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Akce
     Pohon a příslušenství  

 
  nyní se slevou až 25%

 

 

                                  Nabídka platí od 15. 8. 2012 – 15. 10. 2012

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

Somfy, spol. s r.o., organizačná zložka Slovakia, Vrbovská cesta 19/A, 921 01  Piešťany, 
tel.: +421 337 718 638, mobil: +421 905 455 259, e-mail: herceg@somfy.sk, www.somfy.sk

Pohon a příslušenství pro výklopná a sekční  
garážová vrata Dexxo Pro 1000 RTS od Somfy 

Napájecí napětí  230 V - 50 Hz
Napájení motoru  24 V=
Max. spotřeba při chodu 600 W (vč. vnějšího osvětlení 500 W)
Max. spotřeba v klidu  5 W
Max. zatížení 1000 N
Max. plocha vrat 15 m2

Vestavěné osvětlení 40 W (žárovka součástí sady)
Max. počet cyklů za den 20 (standardní kolejnice)

50 (kolejnice pro vysokou zátěž)
Max. rychlost  18 cm/s
Provozní teplota  -20 °C až +60 °C
RTS frekvence  RTS 433,42 MHz
Max. počet dálkových ovladačů  32
Hmotnost sady  6,8 kg
Rozměry sady balení  470 x 230 x 210 mm (d x v x š)
Testováno na 36 500 cyklů (standardní kolejnice)

Spolehlivé řešení, kompatibilní s libovolným typem vrat.

■ Otevření a zavření do 90 s.

■ Plné přizpůsobení konkrétní instalaci.

■ 17 programovatelných parametrů.

■  Rozšířená nabídka příslušenství pro vyšší komfort  
a bezpečnost.

■ Řídicí elektronika s LCD displejem.
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Vážení čtenáři,

léto sice pomalu končí a krutá horka brzy 
nahradí „babí léto“, nicméně stínicí tech-
niku jako ochranu před sluníčkem ještě 
nejspíš ze zřetele nepustíme.

Někteří z Vás si možná v létě nějaký nový 
stínicí prvek pořídili a je tedy možné, že 
se Vám budou hodit informace o  tom, 
jak ho udržovat, čistit, v některých přípa-
dech ho možná budete chtít reklamovat. 
Na tyto situace najdete odpovědi v tom-
to čísle našeho RTS Magazínu.

Až se navíc přiblíží sychravý podzim, více 
než ochrana před prudkými slunečními 
paprsky Vás bude zajímat možná úspora 
energie za vytápění Vašich obydlí a pra-
covišť. Také tomuto tématu se zde věnu-
jeme, a  to konkrétně v  souvislosti s  při-
pravovanou revizí normy ČSN 73 0540-3.

Vrátíme se také ke  Dni stínicí techniky, 
který se konal 16. května a na který jsme 
Vás v minulém čísle pozvali.

Po  období letního klidu na  poli výstav 
a veletrhů se obory stínicí techniky i vrat 
připravují na  jeden z  největších staveb-
ních veletrhů u  nás - FOR ARCH. Tento-
krát Vás pozveme zejména na  odborný 
seminář, který se bude konat v  jeho 
průběhu pod záštitou Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí (SVST). Jako 
obvykle se také dozvíte o aktuálním dění 
v  tomto sdružení, které brzy oslaví třetí 
výročí svého vzniku.

I  v  tomto čísle pokračujeme v  uvedení 
stěžejního dokumentu z  oboru stínění 
– tzv. Produktových listů stínicí techniky 
a nevynechali jsme ani inspiraci v podo-
bě Zajímavých realizací.

Věříme, že i  tentokrát v  RTS Magazínu 
žaluzie  rolety  vrata naleznete mnoho 
užitečných a inspirativních informací.

Ing. Štěpánka Lubinová
šéfredaktorka
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Rady ptáka Loskutáka 
Informační kampaň související 
se Dnem stínicí techniky byla 
zahájena již 13. května 2012 
reportáží o  venkovní stínicí 
technice v  pořadu Rady ptáka 
Loskutáka, kterou je možno do-
sud shlédnout na  http://losku-
tak.nova.cz. Řeč byla zejména 
o  venkovních žaluziích, ven-
kovních roletách a  markýzách. 
V  reportáži zazněly informace 
jak o jejich vlivu na snížení pře-
hřívání interiéru v letním obdo-
bí, tak na  snížení úniku tepla 
z budovy či místnosti v zimním 
období, ale také o vlivu někte-
rých těchto prvků na  zvýšení 
bezpečnosti budov. 

Výstava fotografi í 
realizací stínicí techniky
16. května 2012 v  9.00 hodin 
byla na  Stavební fakultě ČVUT 
zahájena výstava fotografi í zají-
mavých realizací stínicích prvků. 
Zahájení výstavy se zúčastnilo 
mj. 30 studentů SOŠ stavební 
a zahradnické v Praze 9, z obo-
rů Stavební obnova, Dřevěné 
konstrukce a Technická zařízení 
budov.

Aktivity fi rem 
v regionech
Na řadě míst v  republice – u fi -
rem, zabývajících se výrobou, 
dodávkami nebo montáží stí-
nicí techniky – byly uspořádá-

ny např. Dny otevřených dveří,        
exkurze pro studenty staveb-
ních oborů, informační a  sle-
vové akce, pro zákazníky byla 
prodloužena otevírací doba 
apod. Veřejnost tak měla mož-

nost dozvědět se opět mnoho 
zajímavostí nejen o  žaluziích, 
roletách nebo markýzách, ale 
i  o  méně známých baldachý-
nech, plisé, japonských stěnách 
či slunolamech. Jednotlivé akce 
probíhaly u těchto členských fi -
rem sdružení: BECKER – motory 
s.r.o., BUILDING PLASTICS ČR, 
s.r.o., CLIMASTYL s.r.o., HELLA 
stínící technika, a.s., HOPA PL-
ZEŇ, s.r.o., ISOTRA a.s., LOMAX 
& CO s.r.o., SERVIS CLIMAX a.s., 
SOMFY, spol. s r.o., SUN SYSTEM 
s.r.o. a Žaluzie NEVA s.r.o.

Kromě členů sdružení se však 
k  tomuto svátku našeho oboru 
přidala i jedna nečlenská fi rma – 
ALUROL spol. s r.o., která v tento 
den zahájila 10 dnů mimořád-
ných slev. 

Dar středisku BETLÉM 
v Kloboukách u Brna
Sdružení výrobců stínicí tech-
niky a jejích částí při příležitosti 
Dne stínicí techniky poskytlo 
díky příspěvkům svých členů 
dar ve  formě pořízené stínicí 
techniky pro Diakonii ČCE, stře-
disko BETLÉM v  Kloboukách 

Den stínicí techniky 2012

16. května 2012 se konal druhý ročník Dne stínicí techniky, který od loňského roku vyhlásilo 
Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí (SVST). Smyslem tohoto dne je přitáhnout 
k oboru stínění co největší pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti. Pozitivní je skuteč-
nost, že ani letos nezůstala tato akce pouze záležitostí členských fi rem SVST, což je také jeden 
z cílů tohoto svátku stínicí techniky.

Ing. Jiří Husák – předseda představenstva SVST, Dalibor Gondík – moderátor pořadu Rady 
ptáka Loskutáka)

Studenti SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 pod vedením profesorky Ing. Maruše Sladké
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Více informací získáte u našich
autorizovaných zastoupení

NOVÉ  BARVY 
VRAT A ROLET !

Antracit

Světle hnědá 
RAL 8014

Stříbrná 

Lomax_RTS_70x297mm_5mmspad_vrata_rolety04_2012.ai   1   20.4.2012   13:45:26

u  Brna, a  to v  celkové hodnotě 30.000 Kč. 
Na  tomto daru se podílely fi rmy: ALUKON 
GmbH & CO.KG, BECKER – motory s.r.o., BUIL-
DING PLASTICS ČR, s.r.o., CLIMASTYL s.r.o., HE-
LLA stínící technika, a.s., ISOTRA a.s., LOMAX 
& CO s.r.o., SERVIS CLIMAX a.s., SOMFY, spol. 
s r.o. a SUN SYSTEM s.r.o. Jménem SVST předal 
darovací poukaz paní Petře Bártové z Domova 
Betlém zástupce fi rmy Lomax, pan Martin Fo-
retník. Všem dárcům jménem klientů střediska 
BETLÉM srdečně děkujeme.

Den stínicí techniky si i letos získal velkou pozor-
nost. Řadě fi rem, které se do něj zapojily, přinesl 
prokazatelný efekt ve  formě nových objedná-
vek nebo zvýšeného počtu dotazů na vlastnosti 
stínicí techniky, v neposlední řadě přinesl také 
velký zájem médií. Věříme, že i nadále bude ten-
to svátek stínicí techniky přispívat ke  zlepšení 
informovanosti o oboru stínění a již nyní pro Vás 
začínáme připravovat příští ročník.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Předání poukazu středisku Betlém, zleva vzadu: Martin Foretník, Petra Bártová, vepředu - obyvatelky střediska Betlém.
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I v přízemí vidíte, 
co se děje nahoře
Signál je přenášen bidirekcionálně, takže 
máte naprostou kontrolu nad veškerou au-
tomatizací pohonů a další domovní automa-
tizací. Příkazy totiž nejsou vysílány jen smě-
rem k  pohonu, také pohon hlásí svůj status. 
„Otevírají se tím zcela nové možnosti. Pokud 
například roleta v horním patře narazí na pře-
kážku, zobrazí se to na displeji řízení v příze-
mí,“ vysvětluje Martin Blodig, technický po-
radce společnosti Becker motory s.r.o. Podnik 
je specializovaným prodejcem SMI pohonů 
pro rolety, stínicí techniku a  vrata, a  dodává 
také systémy jejich řízení. 

Maximální komfort díky KNX
Systém řízení SMI se zakládá na celosvětovém 
standardu pro domovní automatizaci „KNX“, 
což s sebou nese mnoho výhod: technologie 
KNX se za více než deset let na trhu opravdu 
osvědčila. Všechny produkty označené logem 
KNX jsou s  tímto standardem kompatibilní. 
K technologii KNX se hlásí přes 200 podniků 
ve 30 zemích. Systém SMI tak v zásadě může 
řídit i produkty jiných výrobců, např. zásuvky 
nebo stmívače, které fungují v  souladu se 
standardem KNX. Systém SMI tak uživateli na-
bídne maximální komfort. Paleta produktů se 
skvěle doplňuje – k dispozici je jako centrální 
řídicí prvek Smart klient Mini, jenž umožňuje 

snadné propojení na další inteligentní systé-
my v daném objektu.

Obsluha pouhým dotykem: 
Centrální jednotka 
Smart klient Mini
Centrální jednotka je ústředním ovládacím 
a vizualizačním prvkem systému. Pomocí této 
jednotky lze zapojit a řídit všechny připojené 
SMI pohony. Uživatele všemi kroky při ob-
sluze pohodlně doprovází barevná intuitivní 
vizualizace. 
Právě pro specializovaný obchod je důležitá 
opravdu snadná instalace. Montážní technik 
se může při prvním uvádění SMI systému 
do  provozu nechat vést komfortním asis-
tentem – partnerem, který mu při uvedení 
do  provozu bude nápomocen. Jakmile se 
zařízením získá zkušenosti, nebo když po-
třebuje dodatečně změnit parametry, může-
me samozřejmě veškerá nastavení okamžitě 
upravit a přizpůsobit. 

Řízení přes internet - na přání
Veškerá relevantní data jsou v  podstatě ulo-
žena přímo v  řídicí jednotce. Spojení řídicí 
centrály s domácím počítačem je možné pro-
střednictvím standardního síťového kabelu 
(RJ45) nebo též bezdrátově (Wireless LAN). 
Systém SMI tak lze kompletně ovládat také 
pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu 

s bezdrátovým připojením. Systémová ome-
zení nejsou prakticky žádná – připojit lze 
jakýkoli přístroj s běžným internetovým pro-
hlížečem a  internetovým připojením. Není 
potřeba instalovat žádný speciální software.
Přihlašování přístroje přes internet u výrobce 
není nutné. Pouze pokud chce mít zákazník 
možnost řídit svůj dům i  z  jiného místa, na-
příklad prostřednictvím smartphonu z dovo-
lené, může si zřídit individuální přístup přes 
internet. Každý klient se tak může rozhod-
nout, jaký komfort si vybere a  jestli si přeje, 
aby se dala centrální jednotka obsluhovat 
přes internet. Obavy zákazníků v  souvislosti 
s  ochranou dat bere fi rma BECKER motory 
opravdu vážně.

Nová éra komfortu
„Těmito produkty zahajuje značka Becker no-
vou éru komfortu. Konfi gurace a individualiza-
ce celého systému je tak jednoduchá jako nikdy 
předtím,“ shrnuje Martin Blodig „a  člověk má 
stále dobrý pocit i jistotu, že ovládané přístroje 
vždy okamžitě nahlásí aktuální stav.“

Martin Blodig
www.becker-motory.cz

(PR)

Řídit celý dům pouhým dotykem

Roletové systémy SMI - řízené drátovou domovní automatizací značky Becker 

Řada lidí v dnešní době již dokáže ocenit přednosti automatizovaných rolet. Nová domovní 
automatizace SMI značky Becker má přitom rozhodující výhodu: nejenže řídí pohony, umí 
také zobrazit aktuální pozici rolet, tedy jestli jsou vytažené, spuštěné nebo v  mezipoloze. 
Řízení systému může převzít centrální jednotka, počítač nebo smartphone.  

Nevídaný komfort: stačí pouhý dotyk a  pomocí domovní automatizace SMI značky Becker budete mít všechny rolety 
v domě elegantně pod kontrolou. 

Ovládání přes iPhone nebo jiný smartphone, případně 
tablet je velmi jednoduché.
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www.buildingplastics.cz

| kvalita výroby zaručena
| u každého výrobku je odzkoušena funkčnost

Opíráme se o vlastní výrobu komponentů, 
která nám umožňuje být v souladu s 
moderními trendy ve stínicí technice.

Vyrábíme jednotlivé výrobky jak pro 
privátní, tak i průmyslový sektor.

Libor Zachrla
vedoucí výroby

Učební obor  technik/technička stínicí techni-
ky trvá tři roky. Výuka je soustředěna do 10tý-
denního bloku. Tento čas studenti tráví 
v  odborném učilišti ve  Villachu (v  Rakousku 
– pozn. překl.).

Praxe probíhá v reálném provozu, ve fi rmách, 
které se do přípravy studentů zapojily. Vzhle-
dem k  tomu, že praktická výuka techniků/
techniček stínicí techniky je velmi mnoho-
tvárná a ne každá fi rma pracuje ve všech ob-
lastech, pracují studenti během svého studia 
postupně v několika fi rmách. To jim dává šan-
ci poznat různé podnikové kultury a  mohou 
zjistit, ve  kterém prostředí se cítí obzvláště 
dobře a kde mohou nejlépe uplatnit své silné 
stránky.

V průběhu studia se studenti setkají s nejrůz-
nějšími oblastmi znalostí, jako jsou:
• stavební fyzika, 
• architektura,
• klimatizační a světelná technika a motoric-

ké řízení,
• elektronika a elektrotechnika,
• nástrojářství,
• nauka o materiálech,
• zušlechťování povrchů,
• nauka o  barvách, psychologie barev a  ba-

revné škály,
• móda a design,

• technické kreslení a plánování prostřednic-
tvím počítače,

• montáž a údržba.

Šance na úspěšnou kariéru

Vyučení technici/techničky stínicí techniky 
jsou žádanou pracovní silou. Mohou se uplat-
nit v nejrůznějších oborech, ať už v průmyslu 
stínicí techniky, u obchodníků se stínicí tech-
nikou, v oknařském průmyslu nebo jako inte-
riéroví designéři nebo dekoratéři.

Dodatečná kvalifi kace

Technik stínicí techniky je oprávněn provádět 
určité elekrotechnické práce na  stínicí tech-
nice (podle vzdělávacího plánu pracovníka 
elektro pro zařízení jako jsou rolety, okna, 
dveře a vrata), pokud je připravena elektroin-
stalace resp. pokud technické zařízení, které je 
k dispozici, umožňuje rozšíření v požadované 
míře. Toto je uvedeno v § 31 a  § 32 odst. 1 Z 1 
živnostenského zákona (rakouského – pozn. 
překl.). Ve  sporných případech je nutno při-
zvat odborníka s koncesí na elektropráce.

Technik stínicí techniky – práce pro lidi 

s mnoha zájmy. 

Napínavé na  práci technika/techničky stínicí 
techniky je to, že spojuje tyto mnohostranné 
vědomosti s  přáními a  požadavky zákazníka 
do nejlepšího možného řešení. 

Je otázkou, jaká je kvalita pracovníků v mon-
táži stínicí techniky v České republice a jestli je 
kvalitních pracovníků dostatek. Od výrobních 
fi rem již přicházejí signály o tom, že by rády 
poskytly prostor pro praxi takových studentů.
Možná je vhodný okamžik pro diskusi o  stu-
dijním oboru, který by připravoval skutečné 
profesionály pro tento obor.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

volně přeloženo z www.bvst.at

Učební obor technik/technička 

stínicí techniky

Výrobci stínicí techniky jsou neustále v procesu hledání kvalit-
ních spolupracovníků – fi rem i jednotlivců – pokud jde o mon-
táž produktů u koncových zákazníků. Montáž stínicích prvků 
v sobě zahrnuje řadu profesí, a to tím spíše, pokud technik sou-
časně chce zákazníkovi umět poradit už ve fázi prodeje. Najít 
proto kvalitního, mnohostranně schopného pracovníka není 
jednoduché. V  sousedním Rakousku proto pro tuto profesi 
existuje samostatný studijní obor.
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Ze studie, kterou si objednalo 
německé průmyslové sdružení 
technických textilií, rolet a  pro-
tisluneční ochrany ITRS[1], nyní 
vyplynulo, že dynamické systé-
my rolet a protisluneční ochrany 
ušetří v potřebě užitkového tepla 
až 44 % energie. Tím byla poprvé 
předložena spolehlivá čísla, která 
prokazují vliv automaticky říze-
ných stínicích systémů na sníže-
ní nákladů. Výpočty byly prove-
deny renomovanou inženýrskou 
kanceláří Prof. Dr. Hausera.
Již delší dobu je roletám a  pro-
duktům protisluneční ochrany 
přiznávána důležitá role při zlep-
šení energetické bilance budov. 
V  zimě v  noci redukují tepelné 
ztráty tím, že vytvářejí izolační 
vzduchový polštář mezi závěsem 
a oknem. Během dne má naopak 
solární energie volnou cestu 
do  budovy a  tak se místnosti 
vyhřívají přirozeným způsobem. 
V  létě jako stínicí prvky snižují 
tepelné zisky oken a  díky tomu 
jsou drahé a  energeticky nároč-
né klimatizace nadbytečné. Zá-
kladem je přitom předpoklad, že 
největší možná úspora energie 
je možná jen tehdy, když jsou 
stínicí systémy řízeny automa-
ticky prostřednictvím časových 
spínačů a čidel – takže nezávisle 
na přítomnosti obyvatel budovy 
a  jako reakce na  aktuální vnější 
resp. vnitřní podmínky. Souhrn-
ně jsou tyto funkce označovány 
jako „dynamicky řízená protislu-
neční ochrana“.

Rámcové podmínky 
výzkumu
Aby bylo možné obdržet spo-
lehlivá data a seriózní průměrné 
hodnoty, vstupovala do  simu-
lačního modelu řada parametrů. 
Zahrnuty byly mimo jiné různé 

podíly zasklení, směřování fasá-
dy, typ zasklení, jakož i  typické 
roletové a  stínicí prvky z  růz-
ných materiálů. Kromě toho 
byla za  základ vzata geometrie 
prostoru modelového prostře-
dí s  klimatickými podmínkami 
lokality Essenu. Simulace byly 
prováděny vždy s  dynamicky 
řízenou protisluneční ochranou 
i bez ní, aby bylo možno výsled-
ky porovnat. 

Výsledky předčily 
očekávání
Právě se zřetelem na  redukci 
tepelných ztrát v  zimě dosáhly 
automatické roletové a  protislu-
neční systémy podle studie ITRS 
vynikajících čísel – především, 
když se vychází ze starého okna 
s  dvouvrstvým izolačním zaskle-
ním a  součinitelem prostupu 
tepla U  = 3 W/(m2K), které lze 
nalézt ve  většině stávajících bu-
dov. Pokud se zde použijí rolety, 
dosáhne se potenciálu energetic-
ké úspory ve výši 16 % z energie 
vynaložené na  vytápění budovy. 
V  případě použití oken, vyhovu-
jících nařízení o  úsporách ener-
gie (EnEV 2009[2]), s  hodnotou                                       
U = 1,3 W/(m2K), je možná úspora 
8 %. U starších oken a velmi dob-
rých roletových a protislunečních 
systémů byl dokonce dosaženo 

maximálních hodnot úspory 
energie ve výši 44 %.
Také při letní ochraně před hor-
kem dochází k  významnému 
uplatnění vlivu automaticky 
řízených roletových a  protislu-
nečních systémů, které vycházejí 
z minimálních požadavků normy 
DIN 4108-2, na  úsporu nákladů. 
Jakmile je rohová místnost obyt-
né budovy orientované na západ 
a se 70% podílem zasklení vyba-

vena optimálním protislunečním 
zařízením, zredukuje se roční po-
třeba chlazení zase až o 12 kWh/
(m2rok). Při průměrné velikosti 
obytné budovy o 120 m2 a při ceně 
jedné kWh 0,28 Euro mohou uži-
vatelé ročně ušetřit cca 400 Euro.                                                                                            
Právě oproti drahým a málo udr-
žitelným technologiím sloužícím 
k  chlazení místností prokazuje 
automatické zastínění jasné vý-
hody. Toto by mělo být vnímáno 
přednostně, aby tak mohlo opět 
dojít k  omezení rostoucího po-
čtu chladicích zařízení v  domác-
nostech. Neboť podle průzkumu 
obecně prospěšné poradenské 
společnosti co2nline z roku 2010 
již téměř 21 % Němců vlastní 
chladicí zařízení nebo se chystá si 
ho pořídit. Tento negativní trend 
je v protikladu ke klimatickým cí-
lům spolkové vlády.

Zahrnutí do nařízení 
o úsporách energie 
má smysl 
Aktuální studie ITRS ukazuje, že 
automaticky řízené roletové a pro-
tisluneční systémy poskytují mi-
mořádně vysoký potenciál úspory 
energie. Jejich dynamické přizpů-
sobení se povětrnostním podmín-
kám resp. měnící se denní či roční 
době přispívá k tomu, že může být 
vyrovnána slabina oken jako sta-
tického prvku a  energetické me-
zery v  plášti budovy. Průmyslové 
sdružení proto chce výsledky prů-
zkumu použít jako argumentační 
základ k tomu, aby byla dynamicky 
řízená stínicí technika také brána 
v  úvahu při energetickém hod-
nocení budov podle DIN V 18599.                 
Tak by bylo současně dosaženo 
toho, že bude efekt energetické 
úspornosti automatických roleto-
vých a  protislunečních systémů 
zahrnut do  EnEV, neboť ta odka-
zuje na  aktuální verzi normy DIN 
V  18599. Mezi energetickými hle-
disky by to byl v každém případě 
enormní pokrok. 
Jak je zřejmé, současné úsilí Sdru-
žení výrobců stínicí techniky a  je-
jích částí je tedy v souladu s výsled-
ky německé studie a kroky českého 
i  německého sdružení se ubírají 
velmi podobnou cestou – cestou 
aktualizace legislativy, zabývající 
se výpočty energetické náročnosti 
budov. SVST nicméně do  revize 
normy ČSN 73  0540-3 připravuje 
hodnoty, platné pro český trh a čes-
ký sortiment stínicí techniky.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Zdroj: německý RTS Magazin 
6/2012, www.itrs-ev.com

[1]  ITRS = Industrieverband Technische Tex-
tilien, Rollladen, Sonnenschutz e.V.

2)  EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung)      
= německé nařízení o úsporách energie

Významné úspory energie

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) v současné době pracuje na přípravě podkla-                           
dů pro aktualizaci normy ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty veličin. Kon-
krétně jde o aktualizaci parametrů obsažených v této normě, kterých využívají programy pro výpo-
čet energetické náročnosti budov. Smyslem aktualizace je zkvalitnění výpočtů ENB z hlediska vlivu 
stínicí techniky, neboť současné hodnoty v normě již neodpovídají aktuálnímu sortimentu výrobků 
používaných na českém trhu. Stejnou cestou jako české SVST jde i obdobné německé sdružení,  
které v loňském roce nechalo zpracovat studii, která tuto problematiku podrobně analyzuje. 

„v
zd

uc
ho

vý
 p

ol
št

ář
“

Situace léto: stínicí technika může bloko-
vat až 90 % sluneční energie a tak přispí-
vá ke snížení potřeby chladicího zařízení 
budov. 

Situace zima: ztráty energie v zimě jsou sni-
žovány díky automaticky řízeným roletám 
a  protisluneční technice. Mezi závěsem        
a oknem působí jako izolant vrstva vzduchu.
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Tento systém je určen především pro venkovní 
stínění oken, které se provádí pomocí speciální 
textilie s  téměř neomezenou životností a  ši-
rokou škálou barevných odstínů. Tato textilie 
zamezí prudkému slunečnímu záření, průniku 
tepla i  nežádoucím pohledům a  přitom stále 
zůstáváte v kontaktu s venkovním prostředím.

Pro Vaše požadavky 
na exteriérové stínění nabízíme 
tři základní typy screenů: 

MINIROL LOCKSCREEN - V  této variantě je 
látka uchycena, napnuta a vedena ve speciál-
ních vodicích lištách. Díky tomu je extrémně 
stabilní a  vysoce odolná proti silnému vět-
ru. Screenové rolety MINIROL LOCKSCREEN 
umožňují realizaci velice rozměrných screenů. 
V  uzavřené pozici slouží také jako ochrana 
proti hmyzu.
MINIROL SCREEN - Jedná se o často používa-
nou variantu, kde je látka volně napnutá mezi 
spodní lištou a boxem. Spodní lišta může být 
viditelná nebo krytá ve spodním lemu látky. 
MINIROL CABLESCREEN - V  této variantě je 
místo vodicí lišty spodní lišta (koncová trub-
ka) vedena nenápadnými nerezovými lanky, 
látka není bočně vedena. Napínák je upevněn 
v podlaze nebo na okně. 
U systémů MINIROL SCREEN a LOCK- SCREEN 

lze realizovat provedení Fasade. Systém je 
částečně integrován do fasády – box screenu 
je vložen do  předem připraveného zaomíta-
cího pouzdra. Box s  pouzdrem není pevně 
spojen. Viditelnou částí boxu je spodní strana 
zavíracího dílu, zbytek boxu   je skryt. Vodicí 
lišty zůstávají vidět.

MINIROL SCREENY 
Vám zaručí…

Maximální omezení průniku 

sluneční energie

Absorbují a  refl ektují velkou část slunečního 
světla a  energie a  zabrání tak nechtěnému 
ohřívání vnitřních prostor budov. Jsou tedy 
optimální ochranou pro udržení příjemné po-

kojové teploty a správnou volbou pro stínění 
oken Vašeho domu.

Ochranu před nepříznivým počasím

V  případě, že necháte otevřená okna a  máte 
stažený screen, nemusíte se obávat náhlé změ-
ny počasí. MINIROL screenové rolety ochrání 
Váš domov před větrem, deštěm, sněhem, 
kroupami či jinými nepříznivými vlivy.

Snadnou regulaci světla

MINIROL screen Vám poskytne vynikající kon-
trolu nad světlem. Zamezí nepříjemnému 
rušení slunečními paprsky při práci na  počí-
tači nebo při sledování televize. Zároveň Vám 
umožní zůstat ve  vizuálním kontaktu s  vněj-
ším okolím.

Ochranu proti hmyzu a nepříznivým 

vnějším vlivům

V uzavřené poloze Vám lockscreen zajistí do-
konalou ochranu proti hmyzu a zároveň také 
zmírní průnik prachu a alergenů do vnitřních 
prostor budov.

Velmi estetický a moderní vzhled

MINIROL screenové rolety jsou také moder-
ním dekoračním prvkem. Díky nadčasovému 
vzhledu se mohou stát dokonalým stínicím 
prvkem rodinných domů, administrativních 
i technických budov. V současnosti se SCREE-
NY stávají nedílnou součástí moderní archi-
tektury.

Úsporu nákladů

Minirol screeny umí ušetřit nemalé náklady 
na energie ve Vašem domě. Screen v  letních 
měsících výrazně sníží náklady na  klimatiza-
ci, protože velmi efektivně odrazí dopadající 
teplo.  Oproti tomu v  zimních měsících sníží 
náklady na vytápění díky sníženému proudě-
ní studeného vzduchu na okna. Screeny patří 
mezi moderní součást vybavení nízkoenerge-
tických domů.

www.minirol.cz
(PR)

MINIROL ROLETOVÉ SCREENY 

- moderní stínění pro váš domov 

od profesionálů

MINIROL screeny jsou elegantní, moderní a cenově příznivou mož-
ností, jak dokonalým způsobem zastínit okna na všech typech bu-
dov, zvýší Vám obytný komfort a zároveň sníží fakturu za energii.

MINIROL JE CERTIFIKOVANÁ ZNAČKA PRODUKTŮ VYROBENÝCH 

Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮ BUILDING PLASTICS.

ROLETY

SCREENY

VRATA

předokenní

garážová

Našimi zákazníky jsou jak výrobci – odběratelé 
komponent, tak i montážní fi rmy – odběratelé 
hotových výrobků.

Nabízíme marketingovou podporu, korektní 
a individuální přístup.

SCREENY

Moderní design 

v zastínění

| neustálé zlepšování produktů a služeb
| síť kvalifi kovaných partnerů po celé ČR

NOVINKA 

www.minirol.cz
www.buildingplastics.cz

Radek Havelka
obchodní ředitel



10 RTS Magazín 3/2012 

Nikdo z  nás neřeší 
reklamace rád. Přes-
to se s  nimi každý 
z  nás už někdy se-
tkal. Přijměte násle-
dující článek jako 
průvodce tím, co Vás 
může při reklamač-
ním řízení potkat.

 Co je to vlastně reklamace 
a do kdy ji může objednávající 
uplatnit? 
Všeobecně lze říci, že objedná-
vající může uplatnit reklama-
ci v  případě, že dílo či služba, 
které obdržel, neodpovídá 
podmínkám, které byly sjedná-
ny ve  smlouvě (při objednání 
zboží). Podmínky dodání a kva-
lity jsou stanoveny ve smlouvě                            
(objednávce), případně pod-
půrně v  zákoně.  Uplatnění 
reklamace je v  zásadě možné 
v  záruční lhůtě, ovšem mohou 
existovat výjimky, viz níže.
Nejvíce reklamací vzniká tím, 
že zákazník očekává od  výrob-
ku vlastnosti, které není možné 
splnit či dokonce ani vyrobit. 
Proto je důležité již při uzaví-
rání objednávky se zákazníkem 
zjistit, proč si výrobek objed-
nává, k  jakému účelu jej chce 
použít a  co od  něj očekává. 
Zákazník by měl mít také mož-

nost si výrobky prohlédnout 
ve  vzorkových prodejnách, 
na  propagačních materiálech 
nebo webových stránkách do-
davatele. 
Při montáži a  předání výrobku 
musí být zákazník seznámen 
s  tím, jak s  výrobkem zacházet 
a  jak jej udržovat. V případě, že 
se u  výrobku objevují nějaká 
omezení nebo zhoršené vlast-
nosti (např. nevhodnost použití 
ve  vlhkém prostředí, zhoršené 

vlastnosti u  výrobků mimo ga-
rantovaný rozměr), pak je nutné 
i s těmito vlastnostmi zákazníka 
seznámit ještě při sjednávání 
smlouvy. Při převzetí díla by 
měl zákazník písemně potvrdit, 
že převzal dílo bez výhrad a byl 
seznámen s podmínkami užívá-
ní a  reklamačními podmínkami 
výrobku. Toto potvrzení slouží 
především k  tomu, abychom 
předešli situacím, kdy nás zá-
kazník obviní z  toho, že nebyl 

seznámen se všemi podmínka-
mi. Potvrzení může být samo-
statným dokumentem (např. 
záruční list) nebo součástí pro-
dejního dokladu. Běžnou praxí 
je, že se k  prodejnímu dokladu 
připojí také podmínky pro uží-
vání.

 Do  jaké doby je možné 
uplatnit reklamaci? 
V případě, že se jedná o závady, 
které jsou zjevné již při montá-
ži, je žádoucí je uplatnit nejlépe 
ihned při převzetí, případně je 
uplatnit bez zbytečného odkla-
du. 
Pro ostatní vady platí u vztahů 
mezi dodavateli a  koncovými 
zákazníky ze zákona minimálně 
dvouletá záruční lhůta. Někte-
ré fi rmy poskytují záruku delší. 
Záruční lhůta bývá uvedena 
na  prodejním dokladu nebo 
v  záručním listě. Pokud zde 
není uvedena, pak platí záko-
nem stanovená lhůta, tedy 24 
měsíců.  Na  opravu výrobků 
platí tříměsíční záruční lhůta.
Ve  vztazích mezi podnikateli 
(např. mezi výrobcem a  mon-
tážní fi rmou) přímo ze zákona 

Reklamace a jak na ně
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Jsme jediná společnost na trhu 
úzce se specializující na rolovací systémy 
v oblasti výplní stavebních otvorů.

Naše zákazníky maximálně podporujeme, 
snažíme se, aby patřili k nejlepším 
v oboru stínicí techniky.

 | stabilní fi rma s dlouhou tradicí
 | odbornost, zkušenosti a vývoj

www.minirol.cz
www.buildingplastics.cz

Bernard Mullie
ředitel společnosti

klasická záruka není, nicméně solidní výrobci 
ji i tak poskytují na základě smlouvy. 

 Jak probíhá řešení reklamace?
Řešení každé reklamace je individuální, přes-
to lze obecně říct, že existují 4 základní způ-
soby, jak odstranitelné vady vyřešit: oprava 
výrobku (na  místě nebo u  dodavatele), vý-
měna vadných komponentů nebo výrobku, 
sleva z  ceny nebo vrácení výrobku. Za  od-
stranitelné vady se považují takové vady, kdy 
jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce 
a kvalita výrobků a oprava může být prove-
dena řádně.
Reklamace může být uplatněna telefonicky, 
elektronickou poštou, písemně či osobně. 
Aby se předešlo případným problémům 
a  dohadům, je nejlepší řešit reklamaci tak, 
aby bylo jasné, co, jak, kdy a kým bylo rekla-
mováno.  Některé z fi rem mají vlastní rekla-
mační formuláře (můžete je nalézt na webo-
vých stránkách těchto fi rem).  
Při vyřízení reklamace mezi konečným zákaz-
níkem a montážní fi rmou se tento vztah řídí 
občanským zákoníkem. Lhůta pro odstraně-
ní vady nesmí ve vztazích mezi dodavatelem 
a  konečným zákazníkem přesáhnout 30 ka-
lendářních dnů, popř. delší dobu, na které se 
účastníci dohodli. Při vyřízení reklamace mezi 
montážní fi rmou a dodavatelem (výrobcem) 
se tento vztah řídí obchodním zákoníkem. 
V praxi to může znamenat, že dodavatel má 
ve  svém reklamačním řádu speciální pod-
mínky pro vyřízení reklamace (např. nutnost 
posouzení reklamovaného zboží na  místě, 
jiná lhůta pro vyřízení reklamace, podmínky 
pro vrácení zboží, podmínky pro uplatnění 
reklamace u  přepravní společnosti apod.). 
Proto doporučujeme také důkladně prostu-
dovat reklamační podmínky dodavatelů.
Uplatnění reklamace je v zásadě možné v zá-
ruční lhůtě, ovšem v  obchodních vztazích 
mezi podnikateli (typicky vztah mezi výrob-
cem a  montážní fi rmou) platí, že pokud je 
vada reklamována s větší časovou prodlevou 

po jejím zjištění, nemusí být reklamace uzná-
na, i když je  vada reklamována ještě v záruč-
ní době.

 Jaké informace bude dodavatel při uplat-
nění reklamace požadovat?
První informace, které se při uplatnění rekla-
mace zjišťují, jsou typ výrobku a datum jeho 
zakoupení. Tyto informace by měly být uve-
deny na  prodejním dokladu.  Dále je nutné 
uvést počet reklamovaných výrobků a  co 
nejlépe popsat závadu, která je reklamována, 
popř. jakým způsobem a jak často se závada 
projevuje.  U  motorických výrobků se dále 
zjišťuje, zda a  jakým způsobem motor rea-
guje na  ovladač (spínač, dálkové ovládání). 
Motor nemusí reagovat vůbec, může v něm 
jen cvaknout, jet jen jedním směrem apod. 

 Zákazník mi reklamuje závady, které jsou 
standardní vlastností výrobku. Kde zjistím, 
co je standardní?  
Jak už bylo uvedeno, podmínky dodání jsou 
stanoveny ve  smlouvě (objednávce) vý-
robku. Podrobnější informace o  výrobcích, 
včetně výkresů a případně dalších vhodných 
informací, lze nalézt na webových stránkách 
dodavatelů nebo výrobců. Pro vybrané sku-
piny výrobků jsou připravovány Sdružením 
výrobců stínicí techniky a jejích částí produk-
tové listy, ve kterých jsou stanoveny výrobní 
podmínky jednotlivých stínicích prvků.  Zve-
řejnění všech produktových listů je plánová-
no do konce roku 2012 a v plné verzi je bude 
možné nalézt na www.svst.cz.

Lubomír Galeta
externí spolupracovník 

RTS Magazínu
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Systémy MEDITERRANEA fi rma nabízí v pro-                       
vedení lakovaný hliník, dřevo nebo nerez.                                                                             
Jejich výhodou je unikátní kombinace ochra-                                                                                                                   
ny před slunečním zářením a  deštěm. PVC 
látka zabraňuje nejen proniknutí škodlivého 
UV záření, ale nepropouští vodu a  plní tak 
funkci střechy. Konstrukce je vybavena odto-
kovou soustavou, která odvádí dešťové kap-
ky mimo obytný prostor. Markýzy s akryláto-

vými látkami těmito vlastnostmi nedisponují 
a v případě zhoršení počasí, především deš-
tě, je nutné markýzu stáhnout a využít jiné-
ho přístřešku. 

Výrobky řady MEDITERRANEA jsou vhod-
ným doplňkem pro každou zahradu, terasu 
či rodinný dům. Díky jejich rozměrům je lze 
použít k zastínění sezení i u restaurací. Jed-

notlivé moduly je možné snadno spojovat 
dohromady, a proto je lze použít i k zastínění 
velkých ploch až do rozměru 70 m2. K dispo-
zici je ovládání pomocí kliky, nebo motoru 
od fi rmy Somfy. Pro zvýšení pohodlí a kom-
fortu při ovládání lze jednotlivé typy doplnit 
o  tepelné zářiče, světla či automatiku vítr – 
déšť.   

MEDITERRANEA - markýza do slunce i deště

Evropský výrobce žaluzií, rolet a markýz společnost SERVIS CLIMAX a.s. doplnila sortiment 
markýz o samostatně stojící pergoly a markýzy s možností montáže na stávající konstrukce. 

MED 85 MED ISOLA FLY 130
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Náročný zákazník si konstrukci pergoly 
může doplnit o svislé clony či bočnice. Exis-
tují i  speciální protivětrné clony. V  nich je 
použita průhledná PVC látka, která chrání 
uživatele před silným větrem, ale současně 
mu zaručuje dostatek denního světla. 

Základní barevné provedení pro hliníkové 
konstrukce je antracit 416, bílá RAL 9010, 
perleťově bílá RAL 1013, hnědá RAL 8017 
a provedení nerez. Dřevěné konstrukce jsou 
v provedení transparentní, mahagon, ořech 
a zelená.

Markýza MED 85 je ve  svém základním 
provedení bez podpěrných nohou. Sklá-
daná látka je zavěšena pod konstrukcí a  je 
vedena ve  vodicích lištách. PVC potah je 
napnut příčkami, které zaručují ideální na-
tažení látky.

Markýza MED 85 v  provedení COMBY 
je opatřena podpěrnýma nohama a  lze ji 
i upevnit na strop nebo stěnu. Skládaná lát-
ka je zavěšena pod konstrukcí a  je vedena 
ve  vodicích lištách. Minimální sklon u  na-

pnutého potahu musí být 15 % (cca 8°), aby 
byl zaručen odtok vody.

MED ISOLA FLY 130 je samostatně stojící 
pergola, jejíž konstrukce je vyrobena z  la-
kovaného hliníku. Unikátní systém umož-
ňuje napnutí potahu tak, že látka je klenutá 
do  oblouku a  vytváří odvodní žlaby, které 
odvádí vodu po  stranách pergoly. PVC po-
tah zde plní funkci přístřešku. Pergolu MED 
ISOLA FLY lze montovat i  na  stěnu. V  na-
bídce jsou dvě varianty provedení – před-
ní pergola, u které je látka vedena směrem 
od  opěrné zdi ven a  boční pergola, která 
má nábal látky umístněn na levé nebo pra-
vé straně a ten je následně posouván podél 
opěrné zdi.  

Samostatně stojící pergola MED ISOLA                      

PAVILION 130 má nastaven pevný sklon 
potahu a voda je odvedena přímo do před-
ního okapového žlábku. Odtud je odváděna                                                                                       
přes stojnu mimo prostor pergoly. Látka, 
která je vedena ve vodicích lištách, je po sta-
žení chráněná krycí stříškou z  trapézového 
plechu. 

Nosná konstrukce MED UNICA 130 je vy-
robena z lakovaného hliníku a lze ji upevnit 
na strop či stěnu. Potah je spojen patentova-
nými systémy a  tak je zaručena jeho vodě-
odolnost. Celý systém lze doplnit o pomoc-
nou konstrukci - stojan, který je zhotoven           
pro upevnění do  podlahy a  umožňuje 
kombinaci konstrukce s  boční pohyblivou 
stěnou, svislými markýzami nebo systémem 
bočnic.  

Konstrukce pergoly MED COUNTRY je vyro- 
bena z přírodního dřeva – borovice. Ta je mo-                                                                                                          
řena speciální látkou, která ji chrání před ne-                                                                                                            
příznivými povětrnostními podmínkami. 
Odvod vody je zaručen systémem odvod-
ných žlabů, které svedou vodu mimo kon-
strukci. Skládaná voděodolná látka je vede-
na ve vodicích lištách z  lakovaného hliníku. 
Pergolu lze doplnit o boční krytí nebo o sys-
tém skládacích dveří.                       

Petra Jurečková                 
 www.climax.cz

(PR)

MED ISOLA FLY 130 - detail 

MED COUNTRY s detailem odtoku vody Světelná rampa
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Cílem této soutěže je zvýšit kvalitu přístu-
pu k zákazníkům na českém či slovenském 
trhu. Prezentací kvalitně vytvořených 
showroomů tak nejen upozorníme na  to, 
jakým způsobem může veřejnost čerpat 
informace o  produktech stínicí techniky, 
ale doufáme, že také budeme inspirovat 
další firmy k  vytvoření nových showroo-
mů.

Podmínky soutěže

• Do  soutěže se může přihlásit každá fi r-
ma, která provozuje showroom v  obo-
ru stínicí techniky, a  to jak z  České re-
publiky, tak ze Slovenska, člen i  nečlen                                  
SVST.

• Počet přihlášených showroomů: max. 
30 s tím, že přihlášky budou do soutěže 
zařazovány v pořadí, v jakém budou do-
ručeny.

• K  přihlášení je nutno vyplnit přihlášku, 
která je umístěna na  webových strán-
kách SVST v  sekci Aktuality, a  zaslat ji 
na  adresu info@svst.cz. Do  soutěže bu-
dou zařazeny pouze kompletně a správ-
ně vyplněné přihlášky.

• Termín doručení přihlášek: 30. září 

2012.

 Toto je nejpozdější možný termín do-
ručení přihlášky, jakmile však bude do-
ručeno 30 platných přihlášek (správně 
a  kompletně vyplněných), bude jejich 
příjem zastaven.

• Hlavní hodnocená kritéria:
  - dostupnost a okolí showroomu,
 - vzhled exteriéru,
 - kvalita vybavení a funkčnost interiéru 
       a prezentovaných výrobků,
 - úroveň personálu.

Kritéria budou samozřejmě členěna po-
drobněji, toto podrobné členění neu-
vádíme záměrně, aby bylo možno lépe 
posoudit skutečnou stávající úroveň 
showroomů.

• Posouzení přihlášených showroomů 
a  jejich vyhodnocení provede nezávislá 
agentura.

• Výsledky soutěže budou vyhlášeny v čís-
le 1/2013 RTS Magazínu žaluzie  rolety                    
 vrata.

• Odměna: tři nejlepší showroomy dosta-
nou příležitost k  bezplatné prezentaci 
v  rozsahu 1 strany ve stejném čísle, kde 
proběhne vyhlášení vítězů.

Věříme, že v České republice i na Slovensku 
existuje řada velmi kvalitních showroomů 
a  těšíme se na  ně, protože ani sebelepší 
prospekt, ani sebelepší fotografi e neukáže 
to, co kvalitní showroom.

Ing. Štěpánka Lubinová
RTS Magazín

TOP SHOWROOM 

STÍNICÍ TECHNIKY

Řada fi rem ve všech odvětvích vynakládá nemalé náklady 
na vytvoření svých showroomů – prostor, ve kterých pre-
zentují své výrobky, případně realizují školení. Vzhledem 
k  tomu, že výrobky v  oboru stínicí techniky bývají někdy 
značně rozměrné a  k  jejich prezentaci je nutné, aby byly 
zprovozněny, je vytvoření takového showroomu právě 
v  tomto oboru jak technicky, tak fi nančně náročné. Bylo     
by tedy vhodné, aby tato investice následně maximálně 
sloužila svému účelu, zákazníkům poskytovala veškeré 
potřebné informace a výrobci či prodejci poskytovala kva-
litní zázemí pro práci. RTS Magazín žaluzie  rolety  vrata               
se proto rozhodl vyhlásit soutěž o  nejlepší showroom              
v oboru stínicí techniky.
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Firma ALUKON si dala za  cíl zvýšení obratu 
v  segmentu předokenních rolet zavedením 
nových výrobků a následujícími úkoly: 

- krátké dodací lhůty a  perfektní logisti-
ka, na  přání dodávky Just-in-Time přímo 
do výroby,                     

- vysoká spolehlivost,       
- dodávky dle přání zákazníků,
- prvotřídní výrobky,    
- spolupráce na  vývoji s  výrobci rolet 

a oken,
- široký sortiment výrobků a systémové ře-

šení, vše od jednoho dodavatele.

To jsou důležité předpoklady pro zachování 
pozice úspěšného dodavatele výrobků pro-
tisluneční ochrany. Systémovými produkty 
mohou obchodní partneři ALUKONu smyslu-
plně doplnit svou nabídku fi nálních výrobků.

Hodně novinek bylo prezentováno na  me-
zinárodních veletrzích R+T ve  Stuttgartu 
a  fensterbau/frontale v  Norimberku. Všech-
ny vystavené novinky byly na českém a slo-
venském trhu již zavedeny.     

Ochrana proti hmyzu 
AL-IS Futura
Přesvědčí vás nově vyvinutý systém ochra-
ny proti hmyzu AL-IS Futura. Jednotlivé díly 
jsou kombinovatelné u  různých fi nálních 
výrobků protihmyzové ochrany. Jednotný 
a  tvarem hezký design, homogenní povrch 
s  promyšlenými hranami a  použité mate-
riály zaručují dlouhou životnost, jednodu-

chou údržbu, vysokou hodnotu a atraktivní 
vzhled. Sortiment výrobků AL-IS Futura se 
dodává ve  30 barvách RAL, lesklých, mato-
vých, strukturovaných nebo v  povrchové 
úpravě eloxováním. Zvláštností je jedinečná 
síťová protipylová tkanina. Tato patentovaná 
protihmyzová mřížka je velmi transparentní 
a umožňuje vysokou průvzdušnost při sou-
časné dlouhodobé protipylové ochraně (cer-
tifi kováno ECARF).

Nová nadokenní plastová schránka 
se závěsem žaluzie
Inovovaný nadokenní plastový systém 
UniversalBox zaručuje optimální tepelnou 
a  zvukovou ochranu při velké rozmanitosti 
způsobů použití, maximální fl exibilitě a  mi-
nimálním počtu použitých jednotlivých dílů.  
Do  schránky může být integrována, vedle 
běžných roletových závěsů, také moderní 
předokenní žaluzie.

Nové a vylepšené produkty 
u předokenních elementů
Nově jsme zavedli do sortimentu hliníkovou 
protlačovanou viditelnou a  podomítkovou 
předokenní schránku bez úkosu. Skrytým 
jedinečným spojením dílů schránky bez 
šroubů a nýtů jsme docílili velmi zajímavého 
vzhledu.       

Tepelně oddělené vodící lišty         

Tepelně oddělené vodící lišty přispívají 
k  úspoře energie. Dělící úhelník je lakován 
v barvě vodících lišt nebo schránky, a proto 
je prakticky neviditelný.                              

Nové držáky motorů    

Běžné typy motorů mohou být upevněny 
do  všech předokenních roletových schrá-
nek s  integrovanou ochranou proti hmyzu                       
a  bez ní jen několika málo držáky motorů. 
Rychlou montáží a nízkými náklady na skla-
dování je dosaženo úspory.                     

Nové ukončení vodících lišt                

Dodatečnou bezpečnost a odpovídající vzhled 
nabízí plastové ukončení vodících lišt s opti-
malizovaným tvarem a s možností přichycení 
šrouby do drážky pro těsnění vodící lišty. 

Nový závěs JalouRoll

Spuštěným roletovým pancířem může pro-
stupovat do  vnitřních prostor světlo a  čer-
stvý vzduch. Na  přání může být JalouRoll 
vybaven sítí proti hmyzu.               

Nová ALUKON design 
- schránka pro rolovací vrata
Optimálně spojuje v  symbióze funkčnost 
a  vzhled. Na  přání dodávané osvětlení „Co-
ming-Home“ osvětluje úspornými žárovka-
mi LED prostor před garáží. Nově vyvinuté 
a již do sortimentu zavedené produkty ALU-
KONu v  oblasti rolovacích vrat musíme do-
plnit o zvukovou izolaci navíjecí automatiky, 
náběhové rolny s tichým chodem, nový pa-
tentovaný aretační klips a na přání dodávaná 
sada protihlukové ochrany.

Dipl. Ing. (FH) Michael Jaenisch
www.alukon.com

(PR)

ALUKON posiluje obchod - tisková zpráva                       

Pro obchodní partnery zlepšujeme servis                

Nové protihmyzové sítě ALUKON Nový design schránky rolovacích vrat ALUKON
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Produktové listy stínicí techniky

I tentokrát pokračujeme v uveřejnění zkrácené verze dalších dvou produktových listů k základ-
ním skupinám výrobků z oboru stínicí techniky. V dnešním čísle prezentujeme vnitřní látkové 
stínění a fasádní látkové stínění. Úplné znění Produktových listů je k dispozici na www.svst.cz.

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

PRODUKTOVÝ LIST

1. Účel produktu

Vnitřní látkové stínění (vnitřní clona) představují základní prvek pro zastínění prosklených ploch otvoro-
vých výplní. Hlavní součástí látkového stínění je stínicí látka, která se navíjí na nosnou trubku (rolety, scree-
ny), posouvá se (japonské stěny) nebo se skládá (plissé, baldachýny) a umožňuje její nastavení v libovolné 
poloze. Primární použití je vhodné pro rodinné domy a administrativní budovy. Vnitřní látkové stínění se 
liší způsobem uchycení, ovládáním a použitou stínicí látkou.

1.1  Obecné vlastnosti

 • ochrana před přímým oslněním (slunce, pouliční osvětlení, …),
 • nastavení intenzity průchodu světla z exteriéru,
 • ochrana soukromí,
 • omezení tepelných ztrát oknem,
 • dokreslení architektury a vnímání interiéru.

1.2  Specifi cké výhody z pohledu uživatele

 • regulace intenzity denního světla,
 • redukce oslnění při práci,
 • pasivní chlazení prostřednictvím odrazu sluneční energie od látky,
 • pasivní topení prostřednictvím ohřevu látky,
 • možnost elektrického ovládání a napojení na řídicí systémy,
 • výběr materiálu stínicích látek v různých dekorech.

1.3  Vyobrazení produktu

 1.3.1 vnitřní rolety
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2. Rozdělení produktu

Vnitřní látkové stínění lze členit dle několika základních parametrů:

2.1 Rozdělení podle typu

  • vnitřní rolety

     Stínicí látka se pohybuje svisle nebo šikmo (střešní okna), navíjí se na válec jako volně visící 
nebo s vodicími lištami. Intenzitu zastínění lze volit dle použitých typů látky a nastavením 
polohy rolety. Interiérové látkové rolety jsou ovládány řetízkem s možností výběru strany 
ovládání, pružinou nebo motoricky.

  • plissé

     Stínicím materiálem je skládaná technická textilie, která bývá opatřena povrchovou úpra-
vou proti přilnutí prachu a jiných nečistot, pohybuje se svisle nebo šikmo (střešní okna). 
Plissé umožňuje zastínit i velmi atypické provedení oken, např. kruhové, půlkruhové, šikmé 
i trojúhelníkové okenní tvary. Používá se tam, kde nelze nainstalovat jiné typy stínění.

  • japonské stěny

     Japonskou stěnu tvoří jednotlivé látkové panely, které se posunují ve dvou, tří, čtyř nebo 
pěti drážkové vodicí liště. Používají se tam, kde vzniká požadavek o zastínění velké plochy 
nebo pro optické rozdělení velkých obytných prostor na menší části. Látka je připevněna 
k hliníkovému profi lu pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí a praní. Pa-
nely lze shrnovat buď od středu nebo na levou i pravou stranu a to pomocí šňůrky, řetízku, 
ovládací tyče, nebo motoricky.

  • římské rolety

     Stínicí látka se pohybuje svisle, nenavíjí se jako klasické rolety, ale při stahování se vytváří 
efektní pravidelné sklady a při vytažení se skládá do tzv. balu. Látka římské rolety je připev-
něna pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí a praní. Intenzitu zastínění 
lze volit dle použitých typů látky a nastavením polohy rolety. Římské rolety jsou ovládány 
řetízkem s možností výběru strany ovládání, pružinou nebo motoricky.

  • baldachýny

     Stínicí látka se pohybuje vodorovně, šikmo či vertikálně zakrouženě a svým stahováním 
vytváří efektní pravidelné sklady - při vytažení se skládá do tzv. balu. Umožňuje zastínit 
prosklené stropy zimních zahrad, pergol, altánů, přístřešků a atypických tvarů. Ovládány 
jsou možno šňůrkou, klikou nebo motoricky.

2.2  Rozdělení podle druhu stínicího materiálu

  • tkanina - dekorativní textilie / textilie v provedení „den-noc“ / screen
  • navzájem provázané ploché materiály (např. bambus) - u vnitřních rolet
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 Výběru druhu stínicího materiálu ovlivňuje celkové vlastnosti látkového stínění:

 • tepelnou propustnost (SF - solární faktor),
 • světelnou propustnost (TL) - efekt stínící, zatemňující,
 • odolnost proti UV záření (UPF),
 • stálobarevnost,
 • estetiku.

  U speciálních konstrukcí rolet a při použití zatemňující tkaniny může být dosaženo zcela zatemňu-
jícího efektu.

2.3  Rozdělení podle způsobu ovládání

 • ruční (pružinou, řetízkem, šňůrou, klikou, táhlem,  ...)
 • motorické
   • vypínačem
   • pomocí dálkového ovladače

2.4  Rozdělení podle způsobu montáže

látkové stínění
montáž

na okenní křídlo na stěnu na strop

vnitřní rolety ano ano ano

plissé ano ano -

japonské stěny - ano ano

římské rolety ano ano ano

baldachýny - ano ano

2.5  Rozdělení podle polohy stínicí látky

 • svislé uložení: stínicí látka volně visí nebo je vedena ve vodicích lištách
 • šikmé uložení: pro instalaci do šikmin (střešních oken)

   Základní požadavky produktu určuje ČSN EN 13120 „Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní 
požadavky“.
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3. Technický popis produktu

3.1 Schéma vnitřní rolety s popisem: bez krycího profi lu, s krycím profi lem

3.2 Schéma plissé s popisem

3.3 Schéma japonské stěny s popisem
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FASÁDNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

1. Účel produktu

Fasádní látkové stínění představuje alternativu k venkovním žaluziím, nebo venkovním roletám. 
Zachycuje sluneční záření vně objektu a zabraňuje tak přehřívání interiérů. V nabídce výrobců je velké 
množství technických variant. Hřídel s navinutou látkou může být uschována v horní kazetě, látka může 
být po výšce fixována vodicí lištou, tyčí, nebo lankem. Velice zajímavou variantou je i tzv. Zip systém, kdy 
je látka na stranách opatřena fixací ve vodicích lištách. Některé typy mohou být opatřeny výklopnou 
částí a spojují v sobě výhody svislého fasádního stínění a markýz. Velmi důležitou součástí výrobku 
je látka. Lze vybírat z nepřeberného množství barev, vzorů a technických specifikací. Především 
variabilita látek je důvodem k velké oblibě tohoto typu stínění u architektů. Fasádní látkové stínění 
může být řízeno motorem a napojeno na sluneční, větrná a časová čidla.

PRODUKTOVÝ LIST
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Ilustrační foto fasádního látkového stínění

Datum: 28. 8. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

1.1     Obecné vlastnosti stínicí techniky

- ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení
- ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení
- ochrana soukromí
- ochrana proti hluku
- omezení tepelných ztrát oknem
- architektonický prvek

1.2     Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

- velké množství barev a vzorů u použitých látek
- výrazný designový prvek fasády
- možnost napojení na inteligentní řídicí systémy
- schopnost odstínit přímý sluneční svit a zároveň ponechat volný průhled do exteriéru
- možnost volby intenzity průchodu světla díky různým termooptickým vlastnostem látek
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2. Technický popis produktu

2.1     Schéma látkového stínění s manuálním ovládáním (s legendou)

Legenda

Komponent Materiál

Kazeta hliník extrudovaný
Převodovka pouzdro z extrudovaného hliníku
Hřídel válcovaná pozinkovaná ocelová trubka
Klika ocel
Konzola slitina hliníku
Vodicí lišty hliník extrudovaný

Ramena extrudovaný hliník, napínací segment - pružina 
nebo plynový mechanismus

Čelní profi l                hliník extrudovaný
Látka akrylát, screen®, soltis®
Krytky plast, slitina hliníku

2.2     Materiálové složení

Datum: 28. 8. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín
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1  Kazeta
2 Látka
3 Vodicí lišta
4 Spodní profil
5 Klika
6 Boční kryt

7  Převodovka s okem
8 Hřídel
9 Montážní konzola
10 Výklopné rameno
11 Dělící hřídel

Svislé látkové stínění Látkové stínění se svislou a sklopnou částí
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3.1 Svislé látkové stínění

3.2 Svislé látkové stínění se sklopnou částí

3.3 Sklopné látkové stínění

3. Výkresová dokumentace

Datum: 28. 8. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

12
4

41

138

1
7

2

90°

vý
su

v

132

vý
su

v

vý
su

v 
(d

él
ka

 r
am

en
)

vý
su

v 
(d

él
ka

 r
am

en
)

Montáž - stěna

Montáž - stěna

Montáž - stěna Montáž - strop

Provedení v lištách - montáž stěna

Zavřený / otevřený stav

Provedení v lanku - montáž stěna
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4.1. Vlastnosti látek

4. Další vlastnosti neuvedené v normě

4.1.1. Zvlnění okraje

Při rolování látek na hřídel dochází ke stlačení švů a záložek, které se časem natahují. 
To může způsobit, že při vysunutí clony jsou okraje potahu mírně zvlněné.

Datum: 28. 8. 2012

Číslo vydání: RTS Magazín

3.4 Svislé látkové stínění - Zip systém
S

                           Látky:
                 Soltis, Polyscreen

Montáž - stěna Vedení v lištách, v zipu
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Předokenní rolety vedle ochra-
ny před světlem dokáží v letním 
období velmi účinně bránit te-
pelným ziskům a  v  zimním ob-
dobí naopak snížit úniky tepla. 
Rovněž tlumí venkovní hluk 
a  některé systémy také zvyšu-
jí zabezpečení budovy proti 

vloupání. V  současnosti máme 
možnost vybírat z  celé řady 
roletových systémů. Jsou nabí-
zeny předokenní rolety ve  vari-
antě dodatečné montáže, kdy 
je box upevněn na  venkovní 
omítku. Tato varianta je vhodná                                                                              
pro stavby již dokončené. Existu-

je také varianta montáže s oken-
ním rámem, která je vhodná                                                                          
při rekonstrukci oken. Ale 
v  případě, že jsme ve  fázi pro-
jektování domu, můžeme se 
rozhodnout pro koncepčnější 
řešení, kterým je použití roleto-
vého překladu. Toto provedení 
zapadá do funkčnosti celého 
domu více než výše zmíněná ře-
šení roletových systémů.
Pro osazení předokenních rolet 
lze použít nenosné překladové 
schránky nebo přímo překla-
dy, které nahrazují standardní 
okenní překlad a zároveň obsa-
hují schránku pro osazení rolet. 
Tyto integrované stavební prvky 
lze rozdělit do tří kategorií:
-  nosný překlad s integrovanou 

schránkou,
-  nosný překlad s prostorem    

pro integraci roletového sys-
tému,

-  nenosný překlad s integrova-
nou schránkou.

Nosný překlad 
s integrovanou 
schránkou
Tento typ překladu umožňuje 
kompletní dokončení stavby 
bez nutnosti montáže předo-
kenních rolet ve  fázi výstavby 
a  dle požadavků stavebníka 
rolety namontovat kdykoli bě-
hem užívání budovy. Překlady 
tohoto typu jsou zpravidla vy-
robeny z  litého betonu vyztu-
ženého ocelovou armaturou. 
Pro zajištění dokonalé přilna-
vosti omítek jsou vnější strany 
opatřené cihelným obkladem. 
Z důvodu odstranění tepelných 
mostů u  nadpraží otvorů v  ob-
vodových konstrukcích je uvnitř 
překladu umístěna tepelná 
izolace. Překlad tvoří schránku 
pro osazení předokenních rolet 

a  je již z  výroby opatřen systé-
mem pro upevnění držáků na-
víjecí hřídele rolet. Obvykle lze 
do  jednoho překladu bez pro-
blémů namontovat dvě různé 
rolety (např. pro okno a  balko-
nové dveře). Překlady se běžně 
vyrábí v  šířkách 365, 380, 400, 
440 a 490 mm, délkách 1250 až 
4250 mm a výšce 238 mm. Před-
sazení překladů přes venkovní 
líc obvodového zdiva bývá mož-
né až do 150 mm. Uvedené hod-
noty odpovídají standardním 
modulovým rozměrům většiny 
cihelných stavebních systémů, 
avšak mohou se u  jednotlivých 
výrobců odlišovat.
Montáž překladu se vzhledem 
k  hmotnosti provádí pomocí 
zdvihacího zařízení. Z  tohoto 
důvodu bývá opatřen v  horní 
části závěsnými oky. Ukládá 
se obvykle do  lože z  cemento-
vé malty. Pro následnou bez-
problémovou montáž rolet je                      
při uložení překladu vždy bez-
podmínečně nutné se řídit po-
kyny od konkrétního výrobce.

Předokenní rolety do překladů

Současným trendem ve stavebnictví je nutnost snižování spotřeby energií a směřování k mo-
dernímu způsobu bydlení v podobě nízkoenergetických či pasivních domů. To se promítá 
do zvýšených požadavků na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů a výplní, které 
tvoří obvodový plášť budov. Jedno z nejslabších míst jsou okenní otvory, kterými zpravidla 
uniká nejvíce tepla. Vhodnou možností, jak snížit tepelné ztráty okny, je použití předoken-
ních rolet. Takové řešení přináší zároveň úsporu nákladů na vytápění a na klimatizaci. Uživa-
telům také zajistí optimální světelnou pohodu.
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Nosný překlad
s prostorem pro integraci 
roletového systému
Překlad umožňuje instalaci stan-
dardního systému zaomítacích 
rolet. 
V  převážné většině se jedná 
o prvky dodávané přímo výrob-
ci cihel a  díky tomu disponují 
stejnou výškou jako cihly, což 
usnadňuje jejich použití při vý-
stavbě. Díky široké nabídce dé-
lek od cca 1 metru až do zhruba 
3,50 m poskytují široké možnos-
ti uplatnění při výstavbě. Přesa-
zení musí být min. 150 mm. Tyto 
systémy se dodávají na  stavbu 
převážně jako kompletní do-
dávka, obsahující překlad i  te-
pelně-izolační prvek, zaručující 
správné provedení tepelné 
izolace. S  překlady lze ručně 
manipulovat, takže na  stavbu 
není nutné zajišťovat speciální 
techniku. Používají se ve  vněj-
ších stěnách zděných konstrukcí 
pro dodatečnou montáž rolet 
jako nosné prvky nad okenní 
a dveřní otvory ve spojení s te-
pelně-izolačními díly, případně 
se ztužujícím věncem.
Do  tohoto typu překladu jsou 
použity rolety ve velikosti zaomí-
tacího boxu 165 mm, výjimečně 
lze použít na  velikost 180 mm. 
Box je instalován pod omítkou 
nad okenním rámem. Může být 
ještě dodatečně překryt zatep-
lovacím fasádním systémem či 
omítkou. Tím je zajištěno důsled-
né přerušení tepelných mostů. 
Systém se vyznačuje vysokým 
stupněm izolace i  s  možností 
zabudování integrované rolo-
vací sítě proti hmyzu.  Rolety se 
uzavírají ve  spodní části revizní 
klapkou, kterou je možno lakovat 
a upravovat dle požadavků inves-
tora a celkového designu stavby.

Nenosný překlad 
s integrovanou 
schránkou
Schránky pro rolety nejsou u to-
hoto systému nosným prvkem. 
Slouží pouze jako schránky                                                                              
pro osazení venkovních rolet 
a  obvykle jsou vyrobeny z  jed-

noho kusu. Jsou určeny pro nej-                                                                                  
častější šířky zdiva - 300, 365 
a  440 mm. Plášť je tvořen ke-
ramickým cihlovým obkladem 
nebo lisovanou dřevocemento-
vou směsí. Vnitřek překladu tvoří 
polystyrenová izolační vložka. 
Existují i systémy, které jsou celé 
z polystyrenu bez vnějšího opláš-
tění. Délka schránky se připravu-
je individuálně pro každý otvor. 
Výška je nejčastěji 240 a 300 mm. 
Schránky se ukládají nad staveb-
ní otvory oken nebo dveří tak,                                                               
že na  každé straně přesahují                         
přes boční hrubé zdivo stavební-
ho otvoru. Boxy je možno poklá-
dat bez použití techniky, je však 
zapotřebí, aby byly důsledně 
provázány s nosnou konstrukcí.
Do jedné schránky je možno in-
stalovat až tři rolety. Do středové 
rolety však není možno zabudo-
vat ruční ovládání, ale musí být 
vždy použit motor, což může 
způsobit jistá omezení. Vodicí liš-
ty jsou standardně zabudovány 
do omítky pomocí pouzder.

Předokenní rolety
Předokenní rolety určené k mon-
táži do  roletových překladů jsou 
nejčastěji vyráběny z  válcova-
ných hliníkových lamel o  krycí 
výšce cca 37 až 50 mm, vyplně-
ných polyuretanem, o síle do cca 
10 mm. Případně jsou použity 
PVC duté dvoustěnné lamely 
o obdobných rozměrech. Lamely 
bývají buď v hladkém provedení 
anebo jsou podélně drážkované. 
Spodní hrana rolety je zpravi-
dla tvořena taženou hliníkovou 
lamelou, která je opatřena pry-
žovým těsnicím profi lem, jehož 
základní funkcí je utěsnění mezi 
roletou a parapetem. Lamely jsou 
vedeny v  hliníkových vodicích 
lištách s těsnicími kartáčky. Navíjí 
se na hřídel uloženou ve schránce 
roletového překladu pomocí sys-
témových stavitelných držáků. 

Vodicí lišty pro systémy nosných 
a nenosných překladů s  integro-
vanou schránkou jsou standard-
ně zapuštěny do ostění okenního 
otvoru pomocí skrytých hliní-
kových pouzder. Pouzdra jsou 
osazena do drážky ve zdivu nebo 
v  izolačním sendviči před pro-
vedením omítek, tedy již ve  fázi 
hrubé stavby. Toto řešení zajišťuje 
pohledově čisté řešení, kdy nedo-
chází k  překrytí okenního rámu 
žádným rušivým prvkem a  také 
se výrazně zlepší zabezpečení 
rolety proti násilnému vniknutí 
(vypáčení lišt). Dodatečná mon-
táž vodicích lišt na ostění omítnu-
tého okenního otvoru bez zapuš-
těných pouzder je však rovněž 
možná a  připevnění se provádí 
pomocí hmoždinek nebo speciál-
ních úchytů k rámu okna.
U  systému nosných překladů             
určených pro integraci zaomíta-
cích rolet jsou vodicí lišty spojeny                                                                                
se zaomítacím krycím bo-
xem. Vodicí lišty jsou kotveny 
do  okenního rámu a  jsou tedy 
pohledově viditelné.

Ovládání rolet
Rolety uložené v  roletovém 
překladu je možné osadit buď 
ručním anebo elektrickým ovlá-
dáním. 
V  případě ručního ovládání je 
pohon navíjecí hřídele zajiš-
těn popruhem, který je veden                             
přes průchodku v  překladu 
do interiéru, kde se navíjí do au-
tomatického navijáku s brzdou. 
Tento naviják je standardně za-
puštěn do  stěny pomocí pouz-
dra, které se osazuje již ve  fázi 
hrubé stavby (před provedením 
omítek).  
Pro elektrické ovládání rolety je 
použit tzv. trubkový elektrický 
pohon. Jedná se vlastně o elekt-
romotor s dvojím vinutím a s pře-
vodovkou, jehož plášť tvoří dlou-
hý a  úzký ocelový válec. Tento 
pohon je téměř celý vsunutý 
do  navíjecí hřídele a  ukotvený 
pomocí adaptačního kroužku 
a unašeče, přes který je přenášen 
krouticí moment pohonu na na-
víjecí hřídel. Tyto pohony bý-
vají převážně napájeny ze sítě                                                                                          
1x 230 V / 50 Hz a navíc jsou vyba-
veny integrovanými koncovými 
spínači, které zabezpečují auto-
matické zastavení rolety v nasta-
vené otevřené či zavřené poloze. 

Základní typy elektrických poho-
nů jsou vybaveny pouze mecha-
nicky nastavitelnými koncovými 
spínači bez dalších funkcí. Pokro-
čilejší typy však nabízejí možnost 
elektronického nastavení kon-
cových poloh, ochranu rolety 
před přimrznutím k  parapetu či 
proti najetí na  překážku a  také 
integrovaný rádiový přijímač                                                                     
pro volitelné dálkové ovládání. 
Rolety je tedy možné ovládat 
pomocí nástěnného roletového 
spínače, ručního nebo nástěnné-
ho dálkového ovladače, případ-
ně použitím skupinového a sběr-
nicového systému řízení. 

Barevná provedení
Předokenní rolety jsou nabízeny 
ve  velmi široké barevné škále, 
a  to nejen samotných výplní 
(lamel), ale rovněž dalších kon-
strukčních dílů, jako jsou revizní 
kryty překladu, vodicí lišty a kon-
cová lamela. Především lame-
lová výplň bývá často nabízena 
i v několika desítkách základních 
barevných odstínů či nástřiků 
imitujících dřevo. Tyto základní 
barvy jsou naneseny už na  po-
vrch rozvinutého plechu, z něhož 
se lamely válcují. Tím je zajištěna 
rovnoměrná povrchová úpra-
va lamel a  ochrana proti korozi 
v celé ploše, včetně všech záhy-
bů. Také ostatní konstrukční díly 
rolet bývají nabízeny alespoň 
ve dvou až pěti základních barev-
ných provedeních nanesených 
práškovou technologií lakování. 
Veškeré hliníkové plochy je pak 
možno dle požadavku zákazníka 
lakovat do  odstínů standardizo-
vaných vzorníků RAL. Není zde 
také žádnou výjimkou provedení 
rolety tzv. „bicolor“. To znamená, 
že roleta má z interiéru i exterié-
ru jinou barvu. Přitom je možné 
dle přání zákazníka kombinovat 
v podstatě všechna výše uvede-
ná barevná provedení vč. pota-
žení všech profi lů (kromě lamel) 
dekorativní fólií (obvykle cca 30 
základních dekorů dřeva). Rolety 
tak mohou například kopírovat 
jednotný design oken či dalších 
prvků fasády budovy.

Václav Božek,
Mgr. Petr Marek

Externí spolupracovníci 
RTS Magazínu
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Blíže domů
Od  roku 2009 v  blízkosti Boru u  Tachova 
v České republice funguje moderní logistic-
ký komplex „Alutech Systems“ s.r.o. Je vhod-
ně umístěn – 20 km do hranice s Německem 
a  150 km od  Prahy – tato poloha dovoluje 
s  minimální lhůtou dodávat partnerům                                     
v Evropě kterýkoliv výrobek z  široké nabíd-

ky běloruské společnosti. Díky našim skla-
dovým zásobám může dodávka zboží trvat 
2-3 dny od okamžiku potvrzení objednávky.                               
Kromě toho, „Alutech Systems“ s.r.o. je fi r-
mou, která se nachází na  území Evropské 
unie, proto spolupráce s  Alutech zbavuje 
naše partnery celních formalit a  zjednodu-
šuje tak součinnost.

Technické výhody
Logistický sklad v  České republice zaujímá 
plochu o celkové rozloze 5500 m2 a je vyba-
ven vysoce technologickým zařízením.  Vše 
počínaje regály a  konče kamióny  funguje 
na  principu vysoké kvality a  spolehlivosti. 
Produkce Alutech se dodává v balení, které 
zajišťuje ochranu proti proniknutí vlhkosti 
a  proti poškození. Přitom Alutech opatřuje 
balení nálepkami s  čárovým kódem, díky 
kterým máme k  dispozici veškeré potřeb-
né informace o  výrobku. A  to maximálně 
optimalizuje evidenci zboží. Komponenty, 
spolehlivě zabalené do fólie s bublinkami se 
zesílenou ochranou hran a dekoračního prv-
ku, jsou uloženy ve  speciálních ocelových 
paletách a transportují se pouze dopravními 
společnostmi, které mají velmi dobré refe-
rence.

Komplexní postup
Skupina společností ALUTECH je komplex-
ním dodavatelem komponentů pro rolety, 
sekční vrata a  hliníkové konstrukce. S  Alu-
tech nebudete zbytečně ztrácet svůj čas 
a  prostředky na  hledání různých kompo-
nentů pro hotovou roletu. Jen ve  směru 
roletových systémů sortiment zařazuje více 
než 7000 položek. To jsou válcované role-
tové profi ly, extrudované roletové profi ly, 
koncové profi ly, vodicí lišty, roletové boxy 
a  bočnice, osmihranné hřídele, ruční ovlá-
dání a  pružiny, komponenty a  příslušenství                            
pro roletové systémy. 

Přitažlivý partner
Výhodné pro obě strany partnerství – tj. 
hlavní krédo Skupiny společností „Alu-
tech“. Nedělá konkurenci svým partnerům 
na trhu hotových výrobků. Byznys strategie 
společnosti je ve  výrobě vysoce kvalitních 
komponentů a zajištění včasné dodávky zá-
kazníkům. Přítomnost vlastních výrobních 
komplexů uvnitř holdingu dovoluje odbor-
níkům Skupiny společností Alutech kontro-                                       
lovat kvalitu produkcí v  průběhu všech 
etap výrobního procesu: od nákupu surovin 
do výroby hotové produkce a balení.  Rozvi-
nutá odbytová síť zajišťuje vhodné podmín-
ky spolupráce s partnery.

(PR)

ALUTECH - servis, který je k Vám blíž

Skupina společností ALUTECH s jistotou dobývá evropský kontinent. Rolety, vrata a fasádní 
systémy, vyráběné pod touto značkou, se dodávají do 37 zemí světa. Země jako například 
Německo, Francie, Anglie, Polsko,... už ohodnotily vysokou kvalitu výrobků ALUTECH. Co po-
mohlo mladé běloruské společnosti zasloužit si důvěru a úctu Starého světa? Odpověď je 
jednoduchá – rozumná logistika a vynikající servis. 

Skupina společností ALUTECH výrobně-odbytový holding, ke kterému patří 6 výrobních podniků a 25 odbytových společ-
ností v řadě východoevropských zemí.
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Fórum častých dotazů

 Vadí roletovým a  žaluziovým poho-
nům, pokud při provozu opakovaně vypí-
ná tepelná pojistka kvůli přehřátí?

Jak už název napovídá, tepelná pojistka je 
ochranný prvek pro mimořádné odpojení 
pohonu v  situaci, kdy hrozí jeho poškoze-
ní. Není proto dimenzovaná na opakované 
nebo dokonce časté vypínání, může tím 
dojít k jejímu nevratnému poškození a ne-
funkčnosti celého pohonu. Tepelná pojist-
ka chrání pohon při jeho chodu, nikoliv                                                
při jeho zablokování. Navíc, opakované nad-
měrné tepelné namáhání součástí pohonu 
může mít za následek zvýšení jeho hlučnosti 
při provozu a také snížení jeho životnosti.

 Je možné vrata ovládat při výpadku 
elektrického proudu?

Existují dvě možnosti ovládání vrat při vý-
padku proudu. Standardní součástí všech 
pohonů sekčních a výklopných vrat je nou-
zové mechanické odblokování, díky které-
mu je možné vrata mechanicky odpojit 
od  pohonu a  ovládat je ručně. Druhou 
a  komfortnější možností je zálohovat po-
hon pomocí záložního zdroje UPS (Unin-
terruptible Power Supply), díky kterému 
je po  výpadku proudu možné vrata ještě 
několikrát otevřít a  zavřít (záleží na  typu 
pohonu a záložního zdroje). Některé typy 
pohonů jsou pro zálohování již připraveny 
a stačí k nim pouze dokoupit akumulátor, 
který se zapojí do řídicí jednotky.

 Lze pohon garážových vrat ovládat 
jiným způsobem než dálkovým ovlada-
čem?

Způsobů ovládání pohonů vrat a  bran je 
hned několik. Nejzákladnější je interiérové 
drátové tlačítko a dálkový rádiový ovladač. 
Poté existuje mnoho možností a  každé 
z  nich má jisté výhody, např. klíčové spí-
nače, kterými je možné pomocí klasické-
ho klíče aktivovat pohon (výhody - lze je 
jednoduše kopírovat a jejich pořízení není 
příliš nákladné), kódová klávesnice (stačí 
znát správný PIN), čtečka čipů (čipy ve for-
mě klíčenky nebo čipové karty). Jako další 
a do budoucna čím dál běžnější možnost 
ovládání lze použít různé biometrické sní-
mače např. čtečku otisků prstů, snímače 
oční duhovky nebo rozpoznání obličeje, 
kdy je ovládacím prvkem část Vašeho těla.    

 Na  jednom okně se mi přetrhnul po-
pruh k  roletě. Roletový kastlík je přeta-
petovaný. Zajímalo by mne, na  kterých 

místech musím tapetu prostřihnout/pro-
říznout, abych to mohl opravit.

Na tento poměrně častý dotaz koncových 
zákazníků je vhodná prevence a  důrazné 
upozornění, že svépomocná oprava může 
přinést více škody a  nákladů, než když 
se svěří odborníkům z  dodavatelské fi r-
my. Na  trhu je totiž několik typů kastlíků, 
z nichž některé mají revizní kryt z exterié-
ru, jiné z  interiéru ze spodní nebo přední 
strany (anebo z  obou). Z  tohoto důvodu 
právě odborník nejlépe posoudí, kudy 
vést řez tapetou, aby její poškození bylo co 
možná nejmenší.   

 Jsou venkovní žaluzie dostatečně odol-
né proti povětrnostním vlivům?

Komponenty venkovních žaluzií jsou vy-
robeny z  materiálů, které jsou dlouhodo-
bě testovány proti povětrnostním vlivům. 
Lamely bývají vyrobeny z  vysoce přizpů-
sobivé hliníkové slitiny, povrch je upraven 
speciálním lakem. Plechové profi ly jsou 
pozinkovány nebo vyrobeny z  hliníku. 
Žebříčky a  textilní pásky jsou vyráběny 
z vysoce odolných textilních materiálů tes-
tovaných pro exteriérové použití.
Žaluzie je navíc možno opatřit čidly, kte-
rá v  případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek zajistí vytažení žaluzie, a tak za-
brání poškození lamel např. silným větrem 
či deštěm.

 Jak se udržují/čistí horizontální /hliní-
kové/ žaluzie?

Jako běžná údržba je vhodné pravidelně 
(cca jednou za 3 až 4 týdny nebo při kaž- 
dém mytí oken) lamely otřít hadříkem 
nebo kartáčem s dlouhým vlasem a zbavit 
je tak prachu. Je také možno je přeluxovat 
vysavačem s hubicí s dlouhým vlasem.
Jednou za  čas je však vhodné důkladné 
omytí žaluzií včetně částí, které se pře-
krývají a  včetně očištění vodicích lanek. 
V tomto případě je již vhodnější obrátit se 
opět na specializovanou fi rmu, aby nedo-
šlo k poškození vodicích lanek nebo ovlá-
dacího mechanismu.
V  případě horizontálních i  vertikálních 
žaluzií je třeba nezapomínat na  to, že 
je nutné provádět čištění oboustranně.                           
Pro čištění žaluzií nepoužívejte vysokotla-
ké vodní čističe. Může dojít k poškození 
žaluzie a zejména elektrického pohonu, 
pokud je jím žaluzie vybavena.

Odborný tým SVST
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Názory na  globální oteplová-
ní se velmi různí, někteří vědci 
se spíše domnívají, že střídání 
chladnějších a  teplejších obdo-
bí je zákonité a  bývalo obvyklé 
i v hluboké minulosti naší plane-
ty. Faktem nicméně zůstává, že 
slunečných dnů je v posledních 
letech mnohem více než napří-
klad v  70. letech minulého sto-
letí a průměrná teplota v letním 
období stoupla od  této doby 
o více než 1 °C. Extrémní byl rok 
2003, kdy horké léto u nás trvalo 
od dubna až do září. I  letos nás 
první tropické dny zaskočily už 
brzy na jaře. Zdá se, že chlazení 
budov začíná být větším problé-
mem než vytápění.
Ten, kdo musí pracovat v proskle-
ných administrativních budo-                                                                                             

vách bez klimatizace a účinného 
zastínění, navíc s orientací na zá-
padní stranu, mi dá za  pravdu, 
že v  takovém prostředí člověk 
není schopen podávat dobrý 
pracovní výkon. Už při teplotě 
27 °C výkon klesá, při třicítce je 
zhruba poloviční. 
Klimatizace budov není optimál-
ním řešením. Někteří lidé (zvláště 
alergici) ji obtížně snášejí, na pra-
covištích se pak kolegové doha-
dují o  volbě optimální teploty. 
Klimatizace navíc řeší jen chlaze-
ní vzduchu, ne větrání. Doma ji 
z důvodu energetické náročnosti 
volí málokdo, spíše se snažíme, 
aby nám slunce do  bytu proni-
kalo co nejméně. Ne každá clona 
však dokáže před horkem chrá-
nit stejně účinně. 

Hlavní zásadou při ochraně 

před nadměrným horkem je 

zastínění skleněných ploch.  

Vnitřní clony nevpustí do interi-
éru přímé paprsky slunce a  za-
mezí zahřívání ploch, na  které 
by paprsky dopadly v  interiéru, 
ale nezabrání rozehřátí skleně-
ných tabulí oken. Ty pak do bytu 
vyzařují značné množství tepel-
né energie (skleníkový efekt). 
Jedinou spolehlivou ochranou 
je tedy clona vnější, už okenní 
sklo musí zůstat ve stínu. 

Vnitřní clonění
Záclony nebo závěsy byly 
po určitou dobu v nemilosti ar-
chitektů a  designérů, minima-
lismus dává přednost strohým 
interiérům bez textilií. Jedním 

z důvodů „holých oken“ je také 
co nejtěsnější optický kon-
takt s  okolím, nerušený výhled 
do  krajiny. V  posledních letech 
se závěsy opět objevují, nejsou 
totiž zcela bez významu, i  když 
si (třeba směrem do  vlastní za-
hrady) nepotřebujeme chránit 
soukromí pokojů. Závěsy nebo 
záclony zachytí především ostrý 
jas slunce, který je nepříjemný 
pro oči, zmírní nerovnoměrné 
osvětlení. Přímé sluneční paprs-
ky totiž dopadají jen na některé 
plochy a kontrast je pro zrak pří-
liš zatěžující. Tepelným účinkům 
slunce ale záclony nezabrání, 
průsvitné závěsy jen nepatrně.
Záclony/závěsy by měly být co 
nejsvětlejší, aby nepohlcovaly 
denní světlo, nejlépe čistě bílé 
bez vzorů, z  průsvitné, jemné, 
ale hustější látky. Bílá malba ko-
lem oken a bílé závěsy ponechá-
vají prostor opticky neuzavřený, 
nedělají z oken pouhá kukátka, 
naopak ve výsledku je pak celá 
stěna jakoby „oknem“ a  interiér 
působí prostorněji.
Přímému prostupu slunce doká-
že zamezit vnitřní žaluzie. Na-
táčivé lamely můžeme nasmě-
rovat proti směru přicházejících 
paprsků, mezerami mezi nimi 
přitom do interiéru proniká roz-
ptýlené denní světlo. Ve velkém 
horku však těmito štěrbinami 
proudí do  místnosti i  značné 
množství tepla, vnitřní žaluzie 
proti němu nemají téměř žád-
nou účinnost. Nepřerušovaná 
clona z  jednoho kusu materiá-
lu, tedy roleta, odráží část tep-
la zpět, proti teplu tedy chrání 
o  maličko lépe než žaluzie, ov-
šem zase na úkor světla.
U  zdvojených nebo dvojitých 
(špaletových) oken se využívají 
žaluzie nebo rolety umístěné 

mezi okenními skly. Částečně 
odrážejí teplo zpátky ven, a pře-
devším zabrání rozpálení vnitř-
ního skla, jejich účinnost je tedy 
podstatně vyšší než u vnitřních 

Ochrana místností před horkem 

Zatímco v zimních měsících vítáme slunce do domu jako zdroj světla i tepla a je možné s ním 
počítat také při úsporách energie, v parném létě je sluneční žár velmi nepříjemným spoluby-
dlícím. Pokud slunce rozpálí skla oken, skleníkový efekt vytvoří z bytu výheň.
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clon. Tento způsob ochrany však 
nepřipadá v  úvahu u  jednodu-
chých oken zasklených izolační-
mi dvojskly, která se dnes použí-
vají nejčastěji. 
Ani rolety či žaluzie by v  inte-         
riéru neměly působit jako optic-
ká překážka, optimální je tedy 
opět světlá barva, nejlépe bílá, 
nebo barvy připomínající oblo-
hu (světlounce modrá, šedivá, 
stříbřitá). 

Venkovní clonění 
podle orientace  
Opravdu účinnou ochranou 
proti přílišnému přehřívání 
místností je zastínění okenních 
ploch z  venkovní strany: zabrá-
ní nejen prostupu slunce, ale 
i  skleníkovému efektu, sálání 
tepla z  rozehřátých skel do  in-
teriéru. Způsob zastínění přitom 
můžeme vhodně zvolit podle 
orientace oken vůči světovým 
stranám. 
Každému je zřejmé, že severní 
okna není zapotřebí před slun-
cem nijak chránit, přímé sluneč-
ní paprsky na ně nedopadají. Ne 
všichni si však uvědomují rozdí-
ly mezi stranou východní, jižní 
a  západní. Optimální světovou 
stranou pro obytné místnosti 
je jih, protože jižní slunce sto-
jí v  létě vysoko a  jeho paprsky 
dopadají na  okna pod velkým 
úhlem (nepronikají hluboko 
do  místnosti). K  zastínění oken 
stačí i  malá stříška nebo mar-
kýza nad oknem. U  rodinných 
domů jsou velmi příjemné také 
pergoly porostlé popínavými 
rostlinami, zeleň nad terasou 
dává kromě stínu i pocit svěžes-
ti (příjemné mikroklima), člověk 
vnímá živý pohyb při každém 
závanu větru. V zimě listí opadá 
a nebrání prostupu světla i slun-
ce (v  chladném období vítané-
ho) až do interiéru.
Paprsky z  východní a  západní 
strany mají podobný úhel do-
padu: letní slunce je na  obloze 
nízko a  jeho paprsky pronikají 
hluboko do  dispozice budov. 
Ranní východní slunce ještě 
tolik nehřeje, v  ložnici může 
být dokonce povzbuzením pro 
toho, kdo brzy vstává; zato pro 
člověka, který pracuje dlouho 
do noci a vstává kolem poledne, 
jsou východní okna bez zastí-
nění nepřijatelná. Také kuchy-

ně s okny na východ potřebuje 
kvalitní clonu, tepelné zisky 
z rozehřátých oken ještě násobí 
horko při vaření.  
Okna na západ v  létě přehříva-
jí interiér nejvíce, od  časného 
odpoledne až dlouho do  ve-
čera (při letním času zapadá 
slunce v  nejdelších dnech ko-
lem půl deváté). Tady už ne-
pomůže stříška, ta by zaclonila 
sotva kousek skla při horním 
okraji, protože záření dopadá                                                                              
pod velmi malým úhlem. V  lož-
nicích a  dětských pokojích 
na  západní straně se horkem 
doslova nedá spát bez použití 
venkovních rolet nebo žaluzií.  

Venkovní rolety 
a žaluzie 
Na zabudování roletových boxů 
je třeba pamatovat už v  rám-
ci projektu. Při výměně oken 
ve  starším domě není aplika-
ce možná bez většího zásahu 
do  konstrukce obvodové zdi 
(nové nadokenní překlady), jinak 
bude box vyčnívat do  fasády, 
anebo se jím sníží výška oken-
ního otvoru. Přínosem předo-
kenních rolet je nejen účinná 
ochrana před sluncem, ale také                         
před hlukem a vloupáním. Moto-
ricky ovládané rolety se dokonce 
mohou v  nastavených interva-
lech samy otevírat a zavírat, když 
je rodina na  dovolené, aby uza-
vřený dům nevzbudil pozornost                                                                         
zlodějů. Nevýhodou předoken-
ních rolet je ale velká ztráta den-
ního světla při stažené roletě, 
tedy každé slunečné letní odpo-
ledne.  
Nákladnějším, ale efektnějším 
a  esteticky příjemnějším řeše-
ním jsou venkovní žaluzie. Vy-
rábějí se z tenkého tvarovaného 
plechu ze slitin hliníku povrcho-
vě upraveného vypalovanými 
laky nebo anodickou oxidací. 
Lamely mohou být nastaveny 
tak, aby zastínily okno, a přitom 
do interiéru procházel dostatek 
denního světla.
Komfortní zastínění zajišťují 
především motoricky ovláda-
né žaluzie. Kromě toho, že jsou 
pohodlnější a  dojem interiéru 
nekazí žádné „provázky“ podél 
oken, umožňují nejrůznější au-
tomatické funkce: úhel naklo-
pení lamel venkovních žaluzií 
(prosvětlení interiéru podle 

momentální potřeby), spouště-
ní žaluzií podle intenzity světla 
a  pootevření lamel do  předem 
nastaveného úhlu, vytažení 
žaluzií při západu slunce nebo 
když rychlost větru přesáhne 
hodnotu, která by venkovní ža-
luzie mohla poškodit.

Ochrana 
střešních oken
Střešní okna přehřívají interiér 
ještě mnohem více než okna 
svislá, a  to i  na  straně jižní. Vý-
robci k  nim proto rovnou na-
bízejí vnitřní a  vnější doplňky      
pro ochranu před sluncem.  
Interiérové žaluzie nebo ro-
lety jsou velmi podobné jako 
u svislých oken, jen mívají navíc 
vodicí struny nebo lišty, aby se 
na  šikmých oknech neprově-

sily. Vhodné jsou opět jen pro-
ti přímému slunečnímu jasu,          
před nadměrným teplem příliš 
nechrání.  
Pro vnější, tedy opravdu účin-
nou ochranu oken, se k  rá-
mům střešních oken připev-
ňují předokenní rolety nebo 
markýzy z  kovové síťoviny po-
tažené plastem, které cloní sklo                   
před sluncem jak v  uzavřené, 
tak i  v  otevřené poloze okna. 
Tkanina běžné hustoty propou-
ští dovnitř jen 10  % slunečních 
paprsků; vyrábějí se i  hustější 
kovové tkaniny s  propustností 
jediného procenta, jejich pou-
žití ovšem znamená také větší 
ztráty světla.   

Autor:
Ing. arch. Věra Konečná
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Odborná terminologie z oboru

Zkroucení lamely vnitřní žaluzie
- úhlová odchylka mezi jedním koncem la-
mely nebo lamelového pásu a ostatních 
(obr. 1). Dovolená odchylka T:
•  pevné lamely (kovové, plastové, dřevěné): 

T = 2 mm/m
•  tkaninové lamelové pásy: T = 5 mm/m

Průhyb lamely vnitřní žaluzie
- odchylka hrany lamely o délce L od přímky, 
pokud leží na rovné ploše (obr. 2). Maximální 
hodnoty průhybu C jsou uvedeny v tab. 1.

Podélný průhyb vnitřní žaluzie 
- maximální odchylka lamel na žebříčcích ve 
srovnání s rovinou defi novanou oběma kon-
ci lamel (obr. 3). Maximální hodnoty podél-
ného průhybu P:
•  L ≤ 1500 mm P = 5 mm
•  1500 < L ≤ 2500 mm P = 10 mm
•  2500 < L ≤ 3500 mm P = 15 mm
•  L > 3500 mm P = 20 mm

 

Obr. 3 - podélný průhyb

Příčný průhyb vnitřní žaluzie 
- pokud látkový lamelový pás zůstává na plo-
še hranami, pak maximální hodnota příčné-
ho průhybu Cu (obr. 4):
•  Cu ≤ 0,04 L Cu v mm, L v mm

 

Odborný tým SVSTC

P

Cu

Obr 17: zkroucení T

Obr. 1 - zkroucení

Obr. 2 - průhyb

Výrobek
Materiál

Hliník, PVC Látka Dřevo

Horizontální žaluzie C = 1/2 L2 - C = 2L

Vertikální žaluzie C = 1/4 L2 C = L -

Pozn.: C v mm, L v m
Tab. 1 – tolerance průhybu pro lamely

Obr. 4 - příčný průhyb 

celostátní odborný seminář 

OTVOROVÉ 
VÝPLNĚ
STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ
VII. ročník 
16.–17. října 2012
Hradec Králové, 
Konferenční centrum Aldis,
Eliščino nábřeží 375, 
www.aldis.cz

pod záštitou:
Doc. Ing. Miloslava Novotného, 
Ph.D., 
proděkana a vedoucího 
Ústavu pozemního stavitelství 
na Stavební fakultě vysokého 
učení technického v Brně. 

Zařazeno do programu 
celoživotního vzdělávání 
ČKAIT, 2 body.

Dne 16. října 2012 zazní v rámci celostátního semináře OVSK příspěvky 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí:

Produktové listy – jejich využití pro správný výběr 
a kvalitní montáž stínicích prvků
(využití aktuálních technologií v praxi, kvalitní/nekvalitní výrobek, kvalitní/nekvalitní montáž, 
kvalitní/nekvalitní projekt)

Inteligentní řešení budov pomocí stínicí techniky
(základní předpoklad inteligentního řízení budov, spolupráce systémů v budově, vliv různých typů 
stínicí techniky na různé aspekty budovy)
Studie o vlivu stínicích prvků na bilanci potřeby užitné energie pro vytápění a chlazení budov.

 VÝZVA K REGISTRACI ÚČASTNÍKŮ

ww
w.
sta
vo
ko
nz
ul
t.c
z



RTS Magazín 4/2012  31

V jakém oboru podnikáte?
Vyrábíme garážová vrata, předokenní rolety, 
ploty a  brány. Výrobky jsou určeny pro sta-
vebnictví. Zaměřujeme se zejména na  výrob-
ky pro privátní stavby, ale umíme zrealizovat 
i  výrobky v  průmyslových objektech. Jako 
příklad bych uvedl několik desítek kusů vrat                                            
pro lokomotivy v depu kolejových vozidel Čes-
kých drah Brno.

Jaké byly začátky Vašeho podnikání a  co 
bylo jeho motivací?
Po revoluci jsem se v roce 1992 pustil s velkou 
chutí do podnikání jako živnostník a od prvo-
počátku jsem se zabýval prodejem a montáží 
stínicí techniky. Velkou motivací pro mě byla 
nezávislost a  touha dokázat si, že umím stát 
na vlastních nohách.

Čím si myslíte, že se odlišujete od  konku-
rence?
Naše společnost se vždy snažila a snaží přizpů-
sobovat výrobky potřebám zákazníka, ať už 
po  stránce designové, rozměrové škály či kon-
strukčního provedení. Touto základní fi lozofi í 
se zcela jistě lišíme od  konkurence, která urči-
tým omezením své nabídky „nutí“ zákazníka 
přizpůsobovat se výrobkům.  Velkou výhodou 
společnosti Lomax je celoplošná síť pečlivě 
vyškolených smluvních prodejců v  ČR, na Slo-
vensku a v Rakousku a kvalitní a spolehlivý tým 
zaměstnanců. Díky naší progresivitě vlastníme 

několik ochranných a průmyslových vzorů, špič-
kovou technologii a  jsme tvůrci mnoha výrob-
ních novinek. V  roce 2002 jsme například jako 
první na  světě představili novinku v  designu 
sekčních vrat - imitaci dřeva pomocí exteriéro-
vé folie na ocelovém povrchu sekce. Tímto jsme 
nastartovali trend v dalším vývoji designu vrat 
v  Evropě. K  dnešnímu dni se tomuto námi na-
startovanému trendu museli přizpůsobit všech-
ny západo- i východoevropské fi rmy.

Kdo jsou Vaši zákazníci a co v péči o ně po-
važujete za nejdůležitější?
Našimi zákazníky jsou lidé, kteří požadují kva-
litu a garanci silné společnosti, která je v oboru 
českou jedničkou. Vzhledem ke  kvalitě našich 
výrobků si můžeme dovolit poskytnout záru-
ku až 10 let na většinu z nich. Jsme rádi, že se 
k  nám naši zákazníci často vracejí anebo nás 
doporučují svým známým. V péči o zákazníky 
je kladen velký důraz na osobní přístup od při-
jetí poptávky, přes obchod až po kvalitní mon-
táž. 

Co považujete za největší překážku či kom-
plikaci ve Vašem podnikání?
Velkou překážkou v podnikání je neustálá by-
rokracie. Nemůžu pochopit, proč ve  21. stole-
tí, v  době počítačů, musíme neustále běhat 
po  úřadech. Velkou komplikaci v  podnikání 
je také neustálá změna daňových zákonů 
a  roztříštěnost státních úřadů. Asi nejvíce mě 

umí naštvat skutečnost, že když po roce tvrdé 
a  vysilující práce zaplatíme vysoké daně, tak 
neslouží rozvoji naší země, ale rozkradou se 
ve formě korupce a úplatků.  

Jak se konkrétně promítá odpovědnost Va-
šeho podnikání vůči veřejnosti a komunitě, 
ve které působíte?
Naše fi rma má sídlo v malé vesnici, kde v okolí 
není moc pracovních příležitostí a  každý kaž-
dého osobně zná. Přinášíme sem zaměstna-
nost, podílíme se na podpoře místní sportovní 
organizace, podporujeme školní akce, každo-
ročně podporujeme postižené sportovce či děti 
nejen v okolí. Podnikáme tam, kde jsme se na-
rodili, a  mezilidské vztahy jsou pro nás velmi 
důležité.

Co byste řekl závěrem k současnému Lomaxu?
Stále samozřejmě pracujeme na  rozvoji spo-
lečnosti. Počátkem letošního roku jsme uved-
li do  provozu plně robotizované centrum 
na opracování panelů sekčních vrat. Abychom 
uzavřeli pomyslný kruh jubilea 20 let, navrací-
me se ke kořenům, ke stínicí technice, a připra-
vujeme v letošním roce spuštění nové výrobní 
linky na  výrobu venkovních žaluzií. I  v  tomto 
oboru chceme samozřejmě zákazníkům na-
bídnout to nejlepší od českého výrobce.

www.lomax.cz
(PR)

Společnost Lomax, česká jednička ve výrobě garážových vrat, slaví v tomto 
roce 20 let existence na trhu. S odstupem času se tak dá říct, že se poctivé 
podnikání, tvrdá práce a vůle jít si za svým, stále vyplatí. Lomax je důkazem 
toho, že i ryze česká fi rma může být úspěšná a schopná nabídnout špičkové 
výrobky světové kvality. Jaká je historie fi rmy a jak se podniká v Česku, jsme 
se zeptali majitele a zakladatele společnosti, pana Luboše Dufka.

Profi l české fi rmy: 

LOMAX = kvalita, záruka, spokojenost!
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Zajímavé realizace

Rodinný dům, Dobřichovice, ČR - samostojná markýza typu „Duostore“, kovová nosná konstrukce, dvojice výsuvných markýz se roztahuje            
do obou stran, ovládání: elektrické dálkové, s bezpečnostním větrným čidlem.                                                                                                       zdroj: Maron  

Rodinný dům, Bremerhaven, Německo - zastínění zimní zahrady typu „Decomatic“ v atypickém tvaru, ovládání: elektrické, s napojením na cen-
trální řízení a sluneční čidlo.                            zdroj: Maron
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Rodinný dům Belgie – římské rolety motorizované, tunýlky z přední strany.                                                                                                    zdroj: Bematech

Rodinný dům, Praha – Hlubočepy, ČR - rolety typu „Zebra“, dvojitá látka umožňuje plynulé překrývání pruhů a regulaci světla, ovládání: ma- 
nuální (řetízkem).                               zdroj: Maron
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Hotel s restaurací, Diest, Belgie - výsuvné markýzy se zesílenou impregnací proti dešti, ovládání: elektrické dálkové, s napojením na bezpeč-
nostní otřesové čidlo.                          zdroj: Maron

Rodinný dům, Udine, Itálie - pergola typu „Tecnic Wood“, konstrukce z lepeného dřeva (fi nská borovice), posuvná střecha ze speciální nepro-
mokavé tkaniny, ochrana proti UV záření, ovládání: elektrické dálkové.                        zdroj: Maron



35RTS Magazín 3/2012  

Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí (SVST) se rozhodlo přispět k tzv. rychlé revizi 
normy ČSN 73 0540-3, která právě probíhá a jejíž dokončení je plánováno do konce roku 2012. 
Z této normy čerpají příslušné hodnoty programy pro výpočet energetické náročnosti budov. 
Stávající hodnoty jsou však, alespoň pokud jde o obor stínicí techniky, neaktuální a neodpoví-
dají již sortimentu stínicích prvků, používaných v současné době v České republice.

Revize normy ČSN 73 0540-3 

Tepelná ochrana budov 

- Návrhové hodnoty veličin

Za  účelem důkladné analýzy 
stávající normy a navržení aktu-
álních parametrů sestavilo SVST 
z  odborníků z  předních fi rem 
v oboru speciální technický tým, 
který na tomto úkolu nyní inten-
zivně pracuje. Kromě případné 
aktualizace stávajících parame-
trů tento tým hledá možnosti 
k  případnému rozšíření normy 
tak, aby byly prvky stínicí tech-
niky do výpočtů energetické ná-
ročnosti budov zahrnuty lépe, 
než je tomu dosud. V současné 
době například není zohledňo-
ván region, ve kterém se budo-
va nachází, není také zohledně-
na orientace fasády, na které je 
stínicí technika umístěna, a  ne-
počítá se v dostatečné míře ani 
s vlivem automatizace ovládání 
stínicích prvků, která efektivitu 
jejich využití podstatně zvyšuje. 
Některé z  úprav bude možné 
stihnout ještě do  konce tohoto 
roku, některé budou vyžadovat 
provedení měření vybraných 
skupin výrobků. I toto koncepč-
nější řešení bude součástí návr-
hu, na  němž pracuje zmíněný 
technický tým.

Na návrhu rychlé revize uvede-
né normy spolupracuje SVST 
s Výzkumným ústavem pozem-
ních staveb, který v  tomto pro-
jektu zastupuje Ing.  Lubomír 
Keim, CSc. Poté, co technický 
tým SVST navrhne skupiny vý-
robků a parametry, které je nut-
no aktualizovat, provede VÚPS 
příslušné normové výpočty, kte-
ré by v  budoucnu měly sloužit 
jako zdroj dat pro kvantifi kaci 
vlivu stínicích prvků na energe-
tickou náročnost budov.

Pro stanovení těchto para-
metrů a  posouzení možného 
rozsahu aktualizace vychází 
technický tým SVST jednak 
z  aktuálního portfolia výrob-
ců na  českém trhu, ale také 
z  poznatků odborné studie, 
o  které byla důkladnější zmín-
ka na  straně 8 tohoto čísla. To 

bude samozřejmě znamenat 
posouzení, do  jaké míry jsou 
závěry německé studie apli-
kovatelné na  české poměry, 
případně, zda bude možno vy-
užít navrhovaného algoritmu                                                  
pro matematické zohlednění 
úspory energie stínicími systé-
my.

Na  tomto místě bychom Vám 
rádi představili odborníky, kteří 
se tímto – pro obor stínicí tech-
niky v  současné době priorit-
ním – projektem zabývají: členy 
speciálního technického týmu 
SVST pro revizi ČSN 73  0540-3 
a  energetickou náročnost bu-
dov:

Uvedený technický tým je sou-
částí širšího odborného týmu 
SVST, který pracuje i na dalších 
úkolech, jako jsou Produktové 
listy, zpracování odborných sta-
novisek ke konkrétním dotazům 
apod. Věříme, že jeho současný 
prioritní úkol - aktualizace ČSN 
73 0540-3 - podstatně přispěje 
ke zkvalitnění výpočtů energe-
tické náročnosti budov, zejmé-
na k  lepšímu zohlednění vlivu 
stínicí techniky na tyto výpočty.

Martin Blodig

Vystudoval České vysoké učení 
technické v Praze, Fakultu stroj-
ní (ukončil v roce 2001).
V  současné době pracuje jako 
technický poradce a obchodní 
zástupce fi rmy BECKER motory 
s.r.o. pro ČR, SR, SLO, CHR.

Ing. Roman Havel

Vystudoval Vysoké učení tech-
nické Brno, Fakultu stavební 
(ukončil v roce 2001).
V  současné době pracuje 
jako vedoucí výroby ve  fi rmě 
SERVIS CLIMAX a.s.

Ing. Jan Smítal

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakul-
tu strojního inženýrství, (ukon- 
čil v roce 1975). 
V současné době pracuje jako 
zmocněnec pro kvalitu ve  fi r-
mě ISOTRA a.s.

Ing. Tomáš Veselý

Vystudoval České vysoké uče-
ní technické v  Praze, Fakultu 
stavební (ukončil v roce 1999). 
V současné době pracuje jako 
project manager ve  fi rmě 
Somfy, spol. s r.o.

Koordinací prací tohoto týmu 
na  zmíněném projektu byla 
pověřena výkonná manažerka 
SVST Ing. Štěpánka Lubinová. 
Vystudovala České vysoké 
učení technické v Praze, Fakul-
tu strojního inženýrství, (ukon-
čila v roce 1988).
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

SOMFY, spol. s r.o.

Sídlo: Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 
Založení společnosti: 1996
Obrat za rok 2010: 141,3 mil. Kč, z toho ve stínicí technice:  141,3 mil. Kč 
Obrat za rok 2011: 179,2 mil. Kč, z toho ve stínicí technice:  179,2 mil. Kč 
Regionální působnost:  Česká republika a Slovensko
Počet zaměstnanců:  21
webové stránky:  www.somfy.cz

Charakteristika fi rmy:

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem a dodavatelem pohonů a řízení pro stínicí techniku. Firma byla založena ve Francii 
roku 1960 a v současné době má pobočky v 56 zemích po celém světě. Na českém trhu Somfy působí už více než 15 let a po celou dobu 
dodává svým zákazníkům výrobky vysoké kvality a poskytuje prvotřídní servis v oblastech podpory prodeje, technického poradenství 
a logistiky. Největší procento našich zákazníků tvoří fi rmy zaměřené na výrobu a montáž stínicí techniky. Mezi naše nejdynamičtěji se 
rozvíjející partnery patří zejména společnosti podílející se na konceptu Powered by Somfy a Somfy Expert, které jsou synonymem kvality, 
serióznosti a vysoké odbornosti.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Rozvoj členské základny
Členská základna SVST se v  uplynulém ob-
dobí rozrostla o  další dva řádné členy – fi rmy 
ALUROL spol. s  r.o. a  Sodoma Perfecta s.r.o. 
Těší nás, že fi rma ALUROL se dokonce ještě                                                                                                               
před svým vstupem zapojila do aktivit letošní-
ho Dne stínicí techniky. Oba nové členy vítáme 
ve svých řadách a těšíme se na vzájemnou spo-
lupráci! 

Odborné přednášky
Sdružení intenzivně usiluje o  to, aby byla od-
borná veřejnost podstatně lépe než v minulosti 
informována o vlastnostech stínicí techniky a ak-
tuálních technologiích, které jsou v tomto oboru 
používány. V rámci tohoto úsilí jsme na podzimní 
období připravili dvě důležité aktivity:
• Samostatný seminář v  rámci veletrhu FOR 

ARCH 2012. Seminář je akreditován v rámci ce-
loživotního vzdělávání ČKAIT a jeho odborným 
garantem se stal Výzkumný ústav pozemních 
staveb (VÚPS) a konkrétně Ing. Lubomír Keim, 
CSc. Pozvánku na  tento seminář naleznete 
na předposlední straně tohoto čísla časopisu.

• Další dvě přednášky připravujeme na  celo-
státní seminář Otvorové výplně stavebních 
konstrukcí, který se bude konat na  podzim 
v  Hradci Králové a  podrobnější informace 
o přednáškách také naleznete v tomto čísle 
časopisu – na straně 30. 

Zvyšování informovanosti o našem oboru pova-
žujeme za velmi důležitou součást naší činnosti, 
která byla v minulosti velmi podceňována.

3. výročí vzniku SVST
Přesto, že máme pocit, že je to nedávno, co 
jsme jako sdružení začali působit, uplynou            
14. září 2012 právě 3 roky od  podpisu zakla-
datelské smlouvy sdružení. Z původních 6 za-
kládajících členů má dnes členská základna 21 
řádných členů a 5 členů přidružených. 
Krátce po založení sdružení jsme se stali kolektiv-
ním členem Svazu podnikatelů ve  stavebnictví 
a spolu s ostatními kolektivními členy se snažíme 
posilovat pozici menších sdružení vůči staveb-
ním gigantům, resp. vůči státním institucím.
Podstatnou část úkolů za  dobu existence 
sdružení vykonává jeho představenstvo, kte-
ré aktuálně tvoří 6 zástupců členských fi rem:

Ing.  Jiří Husák – předseda 
představenstva (zástupce 
fi rmy SOMFY spol. s r.o.)

Ing.  Miroslav Jakubec – 
místopředseda představen-
stva (zástupce fi rmy SERVIS 
CLIMAX a.s.)

Radek Havelka – člen před-
stavenstva (zástupce fi rmy 
Building Plastics ČR, s.r.o.)

V posledních měsících se Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích 
částí (SVST) věnovalo jednak zlepšení informovanosti o oboru stí-
nění a jednak ve velké míře odborné činnosti. Opět jsme pokročili 
v práci na Produktových listech, intenzivně se věnovali analýze 
stávající legislativy a věnovali se přípravě odborných přednášek.
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PROFIL ČLENA SDRUŽENÍ

ISOTRA a.s.

Sídlo: Bílovecká 2411/1, 74601 Opava
Založení společnosti: 1992
Obrat za rok 2010: 401 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 339 mil. Kč
Obrat za rok 2011: 395 mil. Kč, z toho ve stínicí technice: 336 mil. Kč
Regionální působnost:  ČR, země EU, Norsko, Švýcarsko, Rusko, Korea
Počet zaměstnanců:  385
webové stránky:  www.isotra.cz

Charakteristika firmy:

Společnost ISOTRA a.s. patří mezi přední české výrobce interiérových a exteriérových žaluzií, látkových rolet, plissé, japonských stěn, 
předokenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, garážových vrat a  dřevěných euro oken. Důležitou součástí výrobního 
programu je výroba komponentů, profi lovacích tratí, střižných nástrojů a technologických celků pro výrobu žaluzií. Technologickou 
vyspělost společnosti ISOTRA dokládá vlastnictví několika světových patentů a užitných vzorů pro technická řešení.  Technologie, 
vypracované postupy, vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA mezi přední výrobce stínicí techniky 
a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice.

Aktuální přehled řádných 
členů SVST 

Miroslav Kubík – člen před-
stavenstva (zástupce fi rmy 
LOMAX & CO s.r.o.)

Ing. Ladislav Souček – člen 
představenstva (zástupce fi r-                                                                          
my HELLA stínící technika a.s.)

Ing.  Erich Stavař – člen 
představenstva (zástupce 
fi rmy ISOTRA a.s.)

Během dosavadní činnosti sdružení jsme zre-
alizovali řadu odborných přednášek – např. 
v  rámci konference ČKLOP v  Praze či SOLA-
RIS v  Brně, v  rámci seminářů OVSK a  LOP-
FAS v  Hradci Králové, výstavy INFOTHERMA                     
v Ostravě a veletrhu WINDOOR v Praze.
Stali jsme se vydavatelem úzce specializova-
ného časopisu, který právě máte v rukou, a při-
pravujeme již jeho třetí ročník.
Zasloužili jsme se také o to, že největší veletrh 
v našem oboru – R+T Stuttgart 2012 – byl za-
řazen mezi dotačně podpořené veletrhy, čímž 
jsme pomohli ušetřit nemalé peníze řadě čes-
kých fi rem z oboru a navíc tak podpořit jejich 
obchodní aktivity.
Navázali jsme spolupráci se středními a vyso-
kými školami se stavebním zaměřením a  při-

pravujeme pro ně učební materiály o  našem 
oboru, které doposud neexistují.
Zahájili jsme tradici Dne stínicí techniky, který 
k oboru stínění pravidelně přitahuje maximál-
ní možnou pozornost jak odborné tak laické 
veřejnosti. Jako součást letošního Dne stínicí 
techniky jsme uspořádali výstavu fotografi í za-
jímavých realizací stínicí techniky na Stavební 
fakultě ČVUT v Praze.
Nejdůležitější však pro nás zůstává rozvoj obo-
ru a  posilování jeho prestiže. V  tomto směru 
jsme hrdí na  to, že máme před dokončením 
důležitý dokument - PRODUKTOVÉ LISTY, který 
bude v budoucnu základním zdrojem technic-
kých informací o jednotlivých typech stínicích 
prvků. Neméně důležité pro nás je prosazení 
lepšího začlenění stínicí techniky do  výpočtů 
energetické náročnosti budov, neboť v tomto 
směru je vliv stínicích prvků stále silně podce-
ňován. Věříme, že v nejbližších měsících dosáh-
neme i v této oblasti podstatného úspěchu.
Intenzivně také spolupracujeme s mezinárod-
ním sdružením ES-SO (European Solar-Sha-
ding Organisation), které je pro nás zdrojem 
řady cenných informací. Díky této spolupráci 
např. víme, že směr naší činnosti je velmi po-
dobný činnosti obdobných sdružení v  zahra-
ničí a dosahujeme postupně stejných cílů. Bu-
deme se proto snažit využít jejich zkušeností 
k tomu, abychom postupovali rychleji a vyva-
rovali se jejich chyb.
Dnes už víme, že to není cesta jednoduchá, ale 
chuti máme zatím do dalších let dost a věříme, 
že dost bude i trpělivosti.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SVST

Zebr_letak_A5nasirku.ai   1   9.3.2011   14:15:13

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: SOMFY spol. s r.o. a ISOTRA a.s.
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Veletrhy a výstavy 2012 - 2013
FOR ARCH 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR

FOR ELEKTRO 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR

FOR THERM 2012 18.9. - 22.9. Praha ČR

R+T RUSSIA 26.9. - 28.9. Moskva Rusko

Památky 2012 4.10. - 6.10. Praha ČR

PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - podzim 4.10. - 6.10. Pardubice ČR

FOR INTERIOR 2012 4.10. - 7.10. Praha ČR

Krkonošský veletrh 5.10. - 6.10. Trutnov ČR

Dům a bydlení Liberec 11.10. - 14.10. Liberec ČR

Moderní dům a byt 12.10. - 14.10. Plzeň ČR

HOBBY PODZIM 18.10. - 21.10. České Budějovice ČR

STAVOTECH - Moderní dům 8.11. - 10.11. Olomouc ČR

Moravská Dřevostavba Olomouc 8.11. - 10.11. Olomouc ČR

Olomoucké dny architektury a stavebnictví 8.11. - 10.11. Olomouc ČR

BYTOVÁ SHOW 8.11. - 11.11. Hradec Králové ČR

INFOTHERMA 2013 14.1. - 17.1. Ostrava ČR

FOR PASIV 2013 6.2. - 9.2. Praha ČR

WINDOOR expo 2013 21.2. - 24.2. Praha ČR

DŘEVOSTAVBY 2013 21.2. - 24.2. Praha ČR

FOR HABITAT 2013 21.3. - 24.3. Praha ČR

FOR GARDEN 2013 21.3. - 24.3. Praha ČR

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:  1/2013  2/2013  3/2013

*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 nové 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.)



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

Stínicí prvky 
jejich návrh a zásady 
správné montáže a použití 
Seminář Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Přednášející:  Ing. Lubomír Keim, CSc. - VÚPS
                          Ing. Martin Macek - Metalplast, SVST
                          Ing. Roman Havel - Servis Climax, SVST
                          p. Miloš Cahel - Isotra, SVST
                          Ing. Tomáš Veselý - Somfy, SVST

Datum: 20. září 2012
Čas: 13.30 - 16.30 hodin
Místo konání: Veletrh FOR ARCH 2012, 
PVA EXPO Praha Letňany, sál č. 2, Beranových 667, Praha 9

Vložné v Kč: 200, pro členy ČKAIT a SVST zdarma
Akce je akreditovaná – počet bodů: 1
Pro účastníky semináře jsou vstupenky na veletrh zdarma.



www.isotra.cz

CHRÁNÍ


