
RTS  MAGAZÍN
žaluzie  rolety  vrata

www.svst.cz

ce
n

a:
 7

5,
- 

K
č 

/ 
4,

- 
€

1 březen
2011

Využití sluneční 

energie      str. 10 - 11
Výroba sendvičových 

panelů                       str. 14
Markýzy - lahodí 

oku i duši          str. 18 - 19
Oblíbené předokenní 

rolety                           str. 9



ZNAČKOVÉ PRODEJNY
Brno, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 549 211 770 | České Budějovice, Ing. Zuzana Bartáková, tel.: 387 427 916 | 
Dobříš, DANEX Service s.r.o., tel.: 318 593 816 | Hradec Králové, Climastyl s.r.o., tel.: 495 211 376 | Cheb, Jaromír Kalouš, tel.: 
603 749 653 | Most, Jiří Trochta, tel.: 476 707 199 | Ostrava, IMPONO s.r.o., tel.: 596 110 643 | Pardubice, Climastyl s.r.o., tel.: 
466 536 243 | Praha–Jesenice, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 241 403 700 | Praha 6, PROKLIMA – stínicí technika 
s.r.o., tel.: 233 321 706 | Praha 8, PROKLIMA – stínicí technika s.r.o., tel.: 283 842 149 | Třebíč, Jan Liška, tel.: 568 840 790

Kontakty na ostatní regionální zástupce ve všech krajích České republiky a na Slovensku 
naleznete na internetových stránkách www.climax.cz



O
B

S
A

H Vážení kolegové z oboru, 
vážení čtenáři,

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích 
částí (SVST) předkládá Vaší pozornosti 
nový časopis RTS Magazín žaluzie  rolety 
 vrata. 

Využíváme zkušeností německých vyda-
vatelů obdobného magazínu, ale jeho 
obsah je ryze český.

Naším cílem je přinášet české a sloven-
ské odborné veřejnosti informace z na-
šeho často opomíjeného oboru stínicí 
techniky, informace z  dění na  českém 
a  slovenském trhu. Kultivovat obor,  
informovat architekty, montážní fi rmy 
i  veřejnost o  přínosech stínicí techniky 
a jejích trendech, je jedním z důležitých 
cílů SVST. 

Věřím, že takto zaměřený magazín po-
může oboru více se prosadit také smě-
rem ke  státu, který i  přes snahy SVST 
ignoruje „zelený“ potenciál stínicí tech-
niky. Věřím, že sdílení informací a  vzá-
jemná spolupráce mezi odborníky může 
přinést výhody pro celý obor. Nechť je 
nový magazín takovým prostředím.

Co popřát novému magazínu na počát-
ku? Aby se stal trvalou součástí Vašeho 
pracovního stolu a byl zdrojem Vaší in-
spirace.

Ing. Petr Sedláček
Předseda představenstva SVST
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Výrobky stínicí techniky jsou 
technické prostředky, které 
slouží především k ochraně (stí-
nění) staveb a  jejich interiérů 
proti účinkům světla (slunce, 
měsíce, nočního osvětlení), k re-
gulaci intenzity světla v  míst-
nosti a  k  ochraně soukromí   
před pohledy z  okolí. Nezane-
dbatelným přínosem u  někte-
rých produktů je též jejich pro-
tihluková izolace, ochrana proti 
vloupání a  možnost využití pro 
dispoziční dělení prostoru inte-
riéru. Vhodný výběr materiálu 
a  barevné sladění produktů 
stínicí techniky navíc dovoluje 
umocnit architektonické řešení 
staveb i jejich interiérů.

Stínicí technikou mohou být vy-
baveny všechny typy novosta-
veb i  stávajících budov. Rozsah 
stínění je vždy závislý na  po-
žadavku zákazníka. Výsledný 
efekt a  účinnost stínění jsou 
ale podmíněny použitím vhod-
né kombinace produktů stínicí 
techniky, jejich materiálem, ba-
revným provedením a výběrem 
komfortu ovládání.

V  letním období je nejvíce vy-
užívaná funkce stínicí techniky 
jako protisluneční clony.

Vnější versus 
vnitřní clony

Nejúčinnějším způsobem za-
stínění jsou předokenní clony 
(např. předokenní rolety nebo 
venkovní žaluzie), které zachy-
tí sluneční paprsky ještě dříve, 
než vůbec stačí proniknout 
skrze okno do interiéru. Ne všu-
de a  za  všech okolností je však 
možné předokenní clony apli-
kovat. V  takových případech je 
vhodné použít interiérové za-

stínění (např. interiérové žaluzie 
nebo roletky), které umožňuje 
fl exibilní regulaci světla. Na dru-
hou stranu pohlcuje sluneční 
záření prošlé oknem a  tak za-
hřívá interiér domu nebo bytu,     
což je zejména v  letních měsí-
cích nežádoucí.

Maximálního přínosu zastínění 
lze dosáhnout, pokud je s insta-
lací stínicích prvků počítáno již 
od  samotného začátku projek-
tu stavby. To ale neznamená,                                       
že bychom museli u  již hoto-
vých staveb na  umístění stíni-
cí techniky rezignovat. Stačí 
pouze zvolit vhodný typ stínicí 
techniky podle možností, které 
každá budova má.

Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie potřebují       
pro správnou funkci odpovída-
jící prostor pro montáž. Ideální 
je podfasádní vodorovný otvor 
o hloubce 115 až 140  mm (pod-
le typu žaluzie), o  šířce odpo-
vídající šířce žaluzie a  o  výšce 
odpovídající výšce sbalené ža-
luzie. U nízkých otvorů je nutné 
vzít v  úvahu i  vzdálenost první 
lamely žaluzie od horního profi -
lu. Hrozí zde nebezpečí průsvitu 
mezi horním profi lem a  první 
lamelou žaluzie.

Žaluzie mohou být namonto-
vány také za přiznaný, zpravidla 
hliníkový kryt do  stavebního 
otvoru přímo na  fasádu nebo 
předsazeny před fasádu na  sa-
monosných vodicích lištách. 
Posledně zmíněné provedení 
eliminuje problematiku tepel-
ných mostů.

Vlastní váha žaluzií se pohybuje 
podle provedení od 1,5 do 2,8  kg 

na  metr čtvereční plochy. Této 
váze je důležité přizpůsobit 
i  kotvení žaluzií. Většina výrob-
ců má několik základních dru-
hů kotevních prvků, které řeší 
standardní montáže. V  případě 
realizace do  nadstandardně za-
teplených budov nebo při aty-
pických požadavcích je nutné 
toto řešení konzultovat s výrob-
cem nebo dodavatelem, a to již 
ve fázi projektu.

Použité díly pro žaluzie musejí 
splňovat odolnost pro venkovní 
prostředí. Díly vystavené přímé-
mu působení povětrnostních 
vlivů by měly být v  provedení 
hliník, s  povrchovou úpravou 
elox nebo ošetřeny nástřikem 
barvou s předpovrchovou 
úpravou podle standardů Qua-
licoat nebo GSB. Spojovací díly 
by měly být v  provedení nerez 
nebo jiném odpovídajícím pro-
vedení. Plastové díly musejí mít 
odpovídající UV stabilitu. Kaž-
dý výrobek by měl být podle              
EN 13659 označený výrobcem 
a třídou odolnosti proti větru.

Venkovní žaluzie 
v zateplené fasádě

Nejlepším řešením umístění 
venkovní žaluzie na budově tak, 
aby nesnižovala světlost okna, 
je zabudovat ji do  prostoru    
pod fasádou a vodicí lišty lamel 
zapustit do ostění. Výsledkem je 
pak maximální účinnost žaluzií 
při dosažení nejlepšího vizuální-
ho vzhledu fasády.

Umístění žaluzií pod fasádou 
včetně jejich zateplení musí být 
vyřešeno kvalitně již v  projek-
tové dokumentaci, jinak hrozí 
riziko zbytečných tepelných 
ztrát a  vznik tepelných mostů. 
Navíc nebudou-li správně za-
dány rozměry podfasádního 
prostoru pro žaluzii, může se 
v konečné realizační fázi stavby 
stát, že se vytažená žaluzie pod 
fasádu zcela nevejde nebo bude 
nutné prostor pro žaluzii upravit 
na úkor okolní izolace.

Na  českém trhu existuje výro-
bek, který umožňuje optimální 
zabudování žaluzie do stavby                                                              

Stínicí technika je u nás stále 

neprávem opomíjená

Stínicí technika stále hledá své místo. Konečný zákazník ví bohužel stále příliš málo o mož-
nostech stínicí techniky - o všech výhodách, které mu může poskytnout, i o všech úsporách, 
jichž může díky ní dosáhnout. Vedle ostatních oborů stavebnictví je stínicí technika snad 
nejvíce opomíjeným sektorem.

Obr. 1   Venkovní žaluzie v zateplené fasádě – schéma kastlíku a jeho montáž
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a  zároveň řeší problematiku 
tepelných mostů. Jedná se 
o podomítkový kastlík pro ven-
kovní žaluzie, který má kom-
plexně vyřešenou návaznost 
na  ostatní stavební hmoty 
a  izolaci. Díky své univerzální 
konstrukci je vhodný pro pou-
žití jak na stávajících budovách, 
které procházejí rekonstrukcí, 
tak i na nových projektovaných 
stavbách včetně pasivních do-
mů (obr. 1).

Kastlík je zkonstruován tak, 
aby byl samonosný, dostateč-
ně pevný a  stabilní. Rozměro-
vě je standardizován tak, aby 
měl dostatečnou šířku pro 
pohodlnou montáž většiny 
typů venkovních žaluzií. Výš-
ka kastlíku je modifi kována 
v  závislosti na  výšce vytažené 
žaluzie. V  přední části, která 
je na  vnější straně fasády, je 
opatřen hliníkovou okapovou 
lištou, která zajišťuje pevnost 
přední hrany a řeší odvod vody 
stékající po fasádě před prostor 
kastlíku. Materiál kastlíku je 
nenasákavý, zdravotně nezá-
vadný a odolný proti UV záření.                                                                           
Je potažen speciální textilií, kte-
rá zaručuje výbornou přilnavost 
stavebních hmot. Vezmeme-li 
v  úvahu jeho nízkou hmotnost 
a  tepelné a  protihlukové izo-
lační vlastnosti, představuje 
tento produkt zajímavý způsob, 
jak splnit požadavek projek-
tantů na dostatečnou izolační 
schopnost a současně snadnou 
a rychlou montáž na stavbě.

Speciální materiál kastlíku zaru-
čuje, že ani po několika týdnech 
či měsících na stavbě bez fi nální 
povrchové úpravy nemění svůj 
vzhled ani tvar.

Žaluziové kastlíky jsou monto-
vány na  stavbě buď při vyzdí-
vání stavebních otvorů, nebo 
při rekonstrukci ještě před za-
teplením budovy. Montují se 
nad stavební otvor nebo pří-
mo na  zeď nad okno pomocí 
úhelníků, které se přišroubují 
shora na  kastlík. Vzdálenost 
mezi jednotlivými úhelníky by 
neměla přesáhnout 900  mm. 
Pokud to stavba umožňuje, mo-
hou se kastlíky montovat přímo 
do překladů nebo zdiva.

Pokud mají být vodicí lišty ža-
luzií zapuštěny v  zatepleném 
ostění fasády, je vhodné právě 
v  době instalace kastlíků před-
připravit pouzdra pro jejich za-
puštění. Odpadne tak nutnost 
dodatečných zásahů do  zatep-
lení fasády. Venkovní žaluzie lze 
namontovat až po  dokončení 
zateplení.

Venkovní rolety

Také venkovní rolety dávají 
na výběr několik možností způ-
sobu montáže.

Předokenní rolety 
s přiznaným 
(viditelným) boxem

Předokenní rolety jsou urče-
ny pro dodatečnou montáž, 
kdy je již fi nálně hotový ob-
vodový plášť budovy. Roleto-
vý box, do  kterého se roleta 
navíjí, může mít přední hranu 
zkosenou pod úhly 90°, 45° 
nebo 20°, případně může být 
v  zaobleném nebo půlkula-
tém provedení, přičemž jeho 
velikost je závislá na  celkové 
výšce rolety, druhu ovládání 
a  typu použité lamely. Vodicí 
lišty, nejčastěji o rozměrech 45, 
53 nebo 66 mm, jsou viditelné 
a jsou montovány na rám okna 
nebo na fasádu (obr. 2).

Rolety 
s podomítkovým 
boxem

Toto provedení předurčuje 
roletu k  montáži při rekon-
strukcích obvodových plášťů 
budov, zateplování fasád nebo 
v novostavbách rodinných 
domů. Provedení rolety je to-
tožné jako u  rolety s  přizna-
ným boxem. Roletový box je 
u  toho provedení uzpůsoben 
pro překrytí polystyrenovou 
či heraklitovou deskou, ktero 
u lze začlenit do  fasády, čímž 
se roletový box skryje. Veli-
kost boxu je závislá na celkové 
výšce rolety, druhu ovládání 
a  typu použité lamely. Vodicí 
lišty, nejčastěji o rozměrech 
45, 53 a 66  mm, jsou viditelné 
a jsou montovány na rám okna 
nebo na fasádu (obr. 3).

Nadokenní rolety

Jsou vhodné pro realizace no-
vostaveb nebo u  rekonstrukcí, 
při kterých se uvažuje o výměně 
oken za plastová. Roleta se totiž 
namontuje shora na okno a se-
stava se pak do  otvoru usazuje 
jako celek. Směr navíjení této 
rolety je opačný než u předcho-
zích dvou typů rolet – lamely 
se navíjejí směrem do  interié-
ru. Roletový box a  vodicí lišty 
jsou v  tomto případě vyrobeny 
z  plastu, proto není vhodné 
používat tento typ rolet spolu 
s dřevěnými okny. Velikost boxu 
je závislá na  výšce okna, způ-
sobu ovládání a  typu použité 
lamely. Vodicí lišty o rozměrech              
39 nebo 61 mm se montují 
na rám okna (obr. 4).

Roletové překlady

Při úvahách o předokenních ro-
letách již v  době návrhu rodin-
ného domu jsou jednou z mož-
ností roletové překlady (obr. 5), 
jejichž konstrukce umožňuje 
skrýt roletový bal nad okenní 
rám a  zapustit vodicí lišty, což 
učiní roletu v otevřené poloze té-
měř nepostřehnutelnou. Vodicí 
lišty mohou být i  u  tohoto pro-
vedení buď přiznané – namonto-
vané na omítku, nebo zapuštěné 
– umístěné v pouzdrech.

Vybavenost stínicí technikou 
je v  České republice stále pod-
statně nižší než u  řady našich              
evropských sousedů – napří-
klad v  Německu či Rakousku. 
Přitom výroba stínicí techniky 
je z  hlediska kvality, materiálu 
i používaných technologií srov-
natelná. Rozdílný je však přístup 
k  tomuto oboru nebo jeho ne-
dostatečná znalost.

Správně zvolená a kvalitní stínicí 
technika je schopná v letním ob-
dobí nahradit jiné chladicí tech-
nologie, aniž by přitom hrozila 
výskytem alergií či způsobovala 
svou činností druhotné zahří-
vání interiéru budov. V  zimním 
období se potom podílí na  vý-
razném snížení potřeby vytápě-
ní budov – na úsporách energie.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Obr. 3   Rolety s podomítkovým boxem

Obr. 2 Předokenní rolety s přiznaným (vi-
ditelným) boxem

Obr. 4   Nadokenní rolety

Obr. 5   Roletový překlad
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Energetická náročnost budov 

v evropské a české legislativě

Současná Evropa si vytkla mezi 
své cíle být světovým leaderem 
ve zlepšování životního prostředí. 
A  právě v  budovách je pro další 
zlepšování velký prostor. Zde lze 
pro naše životní prostředí udělat 
velký kus práce! 

K významným nástrojům snižo-
vání energetické náročnosti bu-
dov patří bezesporu zastínění. 
Ve  všech vyspělých evropských 
zemích - zejména v zemích pů-
vodní evropské „patnáctky“ - je 
zastínění nejen významným 
prvkem architektury, ale i  sou-
částí různých legislativních 
opatření, podpory a norem. 

Jak to vlastně všechno zača-
lo? Základním dokumentem 
je Směrnice Evropského par-
lamentu a  Rady 2002/91/ES           
ze dne 16. prosince 2002 o ener-
getické náročnosti budov, která 
byla dále rozšířena v  listopadu 
2008. Stanovuje zejména me-

todiku pro výpočty energetické 
náročnosti budov, její  minimál-
ní hodnoty pro nové budovy 
a rekonstrukce a zavádí průkazy 
energetické náročnosti budov 
(ENB).  

Jaký je stav v  České republice? 
V současné době je harmonizová-
na převážná většina Evropských 
norem. Členové Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí (SVST) 
najdou jejich výčet v  členské           
sekci webových stránek SVST. 
Zajímavou normou je mezi jinými 
ČSN 73  0540 - tepelná ochrana 
budov. Zde se mezi jiným praví: 
„Budovy se doporučuje navrho-
vat a provádět s klimatizací pouze 
ve  výjimečných případech, kdy 
prokazatelně nelze stavebním 
řešením docílit požadavků 8.2.1“ 
(na  nejvyšší teploty vzduchu 
v místnosti v letním období).

Chtělo by se tedy říci, že v ČR je 
učiněno všechno pro to, aby se 

navrhovaly, projektovaly a stavěly 
budovy v souladu s nejnovějšími 
požadavky na  jejich hospodár-
nost. Šetrné a ohleduplné  k Zemi, 
na  které žijeme - k našim energe-
tickým zdrojům i k nám - lidem. 

Bohužel, praxe tomu zatím 
příliš neodpovídá. Zastínění je 
jako významný prvek dosaho-
vání energetických úspor stále 
nedoceněno. Přes zavedenou 
legislativu dochází někdy k pod-
cenění kritéria nejvyšší denní 
teploty vzduchu v  místnosti 
v  letním období. Toto kritérium 
nebývá často v návrhu plně zo-
hledněno a  v  praxi bývá tato 
maximální teplota překračová-
na. Tato oblast zatím postrádá 
dostatečnou kontrolu.

Z  metodiky hodnocení energe-
tické náročnosti budov je patrný 
důraz na posouzení energetické 
náročnosti během zimního ob-
dobí. Prostor pro letní období  je 
proti tomu minimální.

Jeden z kroků, jak zlepšit pozici 
zastínění při přípravě projektů 
a výpočtech hospodárnosti bu-
dov, připravilo SVST: v  součas-
né době je připraveno doplnění 
stínicí techniky do  Národního 
kalkulačního nástroje, ofi ciální-
ho programu, kterým se počíta-
jí energetické úspory. 

Ing. Jiří Husák
SVST

Hádejte: Ve které oblasti svého bytí na Zemi 
lidstvo spotřebuje nejvíc energie? Řekli byste 
průmysl? Nebo doprava? Ne! Nejvíce energie 
spotřebujeme v obytných, administrativních 
a komerčních budovách. V  létě při chlazení 
a v zimě při vytápění. Věděli jste, že náklady 
na klimatizaci mohou zvýšit celoroční nákla-
dy na provoz budovy až několikanásobně? 

Celková spotřeba energie

průmysl; 28%

doprava; 31%
obytné 
a kancelářské 
budovy; 41%



7RTS Magazín 1/2011  

Editorial

LUXUS, KTERÝ NEPLATÍTE

800 400 115

Prokázaná úspora na vytápění a klimatizaci při použití předokenních rolet MINIROL!
Dokonalá ochrana obydlí před nezvanými hosty!
Výrazné snížení pronikajícího hluku!

| roletové systémy špičkové kvality
| 10-ti letý záruční a pozáruční servis
| síť kvalifikovaných partnerů
| technické poradenství zdarma

úspora nákladů na vytápění a klimatizaci | ochrana majetku | ochrana proti slunci | ochrana před nepříznivým počasím

www.minirol.cz

volejte zdarma
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Budovy se staví na  období několika desetiletí 
nebo někdy dokonce století – jejich stavební 
technologie proto musí být bezpodmínečně 
orientovány na budoucnost, jinak bude mnoho 
generací po nás zatíženo stavbami plýtvajícími 
energií. Energeticky úsporné a  dlouhodobé 
plánování je ve 21. století nezbytné a mělo by 
vlastně být samozřejmostí. Stínění je v období 
ochrany klimatu a  přístupu k  energiím velmi 
důležitou technikou a musí tedy být v součas-
né době nedílnou součástí každé budovy. Za-
jišťuje nejen výrazně lepší celkovou energetic-
kou bilanci, nýbrž také mnohem větší komfort 
bydlení, dostatečný a přiměřený přísun denní-
ho světla a příjemnou teplotu interiéru. 

V  Německu např. platí od  1. října 2009 nová 
vyhláška o úsporách energie. V té je ještě více 
omezena primární spotřeba energie budov. 
Mimo to jsou dodatečně stanoveny minimál-
ní požadavky na  tepelnou izolaci pláště bu-
dovy resp. jejích stavebních částí. Německý 
zákonodárce tak touto vyhláškou o  úsporách 
energie důsledně pokročil na  cestě k  souhrn-
nému zohlednění a  optimalizaci pláště budo-
vy, vybavení budovy a  technického zařízení. 
Pro budované stavby jsou stanoveny důležité 
mezní hodnoty základní roční spotřeby ener-
gie, ztráty při prostupu tepla pláštěm (pouze 

u obytných budov), letní tepelné ochrany (izo-
lace) a těsnosti budovy. A v blízké budoucnosti 
je plánováno další zpřísnění.

V  Rakousku je v  současné době připravována 
směrnice pro budovy 6 (úspora energie a tepel-
ná izolace) a  také normy pro tepelnou izolaci 
ve výškových budovách, částečně se zapojením 
odborníků z  Arge Sonnenschutztechnik (ra-
kouské sdružení stínicí techniky – pozn. překl.).

Detaily s velkou účinností

Moderní roletová a  stínicí technika značně 
snižuje spotřebu energie na  vytápění budov, 
neboť mezi stínicí technikou a  okenní tabulí 
vznikají dodatečné vzduchové polštáře, které 
v noci snižují tepelné ztráty. Díky roletám může 
být dokonce i u oken pasivních domů ušetřeno 
až 10  % energie na vytápění (viz graf).

Také solární architektura využívá slunce k vytá-
pění. Rolety, žaluzie a markýzy dělají ve spuš-
těném stavu z oken topná tělesa. U nízkoener-
getických a  pasivních domů pokrývají solární 
zisky cca 2/3 potřeby energie.

Stínicí technika se stává pomocí inteligentních 
systémů řízení jednou z  důležitých součástí 

klimatizace budov: k naší době již určitě nepa-
tří to, aby se místnosti v  létě vědomě zahříva-
ly sluneční energií a  toto teplo se pak uměle 
ochlazovalo. To stojí nejen hodně peněz, nýbrž 
u velkoplošných staveb může být odstraněním 
klimatizačních zařízení získána dodatečná vyu-
žitelná plocha, což zase vede ke zvýšení hod-
noty nemovitosti.

K  tomu říká Ing.  Johannes Gerstmann, expert 
z Arge Sonnenschutztechnik: „50 % klimatizač-
ních zařízení by se dalo u nás a také ve zbytku 
Evropy tímto způsobem ušetřit. A  zbývajících 
50 % by se mohlo dimenzovat na menší výkon, 
neboť z velké části musí chladit už jen vnitřní 
akumulaci tepla!“

Také osvětlovací technika budovy je inteligent-
ně řízeným systémem značně zlepšena. Pro 
obor osvětlovací techniky spočívá v současné 
době největší potenciál ve  světelném mana-
gementu včetně efektivního využití denního 
světla a ne ve zlepšení stupně účinnosti.

Stínicí technika s řízením denního světla může 
potřebu umělého osvětlení redukovat o 40            
- 60 % a pokud budou použity systémy řízení 
světla, redukuje se tato hodnota o dalších 20 %!

Moderní stínicí technika by neměla být použita 
pouze na jižní straně budovy, nýbrž především 
kvůli nízko stojícímu slunci (mnoho energie 
a  silné oslnění) také na  východních a  západ-
ních fasádách. Tím může být potřeba energie 
na chlazení budovy ve všech evropských klima-
tických zónách značně snížena.

Ze všech těchto poznatků a parametrů je po-
třeba dalších jednání zcela zřejmá. Jen díky stí-
nicí technice je možno snížit spotřebu energie 
v Evropě natolik, že roční úspora může činit až 
80 milionů tun CO2 při chlazení budov a 31 mi-
lionů tun CO2 při vytápění budov. Tato celková 
úspora 111 milionů tun CO2 za rok představuje 
významný klimaticko-politický přínos a  redu-
kuje používání fosilních paliv.

www.arge-sonnenschutztechnik.at

Převzato z německého originálu
RTS-Magazin 2/2010

Stínicí technika musí být zahrnuta již do plánu, 

neboť: není místo pro „staré technologie“!

Se současnou stínicí technikou lze šetřit energii, zdroje a emise CO2.
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Tepelná izolační hodnota okna bez rolety

Tepelná izolační hodnota okna  s roletou
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Zdroj: výpočet podle EN ISO 10077 část 1 pro rolety s nízkou průvzdušností

Redukce tepelných ztrát při vytápění činí:
Varianta 1: 44 % u oken s Uw 3,0
Varianta 2: 35 % u oken s Uw 2,1
Varianta 3: 25 % u oken s Uw 1,3
Varianta 4: 17 % u oken s Uw 0,8

Varianta 1                  Varianta 2                     Varianta 3                    Varianta 4

V době, kdy je nedostatek zdrojů energie a ochrana klimatu a životního prostředí jsou ve středu 
globálních zájmů, není místo na stavební technologie ignorující energie. Je nezodpovědné bu-
dovat skleněné paláce dosahující až do oblak a potom je vybavovat předimenzovanou domácí 
technikou, abychom je tak vůbec byli schopni užívat a obývat. 
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Úspora nákladů

Odbornými zkouškami byla zjištěna úspora 
nákladů na vytápění až 30 % za jednu topnou 
sezónu. Pro standardní rodinný dům tedy jeho 
majitel ušetří až 10 000 Kč ročních nákladů vy-
naložených na vytápění. Vezmeme-li v potaz 
úsporu nákladů spojených se stále častějším 
využíváním klimatizace v  letním období, kdy 
se z našeho příbytku stává nesnesitelný „skle-
ník“, není těžké si spočítat, jak rychle se nám 
investice do předokenních rolet vrátí.

Bezpečnost a ochrana majetku

Je dokázáno, že roletové systémy význam-
ným způsobem chrání Vaši nemovitost. 
V případě odjezdu na dovolenou jednoduše 
spustíte rolety a  výrazně tím ztížíte přístup 
do vašeho obydlí případným nezvaným hos-
tům.

Roletové systémy také spolehlivě ochrání 
okna před silným větrem, deštěm, sněhem, 
kroupami či jinými nepříznivými vlivy. Pokud 
Vás trápí nadměrná hlučnost z  venku, jsou 
předokenní rolety opět ideálním řešením. 
Díky prokázané zvukové izolaci přispívají 
ke  komfortnímu bydlení majitelů dané ne-
movitosti.

Vzhled již není překážkou

Zatímco v dřívější době nabízeli výrobci pou-
ze několik základních barevných provede-
ní rolet, a  přiznejme si, tento fakt v  mnoha 
případech zvrátil naše rozhodnutí ohledně 
jejich pořízení, dnes je již naprostým standar-
dem široká nabídka barevného provedení 
dle přání zákazníka. Předokenní rolety tak 
v dnešní době naopak pomáhají jedinečným 
způsobem dotvořit vzhled našeho obydlí. 
Tím spíše, využijeme-li nabídky rolet v zamí-
tacím boxu, který není, jak je již z názvu patr-
né, nijak viditelný. 

S  použitím motorického dálkového ovládání 
pak poskytují předokenní rolety opravdový lu-
xus, který, vezmeme - li v potaz úsporu nákladů 
na vytápění a klimatizaci, v podstatě neplatíme.

Nejsou rolety jako rolety

Při výběru předokenních rolet bychom měli 
dát na dlouholeté zkušenosti dodavatele, ať už 
co se týče samotné výroby rolet, ale samozřej-
mě také jejich montáže. Rozhodně bychom 
neměli vybírat pouze na  základě ceny. I  zde 
obvykle platí, že dražší znamená přeci jen 
lepší, nemluvě o  poskytnuté technické pod-
poře před i během vlastní realizace. Důležitým 
faktorem je také poskytovaný servis a  to jak 
záruční, tak pozáruční. V celkovém zúčtování 
pak na nákladech na předokenní rolety ještě 
ušetříme. Jedním z ověřených produktů jsou 
v  tomto směru např. rolety značky MINIROL, 
nabízené prostřednictvím kvalifi kovaných 
partnerů v celé ČR. 

(PR)

Předokenní rolety MINIROL

Předokenní rolety se ve stále větší míře stávají oblíbeným 
doplňkem našeho obydlí spojeným s  ochranou majetku 
a  úsporou nákladů na  vytápění v  zimních a  klimatizaci 
v  letních měsících. Jedná se o  investici, která se majiteli 
rozhodně vyplatí.
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Sluneční energie

Množství sluneční energie, která každoroč-
ně dopadne na  povrch Země, je násobně 
větší, než veškerá světová potřeba – před-
stavuje nevyužitý potenciál. Průměrný po-
čet hodin solárního svitu se v ČR pohybuje 
v  rozmezí 1400 - 1700 h/rok při hodnotě 
energie 1100 kWh/m2.

Jsme schopni tuto energii zužitkovat? Může-
me využít solární energie pro další snížení 
energetické náročnosti a nákladů?

Řešení se ukrývá ve  fotovoltaickém jevu, 
v  rámci kterého dochází k přeměně světla, 
resp. sluneční energie na elektrickou ener-
gii.

Fotovoltaický jev ve stínicí technice

Fotovoltaický jev hraje podstatnou roli 
ve stínicí technice - využívá fotovoltaických 
článků a sluneční energie. Jeho volba znač-
ně ovlivňuje technické parametry výrobku, 
spokojenost zákazníka a má vliv na energe-
tickou náročnost.

Obecně se udává, že při využití stínicí tech-
niky a jejího zohlednění do nutných výkonů 
klimatizačního, resp. topného systému, je, 
v  závislosti na  konkrétním objektu, úspora 
spotřeby energie v rozmezí 20 - 25 % v ener-
getické bilanci budov.

Pokud využijeme sluneční energie pro vý-
robu elektrické energie v systému interiéro-
vých žaluzií ovládaných motorem a aplikuje-

me ji i do dalších stínicích produktů, stanou 
se tyto systémy nezávislé na externím zdroji 
energie při nulové spotřebě elektřiny.

Solární žaluzie  ISOTRA ENERGY

ISOTRA ENERGY je zcela unikátní, moto-
ricky ovládaná, interiérová žaluzie fungu-
jící na  principu přeměny sluneční energie 
na elektrickou energii. Solární řešení založené 
na bezdrátovém ovládání žaluzie je nezávislé 
na  externím zdroji el. energie a  při instalaci 
není nutné provádět jakékoliv stavební úpra-
vy a zásahy do interiéru či exteriéru. 

Jedná se o systém autonomně napájené in-
teriérové žaluzie s  bezdrátovým ovládáním 
a možností naprogramování automatického 
režimu funkcí v závislosti na denní době, roč-

Využití sluneční energie pro snížení 

energetické náročnosti

Vhodně navržená stínicí technika vytváří optimální prostředí z hlediska světelných a tepelných 
podmínek - omezuje přehřívání interiéru v letním nebo snižuje úniky tepla v zimním období. 
Představuje bezpečnostní prvek fasád, vytváří protihlukovou bariéru. Je významným prvkem 
pro úsporu energie.
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Technologický lídr...

Fotovoltaický článek je umístěn 
na zadní straně horního profi lu 
žaluzie. Akumulátor je dobí-
jen amorfním fotovoltaickým 
článkem i  při malé intenzitě 
osvětlení, což je další výhoda 
tohoto systému. Žaluzii lze tedy 
naklápět, vytahovat a  spouštět 
i  v  podmínkách nižší intenzi-
ty světla a  v  zimních měsících.          
Při nedostatku světla zajistí kapacita akumu-
látoru 50 - 200 úplných vytažení a  spuštění 
žaluzie (dle velikosti žaluzie).

Řídicí systém žaluzie komunikuje bezdrá-
tově s  ovladačem, který umožňuje ovládat 
pohyb jedné nebo skupiny žaluzií (umožňu-
je ovládat až 150 žaluzií) nezávisle na  sobě 
nebo současně, ze vzdálenosti až 150  m. 
Programovatelný ovladač pak umožňuje 
nastavit časovou následnost jejich pohybů 
– žaluzie se mohou v  určitou hodinu roze-
vřít, zcela vytáhnout nebo naopak zavřít či 
spustit.

Inteligentní prvek moderního 
domu pak představuje bezdrá-
tový venkovní sluneční regulátor. 
Na  základě zvoleného nastavení 
samostatně reaguje na  intenzitu 
slunečního záření naklápěním 
lamel jedné žaluzie nebo skupin 
žaluzií současně.

Jednoduchost a  kompaktnost 
provedení umožňuje výměnu jiných pohon-
ných systémů stávající stínicí techniky domu 
za  systém ISOTRA ENERGY, a  to aniž by bylo 
nutné provádět úpravu rámu oken nebo dveří.

Solární žaluzie ISOTRA ENERGY je možné na-
instalovat do  všech typů plastových či dře-
věných oken. Široká škála nabízených barev 
pak umožňuje jejich sladění s  rámem okna                  
či interiérem.

ISOTRA ENERGY představuje synergii designu, 
praktičnosti, užitku a energetické úspory. 
www.isotra.cz                                                         (PR)

ISOTRA a.s. investuje nemalé prostředky 
do  oblasti vývoje a  výzkumu technologií 
výroby interiérové a  exteriérové stínicí tech-
niky, do  rozvoje znalostí a  dovedností v  ob-
lasti technologií měření, řízení a komunikace,          
jejichž implementace souvisí se současnými 
a  budoucími trendy komplexně automati-
zovaných systémů informační společnosti.          
Vysoká hodnota produktů společnosti začíná 
již snižováním energetické náročnosti jejich 
výroby a následně se promítá ve zvyšujících se 
užitných vlastnostech výrobků při neustále se 
snižující energetické náročnosti jejich užívání.

Výrobní program Isotry není orientován pouze 
na stínicí techniku, důležitou součásti je také vý-
roba komponentů, profi lovacích tratí, střižných 
nástrojů a kompletních technologických celků 
pro výrobu žaluzií. Společnost má vlastní vývo-
jové oddělení, konstrukci, nástrojárnu, lisovnu 
a lakovnu. Technologickou vyspělost společnos-
ti dokládá také vlastnictví dvou světových pa-
tentů pro technická řešení v oblasti stínicí tech-
niky a několik užitných a průmyslových vzorů.

ISOTRA a.s. je od  svého vzniku budována                
se zájmem o to, aby byla samostatným, čes-

kým subjektem udržujícím si na celosvětovém 
trhu své postavení úspěšné, prosperující fi rmy. 
Základní hodnoty fi rmy jsou ukryty i v samot-
ném názvu. ISOTRA, to je synonymum pro ino-
vaci, spolehlivost, odbornost a tradici.

„Naším cílem je vložit zákazníkovi do  rukou 
značkový, jasně identifi kovatelný výrobek. 
Hlásíme se k odpovědnosti za kvalitu a vyso-
kou technologickou úroveň našich produktů.“

(PR) 

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

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

www.isotra.cz

rů, které tvoří jeden

TRA a.s.
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NiMH AKUMULÁTOR
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SOLÁRNÍ ČLÁNEK
(umístěný na  zadní straně horního profi lu ža-
luzie) je využit pro získávání elektrické energie. 
Solární článek dobíjí akumulátor, který slouží 
k napájení elektropohonu žaluzie i při malé in-
tenzitě osvětlení.  Žaluzii lze tedy naklápět, vy-
tahovat, spouštět v podmínkách nižší intenzity 
světla a v zimních měsících. Existuje také vari-
anta okamžitého dobití akumulátoru pomocí 
síťového adaptéru.

DÁLKOVÝ OVLADAČ
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DÁLKOVÝ 
OVLADAČ

ním období a zvyklostech uživatele. Energe-
tická autonomie systému je zajišťována sys-
témem solární fotovoltaický článek - NiMH 
akumulátor.
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Zejména v  chladném zimním 
období jsme nuceni svá obydlí 
vytápět. Je tomu tak od pra-
dávna a  v  našich klimatických 
podmínkách tomu zřejmě ne-
bude jinak ani v budoucnu. Ná-
klady na  vytápění však nejsou 
zanedbatelné. Bez nadsázky se 
dá říci, že neustále, pomalu, ale 
jistě rostou. Bojovat s  cenami 
energií ovládanými celosvěto-
vou politikou není možné. Bo-
jovat s  úniky tepla však možné 
je. Tepelné ztráty jsou pouhým 
okem na  první pohled nevidi-
telné. Většinou je vidíme až na 
faktuře za vytápění. Ta nám však 
neukáže, kde se místa úniků na-
cházejí. 

Abychom snadno, rychle a hlav-
ně velmi přehledně mohli sla-
bá místa odhalit, musíme se 
na  dům podívat okem termo-
kamery. Termokamera reaguje, 
jak již z  jejího názvu vyplývá, 
na  teplo. Zaznamenává teplo     
vyzařující z  budovy a  dnešní 
technologie umožňují přesně 
stanovit teplotu kteréhoko-
liv místa na  pořízeném sním-
ku. Snadno se tak dá odhalit, 
na která místa budovy je nutno 
se v rámci boje s tepelnými úni-
ky zaměřit. Asi nebude pro niko-
ho překvapením, že nejproble-
matičtější jsou otvorové výplně. 

Po  realizaci kroků vedoucích 
k  eliminaci úniků tepla pak po-
mocí termokamery snadno pro-
vedeme kontrolu efektivnosti 
provedených úprav. Jednou 
z  možností, jak zvýšit tepelnou 
izolaci domu jako celku, je stí-
nicí technika. Vcelku nezáleží 
na tom, zda venkovní  či vnitřní. 

Jistě, každá má jiné vlastnosti 
a  jinou míru výsledného efektu, 
stejně tak jako i jinou pořizovací 
cenu. Nicméně, jakákoliv stínicí 

technika je lepší než žádná. Čím 
více budeme investovat do  stí-
nicí techniky, tím většího efektu 
v  úspoře energií do  budoucna 
dosáhneme. 

Přiznejme si, že stínicí technika 
dnes již není nadstandardním 
komfortem, ale běžným prvkem 
vybavení moderních staveb. 
Investice do  stínicí techniky je 

moudrým rozhodnutím, které se 
vyplatí.

Zdeněk Čech
RTS Magazín

Pomocník při řešení tepelných úniků

Stínicí technika je velmi důležitou součástí obytných prostor. Nejenže nám dokáže připravit 
příjemnou atmosféru, když intenzivní sluneční paprsky procházející přes okno bodají do očí, 
ale může být nadmíru užitečná dokonce i v době, kdy slunce nesvítí. Jedná se především 
o čas mezi západem a východem slunce.

12    

Všechna okna domu na této fotografi i jsou vybavena vertikálními žaluziemi a předokenními roletami. Na levém 
horním okně je vertikální žaluzie zavřená a u pravého spodního okna je zavřená předokenní roleta.

Situace z předchozího obrázku v záběru termokamery – tepelné úniky jsou zcela zřejmé.
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V  této souvislosti jsme požádali 
o  krátký rozhovor jednoho z  au-
torů Národního kalkulačního 
nástroje - Prof. Ing. Karla Kabe-

leho, CSc. - vedoucího projektu.

 Dobrý den, pane profesore, 
většina našich čtenářů Váš pro-
dukt pravděpodobně dobře zná, 
ale pro jistotu: co je to Národní kal-
kulační nástroj a k čemu slouží?

Národní kalkulační nástroj (NKN) 
je výpočetní nástroj, který na zá-
kladě jednotného výpočetního 
postupu provádí výpočet dodané 
energie do  budovy sloužící jako 
hodnoticí měřítko pro posouzení 
energetické náročnosti budov 
(ENB) a zařazení budovy do třídy 
energetické náročnosti (EN) se 
zohledněním jednotných okrajo-
vých podmínek pro všechny hod-
nocené budovy v ČR.
 
Na  základě národní metodiky 
výpočtu ENB a  základního sché-
matu výpočetního algoritmu 
byl sestaven podrobný funkční 
algoritmus pro praktické ověření 
metodiky stanovení ENB pomocí 
výpočtového nástroje. Funkční al-
goritmus plně zohledňuje poža-
davky na výpočet dané směrnicí 
2002/91/EC, národními právními 
a technickými normami. Zároveň 

algoritmus představuje matema-
ticky a  logicky správnou formu-
laci těchto požadavků a výpočto-
vých principů.

Výpočetní nástroj byl vytvo-
řen jako pomůcka pro výpočet 
energetické náročnosti budov 
ve  smyslu zpracování průkazu 
ENB ve  formě protokolu ENB 
a jeho grafi ckého znázornění.

NKN představuje nástroj, který je 
logicky správnou formulací po-
stupu výpočtu ENB, který před-
pokládá a  požaduje vyhláška              
č. 148/2007 Sb., o energetické ná-
ročnosti budov. Výpočetní nástroj 
ENB je v  této podobě volně šiři-
telný a  slouží k  certifi kaci budov 
a  k  vystavování průkazů podle 
požadavků vyhlášky č. 148/2007 
Sb. a  na  základě požadavků §6a 
zákona č. 177/2006 Sb., kterým 
se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o  hospodaření energií, ve  znění 
pozdějších předpisů. Zároveň 
bude využíván při přezkušování 
osob z  podrobností vypracování 
energetického průkazu na zákla-
dě §8 vyhlášky č. 148/2007 Sb., 
o energetické náročnosti budov.

 Slouží aktuální verze k  cer-
tifi kaci budov a  k  vystavování 
průkazů (energetických štítků)?

Výpočetní nástroj vzhledem 
k  legislativnímu vývoji vyhlášky            
č. 148/2007 Sb. a konečného způ-
sobu hodnocení ENB dosahoval 
v průběhu změn, které kopírovaly 
legislativní změny připravované 
vyhlášky. Ke  zveřejněným ver-
zím je třeba dodat, že verze NKN 
v-1.01 - NKN v-2.02 byly verze 
zkušební a měly za cíl především 
ověřit funkčnost skladby algo-
ritmů a  postupů navrhovaných 
v  přípravných verzích vyhlášky 
a  následně provedených ve  vy-
hlášce č. 148/2007 Sb. podle § 6a 
zákona č. 406/2006 Sb. Tyto verze 
byly onačeny jako testovací. Uve-
dené verze nástroje nejsou urče-
ny k certifi kaci budov a k vystavo-
vání průkazů! Nástroj byl v těchto 
verzích dán k  dispozici odborné 
veřejnosti za  účelem seznámení 
se s novým způsobem hodnocení 
budov a využitím konstruktivních 
podnětů k fi nalizaci výpočetního 
nástroje NKN v-2.04. 

 Jaké vidíte možnosti zapraco-
vání prvků stínicí techniky do Ná-
rodního kalkulačního nástroje?

Při dosavadních jednáních se zá-
stupci Sdružení výrobců stínicí 
techniky a jejích částí jsme dospěli 
k tomu, že stínicí techniku by bylo 
možné do  NKN zapracovat rela-
tivně jednoduchým způsobem, 

a  to jako jednu z  charakteristik, 
která ovlivňuje vlastnosti okna. 
Základem by tedy byla informa-
ce, zda součástí projektu je také 
prvek stínicí techniky nebo ne. 
Pokud ano, bude připraveno ně-
kolik základních variant takových 
prvků společně s  koefi cientem 
jejich vlivu na  součinitel prostu-
pu tepla U. Tento postup nebude 
možný bez vzájemné spolupráce 
nás a  zástupců výrobců stínicí 
techniky, neboť tyto údaje bude-
me potřebovat právě od nich. 

Nicméně i my sami považujeme vliv 
stínicí techniky na energetickou ná-
ročnost budov za nesporný, a proto 
o tuto spolupráci máme zájem.

Dlužno podotknout, že však ne-
chceme dělat práci zbytečnou. 
Proto počítáme s  tím, že tato 
připravovaná změna Národního 
kalkulačního nástroje by měla 
mít platnost bez závislosti na pro-
gramu Zelená úsporám, který je 
v tuto chvíli pozastaven. Začlenění 
stínicí techniky do NKN proto při-
pravujeme tak, aby bylo možno 
s  ní počítat kdykoliv v  budoucnu 
při projektování každé budovy.

 Děkuji za rozhovor.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

Stínicí technika míří do Národního 

kalkulačního nástroje

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí v rámci jednoho ze svých cílů - navázat spo-
lupráci se Státním fondem životního prostředí v oblasti zlepšení informovanosti o přínosu 
stínicí techniky v oblasti energetické náročnosti budov – vede již řadu měsíců jednání s touto 
institucí. Součástí těchto jednání je i zapracování stínicí techniky do Národního kalkulačního 
nástroje, který se používá jednak v souvislosti s programem Zelená úsporám a jednak slouží 
k výpočtům energetické náročnosti budov.

Základní princip výpočetního nástroje NKN pro hodnocení ENB
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LOMAX - vlastní výroba sendvičových panelů

 Výroba sekčních vrat fi rmy LOMAX je po- 
stavena na  několika specifi kách, v  nichž se 
odlišuje od jiných fi rem v oboru. Můžete nám 
je přiblížit? 

Především je nutno říci, že Lomax se jako 
výrobce garážových sekčních vrat zabý-
vá i  výrobou samotných sendvičových 
panelů a  jejich dalším opracováním. Tato 
skutečnost sama o  sobě nás výrazně odli-
šuje od ostatních fi rem v oboru v rámci ČR 
a  umožňuje nám dokonale se přizpůsobit 
požadavkům potenciálního zákazníka. Bu-
deme-li konkrétní, můžeme v  této souvis-
losti hovořit o kompletní zakázkové výrobě, 
jejíž řízení je postaveno na komunikaci pro-
střednictvím informačního systému napříč 
jednotlivými odděleními. Na  pracovním 
úseku válcovací trati dochází k profi laci po-
vrchově upraveného plechu, kde na  zákla-
dě předem ujasněné představy klienta je 
zvolen dekor a režim lisování kazet, prolisu 
lamel, středové drážky atd. Nedílnou sou-
část technologie, která nás řadí na  špičku 
v oboru, představuje pěnící linka umožňu-
jící diskontinuální proces lití pěny. Zde je 
za  dodržování přesných technologických 

parametrů a  postupů dosaženo fi nálního 
produktu sendvičového panelu. Pěnící linka 
disponuje kapacitou čtyř osmi metrových 
lisů vybavených automatickým ovládáním 
s  programem optimalizace dávky polyu-
retanu. Pomineme-li fakt, že se za  těchto 
podmínek dokážeme chovat pružně vůči 
zákazníkovi, je další neocenitelnou před-

ností tohoto způsobu výroby minimální 
produkce odpadu, což přímo souvisí s  vy-
sokou hospodárností a  zároveň šetrností 
k životnímu prostředí. 

 Jaké výhody z  toho tedy plynou pro 
Vaše zákazníky? 

Zmíněná technologie nám umožňuje na-
bídnout rychlou dodávku vrat vyrobených 
na  míru v  nejširší škále kombinací barev 
a prolisů. Důležitým faktorem je i objemo-
vá hmotnost pěny, která souvisí s pevností 
sendvičových panelů, a  kde dosahujeme 
jedny z  nejvyšších hodnot na  trhu. Dále je 
potřeba zmínit fakt, který je zásadní v  ob-
lasti nejen samotné výroby, ale i  vývoje.                 
To, že jsme samostatní v  produkci sendvi-
čových panelů nám umožňuje poměrně 
rychle reagovat na  změny související se 
zlepšováním kvality výrobku, ať už se jed-
ná o procesní úpravy přímo na jednotlivých 
pracovištích nebo kladení vyšších nároků 
na  suroviny směrem k  jejich dodavatelům. 
V  současné době pracujeme na  rozšíření 
kontrolní laboratoře, kde měříme jakost 
polyuretanové směsi, adhezi a rozměrovou 
stabilitu. Mimoto Lomax disponuje speciál-
ní testovací komorou vybavenou rampou 
s  infrazářiči, kde jsme schopni simulovat 
defi novaná zatížení podle interních norem 
a sledovat tepelné úniky, popř. izolační vlast-
nosti pomocí termokamery. Můžeme tak 
v první fázi hodnotit vlastnosti jednotlivých 
komponent ovlivňující v  tomto ohledu vra-
ta jako celek zejména z  hlediska tepelných 
ztrát. Součinitel prostupu tepla (U) celých 
vrat naměřený zkušebním ústavem zabývají-
cím se laboratorními zkouškami tohoto typu 
je v našem případě 1,22 W (m2K), a jedná se 
o nadprůměrnou hodnotu pro sestavená ga-
rážová vrata. 

 Co připravujete do budoucna? 

Po  zprovoznění nových panelových lisů 
v  roce 2010, které posílily kvalitativní pa-
rametry sendvičových panelů a  navýšily 
výrobní kapacitu, chystáme modernizaci 
některých výrobních procesů. V březnu to-
hoto roku bude dokončena výstavba nové 
výrobní haly v objektu LOMAX v Bořeticích, 
kam se přesune část výroby. S  tím souvisí 
zvýšení prostorové kapacity a možnost re-
alizace projektů týkajících se zefektivnění 
výroby.

(PR)

Rozhovor s výrobním technologem fi rmy LOMAX & Co s.r.o., Ing. Petrem Bařinou 
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Editorial

Ve jménu zdravého zraku

LOMAX NABÍZÍ ROLET Y:
• s viditelným boxem
• s boxem pro zaomítání
• nadokenní pod překlad
• roletový překlad Heluz
 

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA
PRŮMYSLOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
PLOTY A BRÁNY
AUTOMATIZACE BRAN
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Výzkumy z  oblasti poškozování zdraví 
na  pracovišti dokazují, že vedle suchého 
vzduchu a vysoké hladiny hluku jsou za nej-
více rušivé považovány špatné světelné pod-
mínky a  nepřiměřená teplota v  místnosti. 
Velké prosklené plochy výrazně ovlivňují 
klima a  množství světla v  místnosti. U  pra-
covišť, kde se pracuje s  monitory, nabývá 
osvětlení zvláštního významu, neboť špatná 
kvalita osvětlení způsobuje stres, snižuje vý-
kon a nahlodává motivaci!

Aby pracoviště – zvláště ta, na kterých se pou-
žívají monitory – nebyla příčinou zdravotních 
potíží, byla v roce 1990 v Evropské unii uvede-
na v platnost směrnice, která předepisuje mi-
nimální standardy pro kancelářská pracovní 
místa. Již při navrhování pracovišť je třeba brát 
v úvahu, že monitory vykazují ve srovnání s ne-
zastíněným otvorem, kterým vstupuje světlo, 
nižší stupeň jasu. Citlivé lidské oko se neustále 
snaží zaměřit nejsvětlejší bod ve  svém okolí. 
To však znamená, že zrakový orgán je neustále 
(ale ne vědomě) zatěžován tím, že zaměřuje 
svou pozornost nikoliv na světlé okno, nýbrž 
na v tomto srovnání tmavší monitor, který je 
při činnosti středem pozornosti.

V  této situaci často zaměstnanci a  studenti 
aktivují stínicí techniku (pokud je k  dispo-

zici) a  současně rozsvěcejí umělé osvětlení.                                 
Aby bylo možno tomuto způsobu chování za-
bránit, byla speciálně pro pracovní místa u mo-
nitorů vyvinuta systémová řešení, která sou-
časně stíní, a přesto propouštějí do místnosti 
světlo. Vždy je při tom důležité, aby v zorném 
poli byla k dispozici ochrana proti oslnění, kte-
rá však nad úrovní hlavy umožňuje pronikání 
světla do místnosti. Tohoto efektu se dá dosáh-
nout buď kombinací klasických systémů stínění 
anebo prostřednictvím dvoudílných produktů, 
např. jedné žaluzie s rozdílným nastavením la-
mel, jejíž dolní část odstíní zorné pole, zatímco 
horní lamely jsou více pootevřené a zajišťují po-
třebné množství denního světla.

Vědecké poznatky dokazují, že při nepřimě-
řeném stupni oslnění se vidění stává namá-
havým, vzniká pocit nejistoty, únava zraku 
posléze přechází na nervovou soustavu, zhor-
šuje se množství i jakost vykonané práce, ros-
te nebezpečí úrazu. Všechny tyto důvody po-
skytují další pohled na stínicí techniku – nejen 
jako na  prostředek úspor energie na  umělé 
osvětlení, ale také jako na prostředek s pozi-
tivním vlivem na lidské zdraví.

Volně podle www.sonnelichtschatten.at 
zpracovala Ing. Štěpánka Lubinová

RTS-Magazín
V  této situaci často zaměstnanci a  studenti 
aktivují stínicí techniku (pokud je k  dispo-
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zpracovala Ing. Štěpánka Lubinová
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Trendem současnosti jsou kanceláře s velkými prosklenými 
fasádami, které vůči okolí komunikují otevřenost, transpa-
rentnost, lehkost a estetiku. Jako pracoviště však vzhledem 
k  riziku přehřívání a oslnění mají svá omezení. Právě proto 
jsou neoslňující pracovní místa, zajištěná proti nadměrné-
mu světlu a slunci, důležitou složkou komfortu na pracovišti, 
ve škole i doma!
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Nová řada PROF+ vyniká 
mimořádnou fl exibilitou 

Nenáročná montáž, snadná elektroinstala-
ce a smysluplné vlastnosti – tak lze charak-
terizovat novou řadu trubkových pohonů 
PROF+ značky Becker, které mají široké spek-
trum užití a vynikají integrovaným rádiovým 
přijímačem s  frekvencí 868 MHz a  elektro-
nikou automatického vypnutí s  následnou 
reverzací. 

Pohony jsou kompatibilní s rádiovým řízením 
řady Centronic téhož výrobce Becker-Antrie-
be. Centronic představuje nejjednodušší ře-
šení v podobě jednokanálového vysílače až 
po komfortní spínací hodiny s deseti kanály, 
které lze samostatně naprogramovat. Každý 
zákazník si tedy může sestavit systém, který 
bude nejlépe odpovídat jeho požadavkům. 

Univerzální využití

Díky mnoha jedinečným vlastnostem mají 
pohony této výrobní řady opravdu univer-
zální využití. 

Také pro koncového zákazníka nabízí řada 
PROF+ nové užitečné funkce. Rolety jsou 
k  hornímu dorazu vytahovány zlehka, aby 
nedošlo k  jejich poškození. Točivý moment 
se automaticky přizpůsobí, pokud postupem 
doby dojde ke změně provozních vlastností 
rolet. Pohony samostatně rozpoznají běžné 
aretační bezpečnostní závěsy a  automatic-
ky zesílí přítlak, takže účinně brání vloupání 
do objektu. 

Řešení pro náročné zákazníky

Díky některým specifi ckým vlastnostem je 
řada PROF+ velmi zajímavá i  pro nejnároč-
nější koncové zákazníky. Pohony velmi citli-
vě rozpoznávají překážky a  automaticky se 
přepnou na  reverzní chod. „Jestliže  rolety 
při spouštění narazí na  překážku, například 
na květináč, automaticky se zastaví  a rever-
zují“ Zabrání se tak případnému poškození 
rolet. Tuto funkci lze využít v obou směrech, 
tedy i  při zablokování rolety vytahované 
nahoru, například když dojde k  přimrznutí 
koncové lišty. 

Volitelné scénáře

Další výjimečná vlastnost: U pohonů PROF+ 
lze defi novat dvě libovolné mezipolohy, 
do kterých lze najet z jakékoli pozice. V sou-
činnosti s odpovídajícím řízením tak můžete 
snadno naprogramovat scénáře, například 
scénář „televize“: Pouhým stiskem tlačítka 
sjedou rolety právě do  té polohy, aby Vás 
odpolední slunce neoslňovalo při sledování 
oblíbených fi lmů. 

Snadná instalace

Také z  hlediska montáže přinášejí pohony 
PROF+ řadu výhod. Díky zásuvnému přívod-
nímu kabelu „C-Plug“ lze zvolit kabel v různé 
délce. 

Inteligentní management instalace uloží 
do paměti koncové polohy až po opakované 
kontrole – rolety do  koncové polohy musí 
najet třikrát za sebou. 

Dražší a přesto 
výhodnější systém

Pořizovací cena těchto pohonů je už kvůli 
integrovanému rádiovému přijímači vyšší 

než náklady na standardní pohony s mecha-
nickým koncovým vypínáním. „Toto srovnání 
se ovšem brzy ukáže jako relativní,“ „protože 
cenová výhoda pohonů bez rádiového sys-
tému se projeví pouze tehdy, vezmeme-li 
v úvahu jen samotný provoz a nezapočteme 
náklady na  montáž.“ Připočteme-li oproti 
tomu také všechny náklady spojené s insta-
lací, elektroinstalační práce a montáž, a dále 
ceny za  pořízení pohonů a  řízení, přesouvá 
se fi nanční výhodnost pro koncového zákaz-
níka razantním způsobem směrem k  rádio-
vým systémům. 

Komplexní sortiment

Díky smysluplným vlastnostem a  fl exibili-
tě jsou nové pohony PROF+ výhodné pro 
všechny – jak pro koncového zákazníka, tak 
pro naše obchodní partnery-specialisty“.

www.becker-motory.cz

(PR)

Trubkové pohony PROFesionálů

značky Becker 

Trubkový pohon PROF+ s integrovaným rádiovým přijímačem splní všechna přání. Na překážky reaguje citlivě a v případě 
potřeby si zapamatuje i mezipolohy. Do paměti lze nahrát až 16 vysílačů. 

Díky zásuvné přívodní šňůře je instalace opravdu jedno-
duchá – ostatně jako vždy u značky Becker. 

Pro řízení pohonů řady PROF+ jsou k  dispozici  ovlada-
če řady CENTRONIC II, které získaly prestižní designové 
ocenění. 
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Účinnost jednotlivých typů clon z hlediska 

snižování tepelných zisků

Celkový činitel prostupu slu-

neční energie bez clony se pak 
vypočítá podle rovnice

g =  τe + qi  [-] 

kde
qi  - činitel sekundárního pře-

stupu tepla do interiéru,
qa  - činitel sekundárního pře-

stupu tepla do exteriéru.

Pro uvedený případ by tedy 
platilo, že ze 100 % dopadající 
sluneční energie projde do inte-
riéru 58 % (viz. obr. 1).
Hodnota činitele g pro teoretic-
ký výpočet je většinou stanove-
na výrobcem okenních tabulí 

nebo oken a je označována jako 
SF - celkový činitel prostupu 

sluneční energie.

V  případě, že použijeme prvek 
stínicí techniky, činitel prostu-

pu sluneční energie se nazývá 
gtotal. Na obrázku č. 2 je znázor-
něn vzorový případ okna s pro-
tisluneční exteriérovou clonou.
Celkový činitel prostupu slu-

neční energie s  ochranou          

proti slunečnímu záření gtotal 
se pak vypočítá podle rovnice

gtotal  = g x Fc  [-]

kde Fc je redukční součinitel, 
defi novaný dle DIN 4108. Hod-
nota tohoto součinitele  se může 

pohybovat mezi 0 (teoreticky 
nejlepší ochrana proti sluneční-
mu záření) a  1 (žádná ochrana 
proti slunečnímu záření, v  tom 
případě g = gtotal).

Výpočet součinitele Fc není 
exaktně popsán, neboť účin-
nost protisluneční ochrany 
závisí na mnoha faktorech. Nej-
více ovlivňujícími faktory jsou 
součinitel transmise záření τe 

K největším výměnám tepla v budovách dochází přes otvorové výplně, které se často dopl-
ňují o různé typy slunečních clon. Má-li pak být zvolená clona efektivní, je nutné zohlednit 
několik důležitých faktorů, které mají na její použití zásadní vliv. Jak tedy zvolit nejvhodnější 
clonu? Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) v rámci své spolupráce s Českou 
komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) vypracovalo komplexní kapitolu o stínicí tech-
nice do ročenky ČKLOP.  V ní se mj. zaměřilo na účinnost jednotlivých typů clon z hlediska 
snižování tepelných zisků.

Rozdělení tepelného záření

 Transmise – záření, které je 
oknem propuštěno do interié-
ru, součinitel transmise záření 
τe nabývá hodnot 0 až 100 % 
neboli 0 až 1.

 Refl exe – záření, které je                                                                  
oknem odraženo zpět  do ven-
kovního prostoru, součinitel 
odraženého záření ρe nabývá 
hodnot 0 až 100 % neboli  0 až 1.

 Absorpce – záření, které 
je oknem pohlceno a  zvyšuje 
jeho teplotu, součinitel ab-
sorpce záření αe nabývá hod-
not 0 až 100 % neboli 0 až 1.

samotné clony, úhel dopadají-
cího slunečního záření a  účin-
nost odvětrávání prostoru mezi 
clonou a  výplní otvorů. Obecně 
však platí (dle DIN 4108) hodnoty 
v tabulce č. 1.

Nejlepší účinnost z  protisluneč-
ních clon mají tedy clony vnější, 
které zabrání, aby sluneční záře-
ní pronikalo oknem do interiéru. 
Nedochází tak k  zahřívání jed-
notlivých předmětů uvnitř, které 
by mohly následně zvyšovat tep-
lotu v  interiéru. Málo účinné je 
z tohoto důvodu použití interié- 
rového stínění (žaluzie, látkové 
rolety), které pohlcuje sluneční 
záření prošlé oknem a poté samo 
zahřívá vnitřní prostor. Navíc 
v  případě přirozeného odvětrá-
vání prostoru mezi clonou a  vý-
plní otvoru dosahují vnější clony 
ještě větší účinnosti.

Odborný tým
 SVST

Tab. č. 1   Hodnoty redukčního součinitele Fc pro jednotlivé typy protislunečních clon

Výsledně pak vždy platí rovnice  τe + ρe + αe = 100 % neboli 1.

Typ protisluneční clony
Redukční 

součinitel Fc [-]

Bez clony 1

Vnitřní clony
Látky, fólie 0,4 - 0,7

Žaluzie 0,5

Vnější clony

Žaluzie, otočné 
lamely (větrané) 0,25

Rolety, okenice 0,3

Markýzy 0,4 – 0,5Obr. č. 1 Obr. č. 2

ρe = 30%

αe = 24%

τe = 46%
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Markýzy - lahodí oku i duši

Markýzy se během několika posledních let dostávají do popředí zájmu v oboru stínicí techniky. 
Důvodem není jen zastínění prostoru, kde pak vytvoří příjemnou atmosféru, ale v poslední době 
taky estetický prvek ladící s prostorem a barvou fasády. V porovnání se zahraničními trhy přede-
vším Západní Evropy jsou však v ČR výhody markýz stále nedoceněny a tomu odpovídá i jejich 
malé rozšíření.  Uživatelé ani montážní fi rmy neznají širokou škálu možností uplatnění markýz.

Kazetové markýzy

Po zasunutí markýzy je látka i ramena 
dokonale chráněna uvnitř v kazetě.

Ombramatic

Tento systém u typu Select a Trion umož-
ňuje plynulé nastavení sklonu markýzy.

Překřížená ramena

U markýzy docílíme většího výsuvu mar-
kýzy než je její vlastní šířka.

1 2 3

Zde jsou nejčastější dotazy z  databáze jed-
noho z  největších výrobců markýz v  ČR         
a na Slovensku, společnosti SERVIS CLIMAX.

 Jak je možno zastínit terasu, která je úzká 
a dlouhá? 

Pro tyto případy lze využít speciální typ mar-
kýzy Select-Plus (obr. 3). Jedinečná konstrukce 
umožňuje větší výsuv, než kolik je jeho šířka. 
Kloubová ramena jsou v zasunutém stavu pod 
sebou a při vysouvání se nůžkovitě kříží.

 Jaký největší výsuv ramen může mít 
markýza?

Na  českém a  slovenském trhu je patrně nej-
větší markýza s  výsuvem 5 m. Její název je 
Jumbo (obr. 9). Díky patentované technice 
teleskopických ramen je možný výsuv s doko-
nale napnutou látkou.  V tomto případě musí 
markýzu pohánět motor a samozřejmostí by 
měla být i větrná čidla.

 Jak je látka markýzy ochráněna v zimě, 
když se markýza nepoužívá?

Jestliže chce mít zákazník markýzovou látku 
dokonale ochráněnou, pak doporučujeme vy-
užít jednu z kazetových markýz s názvem Ten-
dabox (obr. 1, 6), Casabox, nebo Selekt box. 
Tyto clony lze ve staženém stavu kompletně 
uzavřít a výrazně tak snížit jejich ušpinění. Zde 
doporučujeme vyhnout se použití volánů.

 Jaký je nejnovější trend v oblasti stínění?

Snahou je stínit, ale při tom neztratit kontakt 
s venkovním prostředím. Tyto požadavky splní 

markýza s názvem Metro Light (obr. 4).  Je  to 
varianta malé subtilní výsuvné markýzy na jed-
notlivé okno v kombinaci se svislým fasádním 
stíněním.

 Jak můžeme stínit promítací sály?

Pro tyto účely byla vyvinuta clona s  názvem 
Ventosol. Jedná se o  zatemňovací clonu ur-
čenou pro interiéry školících a konferenčních 
promítacích prostor. Samonosná kastlíková 
konstrukce umožňuje velmi snadnou montáž.

 Jak zajistit dokonalé stínění i  v  jarním 
nebo podzimním období, když je sluníčko 
nízko nad obzorem?

Pro tyto případy doporučujeme použít me-
chanismus Ombramatic s  plynule nastavi-
telným sklonem ramen (obr. 2). V  závislosti 
na výšce slunce je uživatel schopen sám ply-
nule nastavovat sklon markýzy a  tím vykrýt 
i období s nízko položeným sluncem. Obdob-

ný význam má také markýza Selekt s  výsuv-
ným volánem (obr. 5).

 Existuje nějaká látka, která zastíní okna 
a zároveň umožní pohled ven?

Ano, pro tyto účely byla zkonstruována látka 
s názvem Soltis. Jedná se o speciální typ po-
plastované síťoviny s  různým procentem za-
plnění ok.  Díky tomu ani při úplném zatažení 
clony neztratíte kontakt s venkovním prostře-
dím. Jako vhodná konstrukce se zde nabízí 
svislá clona Universal, Vertikal, nebo speciální 
typ Verimatik, který se vysouvá odspodu.
 
 Jak můžeme stínit zimní zahradu?

Speciálně pro zastínění zimních zahrad, proskle-
ných střech a velkých střešních oken byl vyvinut 
typ Airomatik (obr. 7). Důležitou předností je 
jednoduchá montáž i  u  složitějších konstrukcí 
zimních zahrad. Pro stínění šikmých i  svislých 
ploch zimních zahrad slouží typ Arcada (obr. 8).

Společnost SERVIS CLIMAX
Patří mezi největší dodavatele markýzových clon v ČR a Slovensku.  Před 10ti lety vsadila 
na spolupráci se švýcarskou fi rmou Stobag, jejíž markýzy patří k absolutní evropské špičce.  
Více než 2 000 kusů markýz vyrobených v roce 2010 ukazují, že sázka na vysokou kvalitu 
a široký sortiment byla správná.  Zákazník, který vydá na průměrnou markýzu 30 000 Kč, 
totiž nechce řešit žádné problémy.  Proto i desetiprocentní rozdíl v ceně proti levnějším, 
například polským markýzám, často nehraje roli. Velké výhody mají markýzy Stobag i pro 
montážní fi rmy.  Přednastavení markýzy ve výrobě, snadné doseřízení při montáži bez nut-
nosti vracet se k zakázce, a především - dlouhé roky spokojený zákazník.
CLIMAX dnes nabízí 30 typů markýzových clon pod značkou Stobag. Takovou variabilitu nemá 
žádná jiná značka na českém a slovenském trhu.  Markýzy je možno pohánět motorem, k řízení 
je používána automatika vítr – slunce – déšť, večerní posezení pod markýzou je možné si zpří-
jemnit speciálním osvětlením. Všechny typy markýz je možno dodat v jakékoliv barvě dle RAL.
Nezbývá než vyzkoušet …                                                                                       www. climax.cz
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Vaše cesta
na německý trh

Wo geht die Reise hin?

Trends im Fenster- und Fassadenbau

Baubranche mit Rückenwind:

Berichte von der BAU 2011 in München

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

1 2011

www.die-fassade.de

Uniopt Verwaltungsgebäude in Graz mit opaker Glasfassade

Schwarzer Panther in der Steiermark

Wintergärten

WintergärtenFORUM

Metro Light

Clona vyvinutá podle nejnovějších architek-
tonických požadavků pro zastínění privát-
ních objektů, kanceláří a fi remních budov. 
Výhodou je možnost nastavit nejen úhel 
sklonu ramen (0°- 180°), ale i výšku svislé 
části. Použití do max. šířky 400 cm. 

Airomatic

Speciálně vyvinut pro zastínění zimních za-
hrad, prosklených střech a střešních oken.          
Je určen především pro malé a středně velké plo-
chy. Důležitou předností je jednoduchá montáž    
i u složitějších konstrukcí zimních zahrad.

Select s výsuvným volánem

Markýza Selekt může být vybavena celou 
řadou doplňků: mechanismus Ombramatic         
s plynule nastavitelným sklonem ramen, sys-
tém s výsuvným volánem, systém Stoboskop 
s teleskopickými rameny. Vyrábí se do max. 
šířky 1800 cm.

Arcada / Arcada-Plus

Speciálně vyvinutý výrobek pro kombinova-
né zastínění jak střešních, tak svislých ploch 
prosklených staveb a  zimních zahrad. Pro 
velké nebo samostatně stojící konstrukce je 
vhodný typ Arcada-Plus. 

Tendabox

Kompaktní clona moderního designu. V za-
sunutém stavu Tendabox optimálně chrání 
látku a ostatní mechanismy konstrukce a tím 
výrazně prodlužuje životnost celého výrob-
ku. Určena pro montáž na stěnu i na strop, 
vyráběna do maximální šířky 600 cm.

Jumbo

Tato clona je  vyvinutá pro zastínění velkých 
rozměrů. Díky patentované technice tele-
skopických ramen je možný výsuv až do 5 m, 
a to s dokonale napnutou látkou. Maximální 
šířka této markýzy je 1800 cm.  

(PR)
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Editorial

   rolety venkovní   markýza  interiérové garážová vjezdová osvětlení  
   žaluzie  stínění vrata bráná

Nové dálkové ovladače od SOMFYNové dálkové ovladače od SOMFY
  nový nadčasový design - měkké,
zaoblené hrany pro komfortní držení

 2 barevné verze: Pure a Silver

  intuitivní velmi jednoduché 
programování i používání

  velký přehledný displej pro zobrazení 
ovládaného zařízení

  pro ovládání stínicích prvků, garážových 
vrat, vjezdové brány nebo osvětlení

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

Telis 16 RTS

· 16 kanálový dálkový ovladač 
pro ovládání jednotlivého zařízení 
nebo jejich skupin

· možnost přiřazení ikony koncového
výrobku

Telis 6 Chronis RTS

· 6 kanálový dálkový ovladač 
s funkcí spínacích hodin

· v automatickém režimu je 
možné zapnout funkci simulace 
přítomnosti v domě

110209_Telis_16_RTS.indd   4 11.2.11   11:08
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Klasifi kace okenic a clon

Podle ČSN EN 13125:2002 Oke-
nice a  clony - Přídavný tepelný 
odpor - Přiřazení třídy průvzduš-
nosti výrobku byla provedena 
klasifikace  okenic  do  pěti  tříd 
podle jejich průvzdušnosti s ohle- 
dem na  výpočet přídavného 
tepelného odporu      R [m2KW-1],
viz tabulku č. 1.

Přídavným tepelným odporem 
okenice se rozumí teplený od-
por okenice, který je upravený 
s  ohledem na  její průvzdušnost. 
Obecně se jedná o  vlastnost, 
která vyjadřuje odpor 1 m2 kon-
strukce (okenice) proti prostupu 
tepelné energie při rozdílu teplot 
1 K (1 °C).

Tedy: čím je součet šířek mezer 
kolem okenice menší, tím je pří-
davný tepelný odpor okenice 
větší, tzn. větší odolnost proti 
prostupu/úniku tepla.

Dále byla podle stejné normy 
provedena klasifi kace vnějších 

Každý odborník působící v oboru stínicí techniky se dříve nebo později nevyhne situacím, 
kdy se musí řídit údaji stanovenými normou. Tyto údaje pak většinou obtížně vyhledává, třídí                   
a porovnává. Tuto práci jsme se nyní snažili usnadnit a ve spolupráci s FAST VUT Brno jsme vy-
pracovali klasifi kaci stínicích prvků dle normy ČSN EN 13125.

Tabulka č. 2   Klasifi kace clon (dle ČSN EN 13125:2002)

třída
přídavný tepelný 

odpor     R [m2KW-1]
pe [mm] poznámka

vnější clony: svislé markýzy, fasádní markýzy, markýzy pro zimní zahrady

třída 1 0,08 pe     35 clony s vysokou a velmi vyso-
kou průvzdušností

třída 2 0,11 8     pe < 35 clony s průměrnou 
průvzdušností

třída 3 0,14 pe < 8 clony s nízkou 
průvzdušností

vnitřní clony: žaluzie, rolety, svislé žaluzie, skládací stóry; clony vestavěné do zasklení

třída 1 0,08 pe     80 clony s vysokou a velmi vyso-
kou průvzdušností

třída 2 0,11 20     pe < 80 clony s průměrnou 
průvzdušností

třída 3 0,14 pe < 20 clony s nízkou 
průvzdušností

Poznámka k tabulce 2: 

- pe = etot + 10p [mm], kde etot = e1 + e2 + e3 [mm], e1 je dolní mezera (mezi okrajem okenice a okenním parapetem), 
   e2 je horní mezera (mezi horním okrajem okenice a nadpražím), e3 je postranní mezera (mezi bočním okrajem 
   okenice a ostěním) 
- p je poměr mezi plochami mezer a celkovou plochou clony (vyjádřený v procentech) svislé clony patří do třídy 1 
   pro každou hodnotu p

Tabulka č. 1   Klasifi kace okenic (dle ČSN EN 13125:2002)

Svinovací okenice, venkovní žaluzie, křídlové okenice, posuvné panelové okenice, benátské okenice, 
harmonikové okenice a naplocho uzavíratelné harmonikové okenice.

třída
přídavný tepelný 

odpor     R [m2KW-1]
etot [mm] poznámka

Okenice, pro které celkový povrch štěrbin (obvodové mezery, dutiny nebo štěrbiny na cloně) 
není větší jak 25 % celkového povrchu clony

třída 1 0,08 etot > 35 okenice s velmi vysokou 
průvzdušností

Okenice, pro které clona nemá štěrbiny nebo otvory 

třída 2 0,25 Rsh + 0,09 15 < etot 35 okenice s vysokou 
průvzdušností

Okenice, pro které je clona bez štěrbin a s překrývajícími lamelami nebo latěmi 

třída 3 0,55 Rsh + 0,11 8 < etot     15 okenice s průměrnou 
průvzdušností

Okenice, pro které je clona bez štěrbin a překrývajících lamel nebo latí
třída 4 0,8 Rsh + 0,14 etot     8 okenice s nízkou průvzdušností

Okenice, pro které je clona bez štěrbin a s překrývajícími lamelami nebo latěmi

třída 5 0,95 Rsh + 0,17 etot     3, e1+e3=0 
nebo e2+ey=0 „vzduchotěsné“ okenice

Poznámka k tabulce 1: 

 - Rsh [m2KW-1] je tepelný odpor okenice
 - v tabulce uvedené hodnoty platí pro Rsh < 0,3 m2KW-1

 - hodnota Rsh [m2KW-1] se zjišťuje zkouškami dle ISO 8302 nebo výpočtem dle EN ISO 6946 pro clony z homogenních mate-
       riálů nebo EN ISO 10211-1 pro clony z heterogenních materiálů nebo profi lů nebo podle prEN ISO 10077-2:1998 pro profi ly
 - hodnotu Rsh [m2KW-1] neovlivňuje horní skříň pro svinovací okenice
 - etot = e1 + e2 + e3 [mm], e1 je dolní mezera (mezi okrajem okenice a okenním parapetem), e2 je horní mezera (mezi 
      horním okrajem okenice a nadpražím), e3 je postranní mezera (mezi bočním okrajem okenice a ostěním)

clon, vnitřních clon a clon vesta-
věných do  zasklení, viz tabulku 
č. 2.

Přídavný tepelný odpor clony 
(vnitřní, vnější, vestavěné) je 
dán hodnotou závislou na  její 
průvzdušnosti. Obecně se jedná 
o  vlastnost, která vyjadřuje od-
por 1 m2 konstrukce (clony) proti 
prostupu tepelné energie při roz-
dílu teplot 1 K (1 °C).

Tedy: čím je součet šířek mezer 
kolem clony menší a  tím i  podíl 
plochy mezer s  plochou clony 
menší, tím je přídavný tepelný 
odpor clony větší, tzn. více odo-
lává prostupu/úniku tepla.

Ve spolupráci s FAST VUT Brno
Roman Havel, SVST
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Slunce ve vlastní režii

Stálice jménem žaluzie

Možností, jak ochránit interiér přímo zevnitř 
domu, je hned několik. Vzhledem k  tomu, 
že v interiéru není třeba řešit odolnost proti 
působení povětrnostních podmínek, nabízí 
se celá řada desénových i materiálových ře-
šení. Evergreenem jsou horizontální žaluzie, 
které si získaly přízeň statisíců domácností 
pro svou fi nanční dostupnost, jednoduchou 
a rychlou montáž i možnost plynulé regula-
ce světla. Hlavní konstrukční materiál – hliník 
s různou povrchovou úpravou – předurčuje 
použití tohoto typu clony kdekoliv v  domě 
včetně koupelen, což například není možné 
u  většiny vertikálních žaluzií, jejichž obliba 
za  poslední roky výrazně stoupla. Lamely 
vertikálních žaluzií, které se nejčastěji vyrá-
bějí z  polyesteru, bavlny či sklotextilu, jsou 
kromě účinné clony také elegantním doplň-
kem interiéru. Prostory zútulní a  současně 
poskytnou výbornou regulaci slunečních 
paprsků. Povrch je antistatický, takže na něm 
neulpívá prach, jako například na látkových 
závěsech. Pro snížení tepelných zisků v míst-
nosti je navíc možné zvolit speciální lamely 
s  napařeným hliníkem. Dřevěným oknům 

Přestože jsou sluneční paprsky žádaným artiklem nejen 
v  životě člověka, ale také v  architektuře, někdy je třeba 
před nimi chránit jak svůj zrak, tak i  náš domov. Jednou                 
z možností, jak zmírnit vliv UV záření na použité materiály 
v  domě a  současně vytvořit ideální prostředí k  pobytu 
v něm, je interiérová stínicí technika.
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Integrovaná 
ochrana proti 

hmyzu

Schránky 
ve všech RAL 

barvách

Provedení 
schránek vč. 
pod omítku

Velký výběr závěsů 
- roletový pancíř, 

žaluzie a nebo s_onro®. 
Vše je možné.

ALUKON - rolety

Úspora energie, ochrana soukromí, 
zabezpečení, hluková izolace 

Do fasády integrované 
rolety a stínění

Šikmé rolety, komfortní obsluha 
a programovatelné zabezpečení

a interiéru z přírodních materiálů budou slu-
šet horizontální i vertikální žaluzie vyrobené 
ze dřeva. Kromě kanadské lípy nebo bambu-
su může okna zdobit i exotická dřevina aba-
chi z Afriky.

Estetické i funkční rolety

Bez ohledu na  to, jaký typ interiérové stí-
nicí techniky zvolíme, je třeba uvědomit si, 
že i tento zdánlivě funkční prvek bude také 
estetickou součástí interiéru. A  nemusí být 
nutně neutrální. K oživení či doplnění dané 
místnosti výborně poslouží textilní rolety 
nebo také plisé. Jejich instalace i ovládání je 
velmi snadné, mají nízkou hmotnost a  díky 
své variabilitě mohou chránit okno téměř  
jakéhokoliv tvaru. U textilních rolet můžeme 
volit na míru individuálním požadavkům ne-
jen barvu, ale také intenzitu prostupu světla 
skrze látku, případně i dekor. Vnitřní látkové 
rolety jsou navíjeny na  hliníkovou hřídel, 
která je uchycena v konzolách zakotvených 
do  zasklívacích lišt okenního rámu, nebo 

v  zasklívací liště, díky níž není nutné nijak 
zasahovat do okenního rámu. Aktuální tren-
dy hlásají také návrat římských rolet a plisé. 
Římské rolety jsou ideální alternativou k de-
korování moderního i  klasického interiéru, 
navíc existují varianty i  pro šikmé, střešní 
nebo stropní stínění. Jejich největší výhodou 
je extrémní rozměr, který umožňuje zastínit 
v jednom kuse prosklenou plochu o rozloze 
až 10 m2. Moderní doba obohatila tento tra-
diční stínicí systém o bohatou paletu barev, 
vzorů i dekorací. Plisé zaujme svou originál-
ní podobou, která je výsledkem pravidelně 
skládané látky – stoprocentního polyesteru. 
Opět nechybí možnost výběru barev a inten-
zity průsvitnosti. Plisé si oblíbili především 
majitelé zimních zahrad. V  případě rozleh-
lejších ploch je vhodné vnější stranu polyes-
teru opatřit hliníkem, který maximálně zvýší 
odraz slunečního záření.

Stoprocentní účinnost

Přestože jsou všechny výše zmíněné clony 
samy o sobě zdrojem světelné i tepelné po-

hody, skutečný komfort nám přinese až stíni-
cí technika vybavená motorovým pohonem. 
Žaluzií a  rolet totiž v  interiéru často nevyu-
žíváme na  sto procent, a  to nejen z  vlastní 
pohodlnosti. Pohotově regulovat stínění 
v každé místnosti po celý den, aby zde bylo 
uchováno příznivé klima, pravděpodobně 
není v  silách žádného pracujícího člověka. 
Díky motorizaci je tak možné efektivně pra-
covat s  přirozeným osvětlením, předcházet 
únavě očí a  současně chránit svůj domov 
před přehříváním, případně jej přitápět. 
Teprve s motorovým pohonem a dálkovým 
ovládáním se interiérové stínicí prvky sta-
nou běžnou a skutečně používanou součástí 
vybavení domu. Jediným stiskem tlačítka 
bude možné žaluzie nebo rolety spustit, 
vytáhnout nebo uvést do oblíbené mezipo-
lohy. Pomocí ovládacího kolečka dálkových 
ovladačů bude možné v  okamžiku nastavit 
požadovanou intenzitu osvětlení. Nejen 
po  dobu nepřítomnosti lze clony ovládat 
pomocí bezdrátových slunečních čidel. Čidla 
lze  upevňovat pomocí „přísavky“ na  oken-
ní sklo, parapet, nebo nábytek. Interiérové 
clony lze ovládat zcela, anebo jen částečně 
pomocí pohonu (například stahování a vyta-
hování žaluzií zůstává manuální, naklápění 
lamel je motorizované). Volbou kompletní 
motorizace zmizí z  interiéru nepraktické 
řetízky a  šňůrky. Motorizace navíc výrazně 
prodlouží životnost stínicích prvků – pohon 
změří a uloží do paměti výkon potřebný pro 
pohyb clony po  celé její dráze a  v  běžném 
provozu pak vyvíjí pouze nezbytně nutnou 
sílu. Pohony se plně přizpůsobí danému 
typu žaluzie nebo rolety (rozevírání ze stra-
ny i  ze středu u  vertikálních žaluzií, pouze 
boční u textilních rolet apod.). Vybrané typy 
mají odhlučněnou konstrukci, a  tak se hodí 
i  do  tichého prostředí. Přijímač dálkového 
ovládání je umístěn v  montážním profi lu 
clony, u  látkových prvků může být přímo 
součástí pohonu či být instalován vně inte-
riérového zastínění.

Jaký druh pohonu zvolit?

Veškerou stínicí techniku je možné ovládat 
pomocí kabelové technologie (nástěnný 
ovladač, možnost jednotlivých i centrálních 
povelů, slaboproudý kabel 24 V), radiového 
řízení (povely vysílané z ovladače do přijíma-
če, bezdrátové ovládání, minimální nároky 
na  kabeláž, vhodné pro rekonstrukce nebo 
již zařízené interiéry, možnost kdykoliv mě-
nit i  rozšiřovat stávající konfi guraci o  další 
prvky) či pomocí bezdrátové technologie 
(bateriové pohony umístěné společně s ba-
terií přímo na zadní straně montážního pro-
fi lu zastínění, instalace bez nároků na kabe-
láž).

Petra Kalendová
RTS Magazín
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Velmi důležitým prvkem při volbě dodavate-
le, resp. výrobce, bývá garance kvality a dél-
ka záruky. Běžným standardem na trhu je po-
vinná záruka 2 roky, lze však nalézt i výjimky. 

Významným hráčem na  trhu, který se roz-
hodl opět posunout o kus dál úroveň služeb 
zákazníkovi, je největší výrobce hotových 
výrobků stínicí techniky v  ČR, společnost 
SERVIS CLIMAX a.s. 

„Rozhodli jsme se, že od 1. ledna 2011 pro-
dloužíme záruku pro všechny výrobky na            
4 roky, dosud platila záruční doba dvouletá.“ 
říká p.  Lubomír Galeta, vedoucí oddělení 
kvality a dodává: „K tomuto rozhodnutí jsme 

přistoupili po  pečlivé analýze reklamova-
ných výrobků. Zjistili jsme, že nejvíce rekla-
mací oprávněných i neoprávněných přichází

v prvních 6 měsících od dodání. Poté počet 
vad prudce klesá. Zkrátka pokud je výrobek 
dobře vyměřen, vyroben a  namontován, 
což se projeví vlastně ihned, tak již funguje 
a nekazí se. Analýza nám ukázala, že kvalita 
zpracování našich výrobků je natolik vysoká, 
že si čtyřletou záruku můžeme dovolit. Navíc 
naše výrobky testujeme zátěžovými testy.        
Ty ukazují, že skutečná životnost novou zá-
ruční dobu ještě několikanásobně překoná“. 

Jak uvádí obchodní ředitel společnosti Du-
šan Vrtal, od tohoto kroku si v CLIMAXU sli-
bují především zlepšení služby zákazníkovi, 
a tím i získání zákazníků nových. 

„Zajímají nás především fi rmy, kterým záleží 
na kvalitě zboží, jež prodávají. 

Sami konečným zákazníkům naše výrobky 
nemontujeme, prodáváme pouze velkood-
běratelům. To znamená, že musíme vždy ob-
stát před odborníky a záruka 4 roky jim dává 
jednoznačný signál, že kvalitě svých výrobků 
plně důvěřujeme“, dodává Dušan Vrtal.  

(PR)

Lídr trhu prodlužuje záruku

Snad každý, kdo si na  svou nemovitost pořizuje vnější 
nebo vnitřní stínění, si dnes uspořádá soukromé výběro-
vé řízení a při rozhodování zvažuje různá kritéria. Není se 
čemu divit, v případě stínicí techniky pro celý dům se jed-
ná řádově o několik desítek tisíc korun, v případě rozleh-
lejších domů i o částku podstatně vyšší. 
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 Je možné ovládat dvě rolety 
jedním spínačem? 

Ano, možné to je, ale je nutno 
dodržet jistá pravidla. Použijí-li 
se elektromechanické pohony, 
pak je nutné přidat oddělova-
cí relé. Kdyby se použil stan-
dardní spínač pro více pohonů 
současně, vedlo by to k  jejich                 
postupnému zničení. Toto rizi- 
ko nehrozí u  pohonů elektro-
nických. Při použití pohonů 
radiových jsou možnosti ovlá-
dání prakticky bez omezení. 

 Jsou rolovací vrata vhodná 
pro hromadné garáže? 

Použitelná jsou, vhodná však 
nikoliv. Rolovací vrata se vyka-
zují poměrně vysokou hlučnos-
tí v  chodu. Vzhledem k  jejich 
konstrukci je odhlučnění toho-
to typu vrat prakticky nemož-
né. Pokud je tedy hromadná 
garáž například součástí byto-
vého domu, neprojdou rolova-
cí vrata hygienickými předpisy 
o povolené hladině hluku. 

Nejvhodnějším řešením pro 
hromadné garáže jsou sekč-
ní vrata otevíraná pod strop. 
Pozn.: v  ideálním případě 
rozdělená na  jedna vjezdová 
a  jedna výjezdová, protože lze 
v případě poruchy nebo údržby 

používat nouzově vrata druhá. 
Navíc se tímto rozdělením sní-
ží počet cyklů na polovinu, což 
vede k  menšímu mechanické-
mu opotřebení vrat.

 Jaké výhody nabízí bezdrá-
tové dálkové ovládání prvků 
stínicí techniky proti konvenč-
nímu kabelovému řešení? 

Konvenční kabelové řešení 
má strukturu a  vlastnosti dané         
při jeho výstavbě. Jakákoliv 
pozdější změna znamená sta-
vební úpravy: pokládku nových 
kabelů, instalaci nových řídi-
cích jednotek apod. Bezdrátový 
ovládací systém naproti tomu 
dovoluje kdykoliv změnit struk-
turu ovládání: přidat ovladač, 
změnit jeho umístění, vytvořit 
novou skupinu zařízení, a  to 
vše bez nutnosti jakýchkoliv 
stavebních úprav. Zvýší se kom-
fort obsluhy. Budete-li chtít 
spustit žaluzie při sledování 
televize, můžete to udělat, aniž 
byste museli vstát z křesla. 

 Jaká je energetická nároč-
nost pohonu vrat? 

Standardní privátní pohony 
garážových vrat mívají v  závis-
losti na  použitém příslušenství 
a  typu pohonu odběr v  klido-

vém stavu mezi 3 – 10 W/h. 
Za  rok tedy spotřebují ener-
gii v  ceně několika set korun. 
V  současné době nabízejí ně-
kteří výrobci pohony úspor-
nější, s  klidovou spotřebou 
v rozsahu 0,3 – 0,8 W/h. Energie 
spotřebovaná za  jeden rok je 
tak v řádu desítek korun. 

 Zákazníkovi se na  vratech 
zevnitř sráží voda, co s tím?
 
Příčinou tohoto jevu je vysoká 
vzdušná vlhkost s  minimální 
cirkulací vzduchu v  prostoru 
garáže. Tento jev se objevuje 
zpravidla u  novostaveb, kde 
se po  instalaci vrat provádějí 
v zimním období vnitřní omítky 
či betonáže podlah. V průběhu 
zrání těchto povrchů z nich uni-
ká voda a  ta posléze konden-
zuje na  vratech, což je patrné 
obzvlášť v  období s  velkým 
rozdílem venkovních a  vnitř-
ních teplot. Pro odstranění 
tohoto jevu je nutno prostory 
pravidelně odvětrávat tak, aby 
vzdušná vlhkost nezůstávala 
uvnitř garáže. 

 Jaké způsoby ovládání ven- 
kovních žaluzií jsou možné? 
 
Je možno zvolit manuální nebo 
elektrické ovládání žaluzie.         
Varianty manuálního ovládání 
jsou klika a  šňůra. Šňůra jako 

ovládací prvek se volí pro ža-
luzie s  lamelou 50 mm nebo 
35 mm.

Elektrický pohon žaluzií je 
zabezpečen pomocí moto-
ru napájeného 230 V. Žaluzie 
je možno ovládat jednotlivě,                     
či skupinově. Ovládacími prvky 
při elektrickém pohonu žalu-
zií jsou pak stěnové vypínače 
nebo dálkové ovladače. 

Elektrické žaluzie je možné 
doplnit o  venkovní čidla, která 
zajistí ochranu žaluzie před po-
škozením povětrnostními vlivy 
nebo jejich provoz v souvislosti 
se slunečním zářením (slunce, 
slunce + vítr, vítr, déšť). 

Elektricky ovládané žaluzie je 
možné také v případě požadav-
ku zákazníka ovládat centrál-
ním ovladačem.

Odborný tým 
SVST

Součinitel prostupu 

tepla k (dříve U) [Wm-2K-1]

je koefi cient prostupu tepelné 
energie. Matematicky vyjádře-
no je k = W/(m2K). 

Laicky řečeno, udává množství 
tepla ve  Wattech vyměněné-
ho za  časovou jednotku přes               
1 m2 výplní otvoru (stavebního 

dílu) při rozdílu teplot vnitřního 
a  vnějšího hraničícího vzduchu 
1 stupeň Kelvina (1 stupeň Cel-
sia).

Z tohoto vyplývá, že čím je hod-
nota k  nižší, tím lepší tepelně 
technické vlastnosti konstrukce 
vykazuje. Z  praktického hledis-
ka pro spotřebitele je toto hle-
disko důležité při posuzování 

užitných vlastností nabízených 
výrobků i ve vztahu k nabízené 
ceně.

Stínicí činitel 

(redukční součinitel) Fc [-]

je bezrozměrná veličina, která 
udává účinnost stínění. Je de-
fi nován jako poměr celkového 
činitele prostupu sluneční ener-

gie okna s  clonou a  celkového 
činitele prostupu sluneční ener-
gie okna. 

Fc = gtotal /g. 

Tedy čím je Fc menší, tím je pr-
vek stínicí techniky účinnější.

Odborný tým 
SVST

Fórum častých dotazů

Odborná terminologie z oboru

RTS Magazín 1/2011
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Hlučín - horizontální interiérová žaluzie, síť proti hmyzu, garážová rolovací vrata

Rodinný dům, Praha - venkovní žaluzie s lamelou Z-90
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Budějovická alej, Praha - žaluzie s lamelou S 92 mm, elektrický řídicí systém

Strakova akademie - úřad vlády ČR, Praha - plocha 225 m2  (cca 15 x 15 m), naklápěcí slunolamy s lamelou 190 mm, bezdrátový řídicí a ovládací SW
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Aktuální přehled řádných 
členů SVST

Přidružený člen SVST

Sdružení si klade za cíle zejména:

1.  stát se garantem profesionality na  trhu 
stínicí techniky, 

2.  informovat širokou veřejnost o výhodách 
použití kvalitní stínicí techniky, a  to pře-
devším v úsporách energie,

3.  s odbornou veřejností, architekty, projek-
tanty a také s akademickou obcí spolupra-
covat na nových vývojových projektech,

4.  zasadit se o  plnohodnotné postavení 
moderních technologií stínění  ve  stát-
ních programech, např. Zelená úsporám 
a legislativě,

5.  zasadit se o správné a co největší využití 
stínicí techniky. 

SVST se hodlá integrovat do stávajících struk-
tur komor a konfederací a v neposlední řadě 
chce nabídnout své odborníky při tvorbě no-
rem či legislativy. V  této souvislosti se SVST 
v prosinci 2009 stalo kolektivním členem Sva-
zu podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

V  rámci uskutečňování svých cílů začal 
v  rámci sdružení působit tým odborníků, 
do něhož mohou svého zástupce nomino-
vat všichni řádní členové sdružení, a  jehož 
úkolem je m.j. vyjadřovat se k  odborným 
dotazům, otázkám norem či připomínkovat 
legislativní změny apod. Odborný tým začal 
hned od začátku plnit svou funkci a výsled-
kem jeho práce je např. první ucelená kom-
plexní informace o  stínicí technice svého 
druhu u  nás, která vyšla v  listopadu 2010 
v  ročence České komory lehkých obvodo-
vých plášťů (ČKLOP).

Značnou část své pozornosti věnuje sdru-
žení svým jednáním se Státním fondem 
životního prostředí (SFŽP), a  to zejména 
ohledně zařazení stínicí techniky do  Ná-
rodního kalkulačního nástroje, který slouží 
k výpočtům energetické náročnosti budov. 
V rámci tohoto nástroje bude možno stínicí 
techniku buď zahrnout ještě také do  pro-
gramu Zelená úsporám – pokud bude ješ-
tě otevřen – anebo s  ní každopádně bude 
počítáno dlouhodobě i po skončení tohoto 
programu, neboť její vliv na  energetickou 
náročnost budov je nesporný.

Od podzimu roku 2009 působí na českém trhu Sdružení 
výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST), které se stalo            
nezávislým partnerem pro komunikaci ve všech otázkách, 
týkajících se oboru stínění. 

Setkání kolektivních členů SPS – leden 2010
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

OKNOPLASTIK s.r.o.

Sídlo: Za Balonkou 267, 216 01 Příbram
Založení společnosti: 2002
Obrat za rok 2009: 150 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 16 mil. Kč
Obrat za rok 2010: 150 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 18 mil. Kč
Regionální působnost:  celá ČR
Počet zaměstnanců:  100
webové stránky:  www.okp.cz

Charakteristika fi rmy:

Firma Oknoplastik s.r.o. je předním výrobcem stínicí techniky a sítí proti hmyzu, na čes-
kém trhu působí již od roku 2002. Specializuje se na velkoobchodní i maloobchodní 
činnost a poskytování služeb týkajících se stínicí techniky, parapetních desek a další-
ho souvisejícího zboží v oblasti okenních doplňků. Ve společnosti OKNOPLASTIK s.r.o. 
se realizuje celý proces od lisování jednotlivých komponentů, jejich případné úpravy, 
přes kompletaci výrobků až po distribuci do fi rem a k maloobchodním zákazníkům. 
Samozřejmostí je rovněž poskytování poradenských služeb. Velký důraz je kladen 
na vysokou kvalitu prodávaných výrobků a profesionální přístup.

Kromě tohoto směru mají jednání se SFŽP 
ještě druhý rozměr: snahu o dlouhodobou 
spolupráci na zlepšení informovanosti o pří-
nosech stínicí techniky v oblasti úspory ener-
gií, neboť současná úroveň této informova-
nosti je rozhodně nedostatečná.

Pro laickou i odbornou veřejnost se SVST sta-
lo,  a chce i nadále zůstat, nezávislým zdrojem 
informací jak o  technických parametrech 
stínicí techniky, používaných technologiích, 
materiálech i nových trendech, tak také o je-
jím pozitivním vlivu na  bezpečnost budov 
a v neposlední řadě také na lidské zdraví. Jako 
jeden z výsledků tohoto úsilí se dnes Vám – 
odborníkům - dostává do  ruky první číslo 
časopisu RTS-Magazín žaluzie  rolety  vra-

ta a doufáme, že pro Vás bude do budoucna 
zdrojem zajímavých informací.

Vzhledem k tomu, že chceme sdílet informa-
ce, zkušenosti a  inspirace i  s  fi rmami, které 
se nemohou stát řádnými členy, rozhod-
la  poslední valná hromada sdružení, která 
se konala v říjnu loňského roku, o možnosti 
tzv. přidruženého členství. Prvního přidru-
ženého člena jsme také nedávno přivítali 
ve svých řadách!

V současné době vrcholí přípravy další valné 
hromady, která proběhne začátkem dubna 
v Praze. Také na ní budou projednány někte-
ré další novinky, které by záhy – jak věříme - 

měly být ku prospěchu celému českému trhu 
stínicí techniky.

I když sdružení je a i do budoucna hodlá zůstat 
otevřené všem výrobcům působícím v oboru, 
kteří budou ochotni podporovat výše uvedené 
cíle, v současné době děkujeme zejména svým 
stávajícím členům za jejich podporu, díky které 
je činnost sdružení vůbec možná, za poskyto-
vání jejich odborníků a  stanovisek k  projed-
návaným otázkám. Jednotlivé členy sdružení 
vám na tomto místě postupně představíme          
v tzv. Profi lu člena sdružení.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Valná hromada SVST – březen 2010, zleva: Ing. M. Zápotocký (ČKLOP), K. Grün (ES-SO), Ing. B. Štancl (SPS), Ing. P. Sedláček 
(Building Plastics), Ing. J. Husák (Somfy)

Valná hromada SVST – březen 2010, host: Kurt Grün –            
zástupce European Solar-Shading Organisation (ES-SO) 
pro země východní Evropy
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KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY

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

Adresa plátce:

Jméno:

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

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

Název fi rmy:

Ulice a číslo:

Tel.: E-mail:

Příjmení:

:ČID:ČI

Závazně si objednávám časopis RTS MAGAZÍN žaluzie  rolety vrata.
Cena    je Kč 75,- /Eur 4,- včetně DPH, poštovného a balného.

*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.

 

Počet kusů:  1/2011  2/2011  3/2011

Obec, PSČ:

 za kus 

Veletrhy a výstavy v ČR a SR
Stavebnictví THERM 2011 24.3. - 26.3. Zlín ČR

Stavíme, bydlíme 25.3. - 26.3. Znojmo ČR

Stavba a zahrada 25.3. - 27.3. Hradec Králové ČR

CONECO 29.3. - 2.4. Bratislava SR

Stavíme, bydlíme 6.4. - 7.4. Ústí nad Orlicí ČR

IBF 12.4. - 16.4. Brno ČR

Dům a zahrada Louny 14.4. - 17.4. Louny ČR

Domexpo 14.4. - 17.4. Nitra SR

Můj dům, můj hrad & bydlení 28.4. - 1.5. Litoměřice ČR

Stavíme, bydlíme 30.4. - 1.5. Šumperk ČR

PRO ARCH 3.5. - 6.5. Banská Bystrica SR

Krkonošský veletrh 6.5. - 7.5. Trutnov ČR

HOBBY 11.5. - 15.5. České Budějovice ČR

Prostějovský veletrh 13.5. - 15.5. Prostějov ČR

VELETRH BYDLENÍ A VOLNÉHO ČASU 
NA VYSOČINĚ 14.5. - 15.5. Žďár nad Sázavou ČR

Dům a zahrada Liberec 19.5. - 22.5. Liberec ČR

Fr.-Místecký veletrh 20.5. - 22.5. Frýdek-Místek ČR

Opavský veletrh 27.5. - 29.5. Opava ČR

Postav dům, zařiď byt 17.6. - 19.6. Přerov ČR

Chodský veletrh Domažlice 12.8. - 14.8. Domažlice ČR

Dům 2011 19.8. - 21.8. Louny ČR

Kladenský veletrh 2.9. - 4.9. Kladno ČR

ABC stavebníctva - Záhrada 7.9. - 9.9. Košice SR

FOR ARCH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

FOR WOOD 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

SPORT TECH 2011 21.9. - 25.9. Praha ČR

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

Dům a bydlení 6.10. - 9.10. Liberec ČR

Dům a byt 13.10. - 16.10. Ostrava ČR

HOBBY PODZIM 20.10. - 23.10. České Budějovice ČR

Moderní dům a byt 21.10. - 23.10. Plzeň ČR

STAVOTECH - Moderní dům 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

DŘEVOSTAVBA 3.11. - 5.11. Olomouc ČR

BYTOVÁ SHOW 3.11. - 6.11. Hradec Králové ČR
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* Technické parametry v závislosti na hloubce (tloušťce) stěny

Inovace 2011

TOP PSITOP PSI      Schránky pro stínící techniku - materiál Grupor RG 35 a lepící technika Clip.

Koefi cient průchodu tepla  od 0,14 W/(mK), Usb od 0,26 W/(m2K), útlum hluku Rw,R podle DIN 4109 do 45 dB (při staženém 
pancíři rolety), tepelný činitel na nejnepříznivějším místě podle DIN 4108-02 (horní hrana okna) fRSi do 0,84. * 

TOP FRAMETOP FRAME  Tepelné můstky jsou s novým systémem ostění 
                                       z materiálu Grupor RG 60 minulostí.

Koefi cient průchodu tepla  od 0,032 W/(mK), útlum hluku Rw,R podle DIN 4109 do 46 dB *, stupeň nehořlavosti BN 1 podle DIN 12667

Schránka s roletou, revizní klapka 
zvenku, možno kombinovat i se sítí 
proti hmyzu

Schránka s roletou, revizní klapka 
zevnitř, možno kombinovat i se sítí 
proti hmyzu

Schránka s venkovní žaluzií, 
možno kombinovat i se sítí proti hmyzu

Detail rohu s napojením parapetu 
okna, v případě potřeby k dodání 
s dodatečnými montážními úhelníky 
s integrovanou vodící lištou

HELLA stínící technika s.r.o.
Türkova 828, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 272 660 248, fax: 272 765 275
e-mail: info@hella-czech.cz, www.hella-czech.cz
Pobočka: Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, tel.: 491 481 227, fax: 491 481 116
Pobočka: Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna, tel. 734 457 170

Připojovací profi l s integrovanou
izolací a stlačenou páskou, kritické 
místo je tímto vyřešeno

S integrovaným tepelně izolačním 
systémem ostění a parapetu



Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčíslitelné 

investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou 

vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, 

které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

„šperk vašeho domu“
venkovní žaluzie

www.isotra.cz


