baterie v kamen-
ném obchodě, nežli ve stánkovém prodeji, kde 
je většinou riziko, že si koupíte sice novou bate-
rii, která však může být pod stavem své hodno-
ty napětí vlivem dlouhého uskladňování.

 Jaký je rozdíl mezi renolitem a kašírem?

V  obou případech jde o  změnu barvy (např. 
profi lů u sítí, vnitřních žaluzií apod.). U renolitu 
jde o změnu pomocí polepu s dekorem, u kaší-
ru o změnu potiskem.            Odborný tým SVST

Odborná terminologie z oboru

Dilatační mezery mezi lamelami 
slunolamu
- jsou mezery ve spojích jednotlivých lamel slu-
nolamu, které umožňují volné délkové změny 
bez rizika trvalého poškození nebo deformace 
prvků slunolamu, ke kterým by docházelo vli-
vem změn teplot okolního prostředí. Optimální 
velikost dilatační mezery je minimálně 5 mm.
 
Tolerance úhlu natočení lamel 
naklápěcího slunolamu
Z  důvodu vůlí v  uložení jednotlivých po-
hyblivých komponent, nutných ke  správné 
a  bezproblémové funkci, vzniká v  závislosti 

na  délce pole slunolamu odchylka v  naklo-
pení jednotlivých lamel. Rozdíl natočení prv-
ní a poslední lamely v poli by neměl byt vyšší 
než hodnota tolerance τ: Δα = |α1 – α2| ≤ τ.

Dovírání lamel naklápěcího 
slunolamu
Pro správnou funkci naklápěcího slunolamu 
je nutné v  zavřené poloze dodržovat mini-
mální vůli t mezi jednotlivými lamelami. Slu-
nolam je primárně určen k odstínění přímého 
slunečního svitu a  celkové zatemnění není 
jeho účelem. Doporučená minimální hodno-
ta vůle: t > 10 mm.                 Odborný tým SVST

Tentokrát jsme se v této rubrice zaměřili na pojmy souvise-
jící se slunolamy.
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Praha, ČR - venkovní žaluzie Z-90 s krycím plechem a bočním vedením v lištách                                             Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.

Rodinný dům, Praha, ČR – předokenní rolety v podomítkovém provedení, motorický pohon s centrálním ovládáním, rolovací garážová vrata 
s motorickým pohonem ovládaná dálkový ovladačem                                                                                                                                        Zdroj: ALMMA s.r.o.
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Rodinný dům, Praha, ČR - terasová markýza, kazetový typ, motorizované ovládání                                                                                  Zdroj: ISOTRA a.s.

Rodinný dům, Vídeň, Rakousko - venkovní žaluzie C-80 s krycím plechem a bočním vedením v lanku                               Zdroj: SERVIS CLIMAX a.s.
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Rodinný dům, Hradec Králové, ČR - venkovní dřevěné žaluzie z cedru, ovládání elektromotorem s dálkovým ovládáním    Zdroj: VOÏVO, Interaccess, s.r.o.

Rodinný dům, Ochoz u Brna, ČR - sekční garážová vrata posuvná do boku, motorický pohon + dálkové ovládání             Zdroj: Lomax & Co s.r.o.
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Ve spolupráci s odborným tech-
nickým týmem SVST, složeným 
z  odborníků z  předních výrob-
ních fi rem v oboru stínění v Čes-
ké republice, vznikla publikace, 
která není zatížena marketingo-
vými informacemi konkrétního 
výrobce a v tomto směru je tedy 
přísně nezávislá. Tato skupina 
profesionálů z praxe je současně 
zárukou správnosti a aktuálnosti 
uváděných informací.
Kniha vychází v edici Profi  & ho-
bby a  je v  podstatě příručkou, 
která čtenáři pomůže zoriento-
vat se v  možnostech zastínění 
oken, teras, balkonů nebo také 
zahrad, a poradí mu, nad čím se 
má zamyslet, než se rozhodne                                                                                     
pro koupi stínicího prvku, respek-
tive ještě předtím, než si nechá 
připravit projekt. Ukazuje mož-
nosti využití jednotlivých druhů 

stínění, vhodnost jejich použití 
podle účelu, který je zapotřebí 
řešit. Po  přečtení této knihy bu-
dete mj. vědět také to, které typy 
stínění vám umožní snížit nákla-
dy na bydlení po stránce energe-
tické náročnosti.
Křest publikace Stínění oken 
proběhne 19. září 2013 od 16.00 
hodin v  prostorách Výstaviš-
tě PVA EXPO Praha – Letňany, 
v rámci veletrhu FOR ARCH 2013, 
a její kmotrou se stane Ing. arch. 
Eva Jiřičná. Srdečně vás na  tuto                    
pro obor stínicí techniky vý-
znamnou akci zveme a  přesto, 
že je určena zejména laické či 
pololaické veřejnosti, věříme, že 
se kniha i pro mnohé z vás stane 
zdrojem užitečných informací.

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

Stínění oken

16. květen - Den stínicí techniky

Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích 
částí (SVST) se ve  spolupráci s  vydavatel-
stvím Grada Publishing, a.s. podílí na vydání 
publikace Stínění oken - první knihy z oboru 
stínicí techniky u nás, která podává ucelený 
přehled o stínění v celé jeho šíři. 

Již potřetí se stalo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) organizátorem Dne 
stínicí techniky.

Také letos se většina členů SVST 
k  tomuto dni připojila uspořá-
dáním aktivit ve  svých regio-
nech, a to např. dny otevřených 
dveří, exkurzemi do  výrobních 
prostor nebo slevovými akcemi 
pro své zákazníky.
Jako centrální aktivitu SVST 
tentokrát připravilo informační 
odpoledne pro odbornou ve-
řejnost na Dětském ranči v Hlu-
číně. 
Vedoucímu ranče – panu Josefu 
Dudkovi - jsme současně předa-
li fi nanční dar ve výši 36.000 Kč, 
na  který přispělo 12 členských 
fi rem: ALUKON, ALUPRA, ALU-
ROL, BECKER – motory, CLI-

MASTYL, HELLA stínící technika, 
ISOTRA, LOMAX & CO, SERVIS 
CLIMAX, PERFECTA, SOMFY 
a  SUN SYSTEM. Všem těmto 
dárcům jménem Dětského ran-
če v Hlučíně srdečně děkujeme 
za to, že svými příspěvky pomo-
hou realizovat 190 léčebných 
lekcí hipoterapií pro děti trpící 
dětskou mozkovou obrnou, 
psychickými poruchami, poru-
chou pohybového ústrojí a roz-
troušenou sklerózou.

Ing. Štěpánka Lubinová
SVST

Předání daru pro Dětský ranč v Hlučíně - zprava: J. Dudek (vedoucí Dětského ranče), 

Š. Lubinová (výkonná manažerka SVST), E. Stavař (člen představenstva SVST)
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

BATIMA API CZECH, k.s.   

Sídlo: Pod Harfou 933/72, 190 00 Praha 9
Založení společnosti: 1992
Obrat za rok 2011: 71,5 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 31,4 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 54,1 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 23,1 mil. Kč
Regionální působnost:  ČR, SRN, SR, Rakousko
Počet zaměstnanců:  38
webové stránky:  www.batima.cz

Charakteristika fi rmy:

Firma BATIMA od r. 1992 vyrábí, inovuje a montuje venkovní rolety a roletové schránky po celé ČR a v zemích EU. Dodává i další pro-
tisluneční produkty (žaluzie venkovní, celokovové, markýzy). Od r. 2005 rozšířila výrobu o hliníkové produkty, které také plní funkci  
protisluneční.  Jsou to slunolamy a okenice.  Od r. 2012 fi rma úspěšně  vyrábí a montuje hliníkové fasády. Díky vlastní práškové la-
kovně lze i ostatní  hliníkové produkty (okna, dveře, parapety, okopové lišty, stoly) lakovat v libovolné barvě vzorkovníku RAL. Novin-
kou BATIMA je také vysekávací centrum, které umožní další zpracování hliníkový profi lů dle přání odběratelů. V letošním roce bude 
na FOR ARCH představen produkt vývojového pracoviště BATIMA. Jedná se o komplet několika výrobků fi rmy s názvem BAT BLOK.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

4. výročí vzniku SVST
14. září 2013 to budou právě 4 roky, po kte-
ré naše sdružení působí na  českém trhu 
s  cílem prosazování zájmů oboru stínění, 
zvyšování informovanosti odborné i  laic-
ké veřejnosti o  tomto oboru, působení 
v  oblasti normotvorby a  také komunikace                 
se školami se stavebním zaměřením v sou-
vislosti s  prosazováním informací o  stínicí 
technice do výuky.
Velký kus práce ve  sdružení odvádí tzv. 
odborný tým, jehož zásluhou vznikly 
např. Produktové listy, který dále spo-
lupracoval na  tvorbě publikace Stínění 
oken, ale který také jménem sdružení při-
pravuje stanoviska k připravovaným změ-
nám norem, podklady pro různá odborná 
jednání apod.
Přesto, že ve své činnosti občas narážíme 
na překážky, ve své práci pro obor hodlá-
me i  nadále pokračovat a  uvítáme proto 
ve  svých řadách další fi rmy, které mají zá-
jem přiložit ruku k dílu a podílet se na zvy-
šování úrovně našeho oboru.

Receptář prima nápadů 
- reportáž o stínicí technice
Na  neděli 15. září 2013 připravilo SVST 
do pořadu TV Prima Receptář prima nápa-
dů další z  reportáží o stínicí technice. Také 
tentokrát se zaměříme na  produkty, které 
mají významný vliv na  snížení energetické 
náročnosti budov, tzn. především na  ven-
kovní stínění.

Naším záměrem je touto reportáží stínicí 
techniku více přiblížit zejména laické veřej-
nosti.

1. společná konference SVST 
a ČKLOP v rámci veletrhu FOR 
ARCH 2013
I nadále pokračuje SVST v realizaci vzdělá-
vání odborné veřejnosti. Společně s  Čes-
kou komorou lehkých obvodových plášťů 
a  ve  spolupráci se společností ABF jsme 
se rozhodli uspořádat 1. společnou kon-
ferenci, určenou především projektantům,                                                                                        
pod názvem ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI PRO-
JEKTANTŮ POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ. Kon-                                                                                                                 
ference se koná 19. září 2013 a  záštitu                 
nad ní převzal Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví. 
Bližší informace naleznete také na  straně 
31 tohoto čísla magazínu a  na  webových 
stránkách www.svst.cz, www.cklop.cz 
a www.abf.cz. 

Veletrh 
R+T 2013 
RUSSIA
Firmy z  oboru stínicí 
techniky a  vrat jistě 
neopominou blížící se 
veletrh R+T 2013, kte-
rý se koná ve  dnech 
25. až 27. září 2013 
v  Moskvě. Jedná se o  „sesterský“ veletrh 
největšího veletrhu v  obou těchto oborech 
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Přidružení členové SVST

PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

SERVIS CLIMAX a.s.

Sídlo: Jasenice 1253, 755 01 Vsetín
Založení společnosti: 1996
Obrat za rok 2011: 559,9 mil. Kč
Obrat za rok 2012: 629,5 mil. Kč
Regionální působnost:  Evropa, Blízký Východ, Austrálie
Počet zaměstnanců:  327 (k 31. 7. 2013)
webové stránky:  www.climax.cz

Charakteristika firmy:

Společnost SERVIS CLIMAX a.s. je největším výrobcem stínicí techniky v České re-
publice a patří mezi přední výrobní evropské fi rmy v tomto oboru. Na trhu působí 
téměř dvacet let a ve své nabídce má kompletní nabídku venkovního a vnitřní-
ho stínění. Výroba probíhá ve třech výrobních halách o rozloze 14 500 m2. Svým 
obchodním partnerům poskytuje vysokou úroveň zákaznického servisu, zajišťuje pravidelná odborná školení a on-line technickou 
pomoc. Kvalita a spolehlivost výrobků je garantována prodlouženou zárukou na 4 roky. 

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Profi ly členů
Na tomto místě Vám postupně představujeme naše členy – fi rmy, které se rozhodly spojit své 
úsilí a odborné znalosti ku prospěchu celého trhu stínicí techniky. Také dnes se Vám představí 
dva z nich: BATIMA API CZECH, k.s. a SERVIS CLIMAX a.s.

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

– R+T Stuttgart, který se koná každé 3 roky 
v sousedním Německu. 
Také v  Moskvě bude řada českých výrobců 
prezentovat své novinky, a  věříme, že tím 
opět zvýší renomé výrobců z České republiky.

Otvorové výplně 
stavebních konstrukcí 
- OVSK 2013
Poslední z  našich letošních vzdělávacích                                           
aktivit máte možnost absolvovat v  rámci 
konference Otvorové výplně stavebních kon-
strukcí (OVSK), která se bude konat ve dnech 
15. – 16. října 2013 v  Hradci Králové, tento-
krát v  prostorách hotelu Tereziánský dvůr. 
Jménem SVST na  ní zazní dvě přednášky, 
na které Vás tímto srdečně zveme. 
Informace o konferenci naleznete na straně 7 
tohoto čísla a budete je průběžně nacházet 
také na webu www.stavokonzult.cz a na na-
šem webu www.svst.cz. 

Spolupráce se středními 
školami se stavebním 
zaměřením
Produktové listy stínicí techniky – dokument, 
který odborný tým SVST letos dokončil - bu-
dou v letošním školním roce testovány ve vý-
uce na Střední škole stavební a zahradnické 
v Praze 9. Námětů z výuky chceme následně 
využít jednak k  revizi tohoto dokumentu 
a  jeho doplnění, a dále také k vytvoření sa-
motných učebních materiálů.

Ke  zmíněným Produktovým listům však 
uvítáme náměty také z řad ostatní odborné 
veřejnosti, proto nám je, prosím, neváhejte 
zaslat na  adresu info@svst.cz. Předem vám 
děkujeme za  spolupráci na  tomto pro náš 
obor významném dokumentu.

Valná hromada SVST
Na  podzim letošního roku se bude konat 
další řádná valná hromada SVST. Tentokrát 
půjde opět o  valnou hromadu volební, 
neboť současnému představenstvu sdru-
žení vyprší dvouleté funkční období, dané 
stanovami. Kromě obvyklých úkolů valné 
hromady v tomto období, jako je odsouhla-
sení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014, 
bude proto nutné zvolit nové členy před-
stavenstva.
Věříme, že se členové sdružení opět zúčast-
ní v hojném počtu a že společně připravíme 
pro příští rok řadu dalších aktivit prospěš-
ných pro celý obor stínicí techniky u nás.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka SVST
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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 2013
Kladenský veletrh ZRUŠEN 
(www.veletrhyavystavy.cz) 6. - 8.9. Kladno ČR

FOR ARCH + FOR WOOD + FOR THERM 2013 17. - 21.9. Praha ČR

R+T RUSSIA 25. - 27.9. Moskva Rusko

FOR INTERIOR 2013 26. - 29.9. Praha ČR

Krkonošský veletrh 27. - 28.9. Trutnov ČR

PAMÁTKY 3. - 5.10 Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 3. - 5.10. Pardubice ČR

Dům a bydlení Liberec 10. - 13.10. Liberec ČR

Moderní dům a byt 11. - 13.10. Plzeň ČR

HOBBY PODZIM 17. - 20.10. České Budějovice ČR

Dům a byt = Teplo domova 18. - 20.10. Ostrava ČR

Dům a byt, život bez bariér 18. - 20.10. Ostrava ČR

Pragosmart 23. - 25.10. Praha ČR

RENOVA 1. - 3.11. Olomouc ČR

STAVOTECH - Moderní dům 7. - 9.11. Olomouc ČR

Moravská Dřevostavba Olomouc 7. - 9.11. Olomouc ČR

INFOTHERMA 13. - 16.1. 2014 Ostrava ČR

FOR PASIV 2014 23. - 25.1.2014 Praha ČR

DŘEVOSTAVBY 6. - 9.2.2014 Praha ČR

WINDOOR  expo 6. - 9.2.2014 Praha ČR

BAUTEC 2014 18. - 21.2.2014 Berlín Německo

Střechy a stavba 27.2. - 1.3.2014 Ostrava ČR

FOR HABITAT + FOR FURNITURE + FOR OFFICE 20.-23.3.2014 Praha ČR

Fensterbau/Frontale 26.-29.3.2014 Norimberk Německo

IBF 26. - 26.4.2014 Brno ČR

FOR ARCH + FOR THERM + FOR WOOD 16.-20.9.2014 Praha ČR
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Jubiläum in Gelsenkirchen:
Rückblick auf die Fassadenberater-Fachtagung des Flachglas MarkenKreis

Schwerpunktthema:
Fassadensteuerungs- und Antriebsysteme

FASSADE
T E C H N I K  U N D  A R C H I T E K T U R

6 2012
November 2012

www.die-fassade.de

Im Fokus:
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Im Fokus:

Natursteinfassaden

Sunshine

Energy

Emotion

Dynamic
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Nature

Harmony

Exclusivity

6 2012
November 2012

www.die-fassade.de
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www.rts-magazin.de

6 2012
November 2012

Branche:
Frischer Wind durch 
neue Kollektion  Seite 8

Städel Museum:
Lichtkuppel-Augen für 
die Kunst  Seite 20

BAU 2013:
Materialien, Technolo-
gien, Systeme  Seite 10

 FORUM 

WINTERGÄRTEN

➔ Wintergarten bringt solare Gewinne

➔ Individuelles Raumklima, leichtes Bedienen

➔ Investitionen in die Prozessoptimierung
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Informationen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.

WIGA AKTUELLBU
NDESVERBAND W

INTERGARTEN E
.V

.

mit Verbandsnachrichten

www.forum-wintergaerten.de

Mediální partneři: 

Partner konference: 

Konference pořádána 
v rámci veletrhu
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SVST a ČKLOP ve spolupráci 
se společností ABF 
pořádají konferenci

zvýšení 
úspěšnosti 
projektantů
pozemního
stavitelství
Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. 
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

PROGRAM:

  Okna a stínicí technika 
 z pohledu energetického auditora
  Význam světla pro psychickou 

pohodu a zdraví člověka
 Nová Zelená úsporám – program ZÚ 

z pohledu projektové dokumentace
  Posudky ve stavebnictví 
 z pohledu vyhlášky 78/2013Sb.
  Druhy projektové dokumentace 
 ve vazbě na stínicí techniku
  Vyváženost všech prvků LOP jako 

podmínka ekonomické stavby
  Stínicí technika jako součást 

inteligentního řízení budov
  Nové trendy střešních oken
  Praktický příklad vlivu stínicí 

techniky na tepelnou stabilitu 
objektu

  Produktové listy - jak s nimi 
pracovat při práci na projektu

Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete na www.forarch.cz v sekci Doprovodný program.



OD PRVNÍCH SKIC 
PO SPOKOJENÉHO 
ZÁKAZNÍKA

RYCHLOST DODÁNÍ

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

SNADNÁ INSTALACE www.isotra.cz


