
GOLF Italská společnost FerreroLe-
gno je  lídrem ve výrobě interié-
rových dveří s vlastní produkcí 
v sídle firmy v městečku Magli-
ano di Alpi.  Již po dlouhá léta s 
úspěchem prosazuje své 
výrobky v zahraničí a nyní se 

především  soustředila  na 
Českou republiku. Přítomnost 
této společnosti na českém 
trhu se stále více prohlubuje. 
V posledních letech byly ote-
vřeny čtyři showroomy: v 
Brně, Ostravě, Pardubicích a 
Praze, jež se staly základními 
kontaktními místy pro ty, kteří 
si chtějí vybrat kvalitní dveře a 
svůj byt či dům tak zosobnit. 

Společnost FerreroLegno 
mimo to, že představuje to nej-
lepší z italského designu, záro-
veň snoubí hledání  estetického 
řešení a technologické inovace 
s tím vědomím, že dveře, mimo 
jiné, musí plnit svoji funkci a 
ne být jen  pouhou součástí 
zařízení bytu. více na str. 04

Co říkáte výrobkům prezentovaným a prodávaným firmou 
HAC Pardubice?
Okna a dveře, které společnost HAC nabízí, jsou převážně 
rakouské výrobky ze všech možných materiálů i vzájemných 
kombinací, které lze pro jejich výrobu použít. Technické 
zpracování výrobků sleduje současný rychlý rozvoj stavební 
profese a možná jej i předbíhá. A to může přinést v některých 
případech i problémy, protože fungování dokonalého výrobku je 
současně podmíněno i jeho správným osazením do stavby 
s dodržením všech požadavků konstrukčních, funkčních 
i estetických.
Myslíte si, že tyto výrobky mohou přinést něco nového do 
současné architektury nebo zlepšit uživatelský komfort?
Bylo by asi špatné, kdyby tomu tak nebylo. Domníváme se, že dnes 
musí všichni výrobci stavebních dílů, pokud se chtějí udržet na 
trhu, držet krok s technickým rozvojem a nabízet zákazníkům 
rozmanitou škálu technických, estetických i cenových variant.

Máte s nimi již nějakou zkušenost, uvažujete s nimi ve svých 
projektech?
Konkrétní zkušenost s výrobky od firmy HAC zatím nemáme, ale 
jsme přesvědčeni, že nás léta praxe naučila správně odhadnout 
kvalitu výrobků již podle úrovně jejich nabídky a našim 
zákazníkům vybírat pouze takové výrobky, které budou sloužit 
k jejich spokojenosti. A konečné rozhodnutí o výběru tak důležité 
součásti stavby, jako jsou výplně otvorů, je podle našeho názoru 
dobré nechat na zákazníkovi. Vždyť stavbou většinou vznikne 
předmět značné užitné i cenové hodnoty a úkolem architekta je 
dovést zákazníka k takovému výsledku, který co nejlépe naplní 
jeho představy. Jakýkoliv stupeň projektové činnosti je jen 
prostředek ke vzniku stavebního díla. Je jistě velmi důležité, jaká 
skladba z nabízených not vznikne v průběhu projektování, ale bez 
konečného provedení na scéně by i sebelepší skladba zůstala jen 
spoustou uspořádaných not v deskách.

 Cena 21,-Kč

„i
nt

er
   

vi
ew

” „i
nt

er
   

vi
ew

”

KK ATELIER je architektonická kancelář ing. arch. Zdeňka Karáska a ing. Radmily Kubelkové, která 
má sídlo v Hradci Králové a působí převážně v tomto regionu. Rozsah služeb, které atelier ve svém oboru 
nabízí, nabízí je velmi bohatý. Pro své zákazníky navrhuje rodinné domy, bytové domy, domy pro 
rekreaci, domy občanského vybavení (například školy, objekty pro seniory, provozovny pro podnikatele, 
administrativní objekty) i průmyslové objekty buď jako novostavby nebo rekonstrukce objektů 
stávajících. Atelier navrhuje i řešení interiérů a exteriérů včetně drobných a doplňkových staveb. 
Podle přání zákazníků vznikají návrhy a studie staveb, projektové dokumentace a dokumentace pro 
realizaci staveb. Nabídka služeb pokračuje inženýrskou činností k zajištění územního rozhodnutí 
a stavebního povolení a obvykle končí autorským dozorem při realizacích navržených staveb nebo 
stavebních úprav. Zpracovávané projekty mají podobu komplexních produktů, které obsahují přílohy 
všech potřebných profesí. Pro zákazníka je architektonická kancelář jediným prostředníkem při 
komunikaci se všemi specialisty, kteří se na projektech podílejí, a je zároveň zodpovědná za koordinaci 
všech specializací.

Noviny pro architekty firmy H.A.C. spol. s r.o. Čtvrtletník, vydavatel H.A.C. spol. s r. o., Labská 1833, 530 02 Pardubice, IČO 49812670, v nákladu 2060 výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E 20881. Číslo 01-2012, redakční uzávěrka 2. 11. 2012.
Redakční rada: Jiří Horák, Ing. Jindřich Gloser, Ing. Jan Menšík. Odpovědný grafik: David Petráň. Šéfredaktor: Gabriela Horáková.                   Noviny pro architekty můžete objednat na E-mail: horakova@hac.cz.

Ing. arch. Zdeněk Karásek a ing. Radmila 
Kubelková z hradeckého KK Ateliéru

HLINÍKOVÉ PROFILY 
pro spokojené, energeticky úsporné a bezpečné bydlení
Každý materiál na výrobu okenních a dveřních profilů má svá pro i proti. Jeden je lehčí, druhý levnější, 
jiný umí nabídnout lepší funkce. Při výběru je však třeba produkt posuzovat komplexně a nenechat se 
ovlivnit pouze jednou kladnou či zápornou vlastností. Představme si blíže materiál, pyšnící se řadou 
pozitiv a předností. Řeč je o hliníku a profilech hliníkových, jejichž předním výrobcem na mezinárod-
ním trhu je již řadu let firma Schüco International KG. více na str.02

Inteligentní systémy ovládání bytů a domů 
Rozvoj technologií, elektroniky a počítačových systémů je dnes tak rychlý, že pozorovatel mimo 
daný obor není prakticky schopen sledovat nejnovější trendy a možnosti. Projektanti a 
architekti se proto nejčastěji obrací na specialisty, díky kterým jsou schopni racionálně vyřešit 
požadavky investora nebo je dokonce překvapit nečekaným inovativním řešením nad rámec 
původních požadavků.
Na českém trhu již od roku 1999 působí polečnost KD ELEKTRONIKA s.r.o., hlavní dodavatel 
Bang & Olufsen pro ČR a v  poslední době také výrobků značek Kaleidescape a Lutron. Na 
jmenované značky, řízení inteligentních domů a možnosti, které jejich systémy nabízí, jsme se 
zeptali Ing. Vladimíra Dzurendy - majitele společnosti KD ELEKTRONIKA s.r.o.  
  více na str. 05

SLOVO
ŠÉFREDAKTORKY
Vážení architekti, milí čtenáři,
ráda bych se s Vámi na úvod 
podělila o své pocity a o důvody 
vzniku tohoto periodika. 
Když jsem před časem dostala 
nabídku na vedení stavebních 
novin, zvažovala jsem, zda v 
současné záplavě různých 
letáků, tiskovin, reklam či 
jiných časopisů je rozumné a 
účelné toto množství ještě 
rozšiřovat. Tehdy jsem si začala 
více všímat těch stávajících a 
uvědomila jsem si, že v celém 
spektru chybí úzké zaměření na 
drobnou, ale kvalitní stavařinu. 
Chybí zde komplexní průřez 
stavebním procesem z pohledu 
praktického stavebnictví. 
Zjistila jsem, že drobný inves-
tor prakticky nemá příležitost 
se seznámit z poloodborných až 
neodborných či populárních 
časopisů s relevantními infor-
macemi. Mnoho technických 

údajů a informací je zkreslo-
váno nebo nepravdivě interpre-
továno. Opodstatněnost další 
tiskoviny vidím právě v takové 
specializaci. Aby se i drobní 
stavebníci, architekti a dodava-
telé dostali ke komplexním a 
odborným informacím a to jak 
teoretickým, tak hlavně 
praktickým.  
Tím jsem Vám vlastně předsta-
vila hlavní náš cíl – přinášet 
ucelený průřez výstavby. Toho 
samozřejmě nedocílím sama, 
ale budu potřebovat kolem sebe 
i zapálené spolupracovníky. V 
neposlední řadě si slibuji i navá-
zání spolupráce s Vámi, čtenáři, 
která mi nepochybně poskytne 
mnoho dalších cenných infor-
mací pro zveřejnění a dalších 
podnětů pro obohacení novin. 
Už nyní se nedočkavě těším na 
toto období.

Gabriela Horáková
šéfredaktor

FERREROLEGNO CUP 2013
“Golfový turnaj FerreroLegno Cup 2012 se u řady architektů 
a partnerů setkal s obrovským úspěchem. Rozhodli jsme se proto 
pořádat podobnou akci i v dalších letech. Rád bych touto cestou 
pozval všechny golfové nadšence z řad architektů na další ročník  
našeho turnaje, který se bude konat v červnu roku 2013.”

Jiří Horák - majitel firmy H.A.C spol. s r.o

Golf & Spa Resort Kunětická Hora v Dřítči u Pardubic se nachází 
na ploše 40 ha a je umístěn v překrásné oblasti mezi Pardubicemi a 
Hradcem Králové. Součástí multifunkčního areálu Golfového 
Resortu Kunětická Hora v Dříteči je rovněž kongresové centrum, 
hotel a restaurace. Nad areálem se tyčí dominanta zdejšího kraje - 
Kunětická hora s majestátným hradem. Golf Resort Kunětická 
hora již hostil celou řadu prestižních golfových turnajů. Hlavním 
architektem golfového hřiště Kunětická Hora je Graham Marsh.
V příštím roce - 1.6.2013 - se na tomto hřišti uskuteční 2. ročník 
golfového turnaje FerreroLegno Cup 2013.
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FERREROLEGNO
CHARAKTER
       & DESIGN

01-2012

Novinka v nabídce společnosti H.A.C. s.r.o - luxusní italský nábytek a kuchyně nejen značky Poliform (více na str. 06) 

italský design - sedací soupravy, kuchyně, knihovny, stoly, židle a další

Tváří FerreroLegno v České republice je Marek Vašut

FerreroLegno Cup 2012 v krásném prostředí Golf Resortu Kunětická Hora.

Informační zpravodaj pro architekty a stavebníky
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Od svého založení v roce 1962 se společnost Beck+Heun GmbH stala předním inovátorem v oblasti 
roletových kastlíků a systémů ochrany proti slunci, jakož i na poli sanačních produktů. Vyjma třech 
sídel v Německu je naše společnost prostřednictvím obchodních partnerů zastoupena rovněž v celé 
Evropě. V současné době tak naše společnost disponuje portfoliem produktů a služeb, které zdaleka 
přesahuje roletové kastlíky jako takové – společnost Beck+Heun totiž nabízí pro okna komplexní 
řešení orientovaná na budoucnost. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese 
www.beck-heun.cz

Představujeme
SPOLEČNOST

ROKA-SHADOW®  
Systémy ochrany proti slunci splňující i ty nejvyšší nároky
Pod značkou ROKA-SHADOW naleznete ideální systémy ochrany 
proti slunci v nejvyšší kvalitě – jsou vyrobené z materiálů Styropor® 
nebo Neopor® s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. 
S produkty ROKA-SHADOW budete při plánování a zpracování 
vždy o krok napřed, nezávisle na tom, zda Vám půjde o rekonstrukci 
objektu, o omítky, obklady, nebo o zateplovací fasádu. Vyjma 
technické bezpečnosti budete mít samozřejmě k dispozici 
nepřeberné množství úprav. Na přání totiž získáte různá provedení 
lamel včetně možnosti výběru barvy lamel z kolekce Beck+Heun.

ROKA-SHADOW® BLOCK WDVS
Mnohostranný žaluziový prvek pro novostavby
Žaluziový kastlík pro použití u nástavbových 
konstrukcí nových budov s úzkým vlastním 
zdivem a zateplovacím systémem splňující kritéria 
pasivního domu. Díky spojení horního 
stabilizačního úhelníku s vlastním zdivem vzniká 
stabilní termicky oddělené spojení přebírající 
zatížení kastlíku, což umožňuje trvale připevnit 
i velké žaluziové konstrukce a zamezuje 
eventuálním trhlinám v omítce. Volitelně ve 
variantě s materiálem Styropor® nebo naopak 
s materiálem Neopor®.

ROKA-SHADOW® LIGHT 
Žaluziový prvek pro velké rozměry
Žaluziový prvek ROKA-SHADOW LIGHT 
umožňuje tepelné izolování nad okenního 
překladu z exteriéru a zespodu, přičemž s tímto 
systémem je možné překlenout i rozsáhlé 
vzdálenosti, resp. velké prosklené plochy 
s vnějšími stínícími systémy. Tento systém 
umožňuje i nadále ponechat rozsáhlý stabilní 
a ověřený nad okenní překlad. Tloušťku vnitřní 
části žaluziového kastlíku přitom lze přizpůsobit 
tepelným požadavkům dle typu konstrukce 
objektu.

ROKA-THERM RG
Spolehlivý základní model
Přesvědčí nejen stabilním a přesným 
zpracováním, které umožní optimální 
zabudování. Tento ze všech stran tepelně izolační 
a v interiéru uzavřený systém dosahuje v oblasti 
úspory energie špičkových hodnot. Na přání lze 
dodat produkt ROKA-THERM RG jako 
samonosný prvek s platinovou vložkou. Volitelně 
varianta s materiálem Styropor® nebo 
s materiálem Neopor® (ROKA-NEOLINE®). 
Díky nopovanému povrchu je možné stavební 
prvky jednoduše zakrýt omítkou a včlenit je tak do 
fasády.  

ROKA-SHADOW® BLOCK
Žaluziový prvek na omítkové zdivo
Žaluziové kastlíky pro stavby s omítkou 
umožňující nejefektivnější možnou úsporu 
energie i nejvyšší komfort. Jsou vhodné pro 
instalaci všech žaluzií a rolet běžně dostupných na 
trhu. Ani realizaci individuálních přání se meze 
nekladou – ať už jde o konstrukci nebo o materiály 
různých skupin vodivosti tepla. Použití vysoce 
kvalitních izolačních materiálů, jako je například 
Styropor® [Lambda 0,035 W/(mK)] nebo 
Neopor® [Lambda 0,032 W/(mK)] – umožňuje 
dodržení požadavků pro kategorii KfW-40- a pro 
pasivní domy.

THERMO-FBA a THERMO-EAE
Bezpečně provedené parapetové a prahové konstrukce
V minulosti neexistoval optimální systém pro bezpečné provedení 
parapetových konstrukcí a mazaniny. Takovéto situace následně 
vedou k tepelným ztrátám a netěsnostem. Díky univerzálním 
parapetovým a mazaninovým konstrukcím ze série THERMO nabízí 
společnost Beck+Heun ideální řešení pro řešení pro Vaši stavbu 
a vyhoví tak veškerým přáním v oblasti plánování, přičemž montáž 
tohoto prvku je jednoduchá.

NEJLEPŠ Í  HODNOTY PRO VÁŠ DŮM

www.beck-heun.cz

Schüco AWS 112.IC - celosvětově první okenní profil 
z hliníku s certifikátem pro pasivní výstavbu, Uw ≤ 0,80 
W/(m²K), systémově kompatibilní s dveřním profilem 
ADS 112.IC.

Schüco ADS 112.IC, rovněž s vynikajícími hodnotami 
tepelné izolace.

Dle typu kování lze zajistit ochranu proti vloupání až do 
třídy odolnosti WK3. Kromě skrytého mechanického 
kování AvanTec lze profil AWS 90.SI+ vybavit 
mechatronickým kováním TipTronic a napojit na 
automatizované řízení budovy.

Ke konkurenceschopnosti 
hliníkových profilů Schüco  
přispívají výborné hodnoty 
tepelné a zvukové izolace. 
Dnešní hliníková okna v těchto 
parametrech bez problémů spl-
ňují hodnoty, kterými se před 
lety pyšnila pouze PVC okna 
s dvojitým zasklením. Napří-
klad hliníkový profil Schüco 
AWS 90.SI+ splňuje hodnoty 
tepelné izolace na úrovni pasiv-

ních domů (Uw = 0,8 
W/m2K), za předpokladu troji-
tého zasklení (Ug = 0,6 
W/m2K) a standardních roz-
měrů 1,23 x 1,48 m a pohledové 
šířky 117 mm) a je tak plně 
v souladu s konceptem trvale 
udržitelné výstavby. Oproti 
PVC nabízí hliník mnohem 
větší tuhost a konstrukční přes-
nost dosedávajících prvků. 
I handicap v podobě zvýšené 

tepelné vodivosti, která vedla 
k promrzání rámů v zimě, byl 
překonán. Moderní typy oken 
jsou vybaveny tzv. přerušením 
tepelného mostu, kdy se do hli-
níkového profilu vkládá pruh 
z nekovového materiálu, nej-
častěji z polyamidu vyztuže-
ného sklolaminátovými vlákny, 
který zabraňuje tepelné vodi-
vosti a tím zlepšuje izolační 
vlastnosti rámu. 

„Hliník je materiál, který umožňuje vyrobit okna lehká, mimořádně 
konstrukčně přesná, bez jakýchkoli deformací v průběhu času, 
snadno ovladatelná a zároveň odolná a v podstatě nezničitelná. 
Ve srovnání s dřevěnými a plastovými okny, u kterých se počítá 
s životností přibližně 30 let, je životnost hliníkových profilů přibližně 
dvojnásobná,“ zdůrazňuje Ing. Pavel Byrt, obchodní ředitel 
společnosti Schüco International KG.
Díky pevnosti, tuhosti a nízké hmotnosti hliníku lze vyrábět velké 
prosklené plochy bez nutnosti přerušení vyztuženími a příčkami. 
„Hliník je odolný vůči povětrnostním vlivům, změnám teplot i vůči 
chemickému působení, a tak ani po letech užívání není třeba 
hliníková okna ošetřovat a povrchově udržovat. Navíc díky svým 
statickým vlastnostem vyniká v různých specifických konstrukcích, 
např. v prosklených fasádách, polostrukturálních a strukturálních 
fasádách či v konstrukcích bezrámového zasklení, kde je ve srovnání 
se dřevem či plastem bezkonkurenční jedničkou,“ doplňuje Pavel 
Byrt. 

Technologie společnosti 
Schüco  se umí vypořádat 
s výrobou velkoformátových  
hliníkových oken o malé kon-
strukční hloubce (pouhých 65 
– 75 mm) i šířce rámu. V sorti-
mentu posuvných systémů 
najdete rozmanitou škálu kon-
strukčních konceptů, od 
posuvných a skládacích dveří 
s výbornou tepelnou izolací až 
po neizolované posuvné sys-
témy pro vnitřní prostory. 
Jednou z novinek, pyšnící se 
cenou iF product design award 
2012, je posuvný systém 
Schüco ASS 77 PD.SI. Profil 
jemného vzhledu charakteri-
zuje základní konstrukční 
hloubka pouhých 77 mm, 
minimální pohledová šířka 
a rám elementu ukrytý ve sta-
vební konstrukci. Profil vyniká 
výbornými izolačními vlast-
nostmi (Uw již od 0,8 W/m2K) 
a snadným ovládáním přes 

kontrolní panel. Veškeré ovlá-
dací mechanismy jsou integro-
vány přímo do profilu a lze 
s nimi posouvat stěny o váze až 
500 kg. Rozměrná křídla se 
pohybují po inovovaných 
kolejnicích, které jsou spolu 
s prahem zapuštěny v rovině 
podlahy pro zajištění bezbarié-
rového přístupu.
 Tento profilový mini-
malizmus přispívá 
k elegantnosti na pohled, 
maximálnímu průchodu světla 
a umožňuje nabídnout velko-
ryse dimenzované designové 
skvosty. 

První hliníková okna se na trhu objevila v 50. letech 20. 
století a ihned se stala výrazným konkurentem v té době 
dominujícím oknům ze dřeva. Okna z hliníku nabídla 
nižší cenu, vyšší pevnost i odolnost. S vývojem a oblibou 
dvojitého zasklení zajímavost hliníkových oken dále 
rostla. V 80. letech, kdy až 60 % dvojitě zasklených oken 
bylo z hliníku, jim začala konkurovat okna plastová, která 
trh upoutala ještě nižší cenou a lepšími tepelně izolačními 
vlastnosti, které však již dnešní hlinková okna dokážou 
překonat. Německá firma Schüco představila první 
hliníkové okno v roce 1951 a od té doby nabízí stále 
dokonalejší okenní i dveřní hliníkové profily. Vybírat lze 
například z hliníkových oken nové generace, která splňují 
hodnoty tepelné izolace na úrovni pasivních domů. „h

ist
or

ie
”

PROFILOVÝ  

minimalizmus
posuvných systémů

HLINÍKOVÉ PROFILY 
  pro spokojené, energeticky úsporné a bezpečné bydlení

Transparentní rohová pozice s výklopně posuvnými dveřmi s oboustrannou klikou je vyrobena 
z okenního systému AWS 70.HI PASK. Systém PASK, označení pro paralelně odstavná posuvná 
i sklopná okna, je jednou z nejlepších posuvných konstrukcí, která v zavřené poloze umožňuje 
vytvořit jednotný líc fasády - z exteriéru k nerozeznání od běžného otevíratelného a sklopného křídla. 
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„inter
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Pane Horáku, můžete v krátkosti představit Vaši společnost?
Zdá se to až neuvěřitelné, ale příští rok budeme slavit 20 let 
existence na stavebním trhu. Musím přiznat, že se dnes usmívám 
lehké naivitě, s kterou jsme začínali. Nicméně počáteční obtíže se 
nám brzy podařilo překonat a dnes patříme v segmentu výstavby 
rodinných domů mezi špičku. Stavíme kolem 30-ti domů ročně, 
které děláme od projektů, přes realizace až po vybavení interiérů. 
Samozřejmě veškeré návrhy převádíme do 3D vizualizací.
Dá se tedy říct, že se specializujete na rodinné domky?
Ano, ale stavíme i bytové domy, průmyslové stavby a objekty 
občanské vybavenosti.

Dokážete uspokojit poptávku i v oblasti nízkoenergetických 
staveb?
Samozřejmě. Mnoho našich staveb má nízkoenergetické 
parametry. Máme za sebou i realizaci pasivního domu.
S tím určitě souvisí vhodný výběr materiálů a dodávek?
Pochopitelně. I sebelepší stavební postupy, odborný dohled 
a vyškolený personál by sami o sobě nemohli zajistit dokonalý 
výsledek. Oblasti výběru dodavatelů věnujeme mimořádnou 
pozornost. U nás obstojí pouze špičkoví dodavatelé.
Mohl byste být konkrétnější?
V oblasti výplní otvorů se nám nejlépe osvědčili Internorm, Schüco 
a Ferrero Legno. V oblasti tepelné techniky společnost Dastt 
a Beck+Heun.
Mohu se Vás závěrem zeptat, jestli Vám zbývá čas i na rodinu 
a koníčky? 
Bohužel na koníčky mi čas skoro nezbývá, na rodinu si čas najdu 
vždycky.

autorem rozhovoru je Ing. Jan Menšík

Christian Klinger: „20 miliónů 
prodaných jednotek a dveří 
hovoří jasnou řečí: Internorm je 
synonymem kvality a důvěry.“

13. červenec 2012 je 
v kalendáři předního evrop-
ského výrobce oken označen 
červeně: Je to den, kdy se 
vyrobí 2 000 000. okno.
„Výročí, na které jsme velmi 
pyšni“, říká spolumajitel a člen 
představenstva společnosti 
Internorm Christian Klinger.
„20 milionů prodaných oken 
a dveří mluví samy za sebe: 
Internorm je synonymem kva-
lity a důvěry. To ukazuje, že díky 
naší filozofii můžeme pokračo-

vat ve kvalitě produktů, 
důsledné inovační síle a cíleném 
rozšiřování našich prodejních 
trhů a naší sítě prodejních part-
nerů. Tímto tempem se půjde 
dál.“
Více než 900 000 okenních 
a dveřních jednotek ročně 
vyrábí Internorm ve třech 
výrobních závodech v Traunu, 
Sarleinsbachu a Lannachu. To 
odpovídá dennímu objemu 
více než 4000 jednotek. Do 
konce roku 2012 se zvýší počet 
o 7 %, roční kapacita bude činit 
cca. 960 000 jednotek. Kromě 
rozšíření prodejních trhů 
pokračuje Internorm 
v modernizaci výroby 

a inovacích: v lokalitě Traun se 
uvedla do provozu další 
výrobní linka pro nový systém 
plastových oken KF 500, 
ve štýrské lokalitě Lannach 
navyšuje nové centrum 
pro zpracování dřeva denní 
výrobní kapacitu z 800 na 1000 
dřevohliníkových okenních 
jednotek. V Lannachu vznikají 
navíc výrobní linka pro dřevo--
hliníkové posuvné dveře se 
zdvihem a výrobní linka pro 
malé série, ve které se budou 
vyrábět speciální konstrukce 
dle požadavků architektů.

V posledních osmi letech inves-
toval Internorm více než 180 
milionů EUR do inovací pro-
duktů, výrobních technologií 
a rozšíření výrobních lokalit. Ve 
stejném období se počet 
zaměstnanců
z 1496 (2005) zvýšil na v sou-
časné době více než 1850. 

"Vysoce kvalitní výrobky jsou 
populárnější než kdy jindy 
– s našimi novými generacemi 
vysoce izolačních oken a dveří 
silných v designu nabízíme 
náročnému zákazníkovi mož-
nost volby, která je jedinečná na 
evropském trhu oken," říká 
Christian Klinger.

Internorm je největším meziná-
rodně působícím výrobcem 
oken v Evropě a zaměstnavatel 
pro více než 1850 zaměstnanců.
20 milionů okenních 
jednotek - ze 100 % "Made in 
Austria" - opustilo dosud tři 
výrobní závody v Traunu, Sarle-
insbachu a Lannachu. Od naro-
zení plastového okna až po 
dnešních hi-tech a high-design 

inovace stanovuje Internorm 
nové evropské standardy. Spolu 
s více než 1250 obchodními 
partnery v 20 zemích rozšířuje 
firma svou vedoucí pozici na 
trhu v Evropě. Její sortiment 
zahrnuje kromě okenních 
a dveřních systémů také stínící 
techniku a systémy ochrany 
proti hmyzu.

INTERNORM – EVROPSKÁ Nr.1
v branži oken

Plast-hliníkové systémy oken

NA VZESTUPU

20 milionů prodaných
oken a dveří
Internorm – měřítko spolehlivosti a inovační síly
Slavnostní nálada u Internormu: v polovině července 2012 dosáhl 
přední evropský výrobce oken rekordní úrovně prodeje 
- 20 milliónů prodaných oken a dveří. Úspěšný rodinný podnik 
s více než 1.850 zaměstnanci se drží správným směrem. S devíti 
výrobními linkami v lokalitách Traun a Lannach se zvýší denní 
výrobní kapacita do konce roku 2012 z 4.000 na 4.500 jednotek.

Jiří Horák
majitel firmy H.A.C spol. s r. o.

Christian Klinger
spolumajitel a mluvčí společnosti
Internorm: 
"Milionkráte prokázaná důvěra 
v Internorm je pro nás nejen velkou 
motivací, ale i závazkem být ještě více 
zodpovědnějším."

stavební společnost s dlouholetou tradicíí

WWW.HAC.CZ

  stavební firma
stavebniny

dodavatel dveří a oken
návrh a realizace interiérů

italský design

Historie firmy HAC spol. s r.o. sahá do roku 1993 a její jméno je 
dnes zárukou tradiční kvality, spolehlivosti a osobního 
přístupu.
Charakteristickou pro naší práci je komplexní přístup ke 
stavbě domu. Zajišťujeme služby v oblasti stavebnictví od 
projekce, přes samotnou stavbu, až po návrhy a zařízení 
interiérů.
Spolupracujeme s renomovanými partnery světových značek, 
kteří jsou špičkou ve svých oborech a pro naše klienty 
zaručujeme bezkonkurenční podmínky a servis bez 
kompromisů.



Můžete čtenářům našich novin představit společnost KD ELEKTRONIKA 
a přiblížit, v čem je na českém trhu ojedinělá?
KD ELEKTRONIKA je výjimečná svým portfoliem nabízených výrobků a služeb. 
Zastupujeme v České republice takové firmy jako je Bang&Olufsen – výrobce 
exkluzivní elektroniky, LUTRON – specialista na ovládání světel a vnitřní stínění,
Kaleidescape – systém uložiště pro DVD, Blu-Ray a CD s distribucí do neomezeného 
počtu místností a CINEAK - dodavatele domácích kinosálů. Toto portfolio výrobků 
a spolupráce s dalšími firmami v oblasti inteligentních systémů ovládání domů a bytů, 
včetně měření a regulace, nám umožňuje zajistit pro naše zákazníky komplexní služby 
od projektu až po realizaci na klíč. Propojení špičkových firem z různých oblastí, které 
zastupujeme, našich odborných znalostí a dovedností, je garancí vysoké kvality 
a spolehlivosti našich systémů. Myslím si, že právě naše portfolio výrobců a naše 
komplexní služby jsou na českém trhu ojedinělé.
KD ELEKTRONIKA nabízí produkty světoznámých značek, které někdy 
zákazníci ve snaze ušetřit nakupují přes neoficiální dodavatele. Jaké výhody 
můžete jako oficiální distributor klientům nabídnout?
Určitě se to občas stává. Někdy zájemci o naše výrobky s představou finanční úspory 
rezignují na kvalitní službu. Neuvědomují si, že my jsme garantem, že jejich výrobek 
bude odborně nainstalovaný, naprogramovaný a že dostanou potřebné informace 
o jejich ovládání od našich techniků. Velkou výhodu je technik na telefonu, připravený 
poradit a posloužit.
Proslulá značka Bang&Olufsen má poměrně bohatou tradici. Jaké produkty lze 
v jejím sortimentu nalézt a v čem podle vás spočívá jejich úspěch?
Bang&Olufsen má již skoro 90ti letou tradici. Sortiment Bang&Olufsen zahrnuje 
celou řadu televizorů s uhlopříčkou obrazovky od 32“ do 103“ v různých barevných 
provedeních s nepřeberným množstvím stojanů a držáků. Celou škálu aktivních 
reproduktorů od nejmenších po největší s výkonem až 5000W/pár. Dále také různé 
audio zařízení a od letošního roku novou značku BeoPlay, zaměřenou na tzv. digitální 
populaci.

KD ELEKTRONIKA nabízí také velice zajímavý systém, přispívající ke 
značnému komfortu bydlení, a sice tzv. inteligentní dům. Můžete přiblížit, o co se 
jedná a jaké jsou výhody takového systému?
Nejedná se o jeden systém. Vždy pracujeme se zákazníkem na jeho individuálních 
potřebách. Někdo chce jenom jediný ovladač ke svým audio/video zařízením. To je 
velice jednoduché standardní řešení od Bang&Olufsen, které existuje již 20let. Jiný 
zákazník chce ovládat i světla a případně rolety, žaluzie nebo závěsy stejným 
ovladačem. Přidáme LUTRON a i toto na pohled složité zadání je vyřešené. Dálkový 
ovladač od Bang&Olufsen Beo6 to zvládne. Nejnáročnější zákazníci požadují úplnou 
integraci všech domácích systémů včetně topení, chlazení, závlahy, a dalších zařízení. 
V tom případě používáme český výrobek Foxtrot, velmi robustní procesor, který zvládá 
i velké průmyslové objekty. Ten umožňuje kompletní integraci a ovládání všech 
procesů za pomoci iPad, iPhone nebo dotykového panelu.
Americká firma Kaleidescape, jejíž produkty rovněž distribuujete, nabízí DVD 
přehrávače a servery. V čem spočívá důmyslnost softwaru této značky?
Kaleidescape se vyznačuje především velmi jednoduchým ovládáním. DVD, Blu-Ray 
a CD se importuje do uložiště za pomoci mechaniky v plném rozlišení. Systém si načte 

0504

pe
rs

on
a

Lu
ca

 D
eM

ic
he

li 
St

ra
di

va
ri

O
bc

ho
dn

í ř
ed

it
el

 sp
ol

eč
no

st
i &

 M
ar

ke
ti

ng
u 

Fe
rr

er
oL

eg
no

 S
pa Vždy jsem byl toho názoru, že český trh přináší pozitivní podněty 

pro italské firmy.
Lidé mají vysoké požadavky a cit pro italský design a kvalitu 
výrobků.
Nové stavební projekty na tomto území se svou fantazií přibližují 
nadčasovému a futuristickému stylu a zároveň si udržují svůj 
charakter a vkus, zatímco přestavby na kvalitní nemovitosti jsou 
obohaceny o nové a moderní prvky.
Pečlivý výběr vysoce kvalitních materiálů, snoubení krásy 
a praktičnosti, „green“ filozofie, zaměřená na ochranu životního 
prostředí, a neustálý výzkum jsou odedávna silnými stránkami 
značky FerreroLegno, díky nimž tato firma získala významnou 
pozici na trhu.
Tato podniková filozofie se konkretizuje ve třech řadách výrobků, 
které nabízejí celou škálu uplatnění a realizují touhu po 
exkluzivních dveřích, vyhotovených na míru.
Opět bych rád připomněl, že detaily nejsou nevýznamné 

maličkosti. Dveře realizované pro vyzdvižení krásy, která je hlavní 
charakteristikou naší značky, a neustálá snaha o zdokonalení 
designu a praktičnosti umožňují perfektní spojení moderního 
a tradičního stylu a zachování pravé podstaty značky Made In Italy.
Značka FerreroLegno se dnes stále více objevuje ve střední Evropě 
a kromě toho firma působí na Azurovém pobřeží, kde realizuje 
velmi významné projekty, ale také ve východní Evropě a v Rusku. 
Zvolili jsme tyto státy, protože je považujeme za připravené uvítat 
naši filozofii.
Věřím, že největší kvalitou firmy FerreroLegno je soudržnost mezi 
naším myšlením a jednáním. Jsme odhodláni nadále posilovat 
proces internacionalizace, vyvíjet a posilovat prodejní politiku 
a nikdy neposkvrnit základní principy a hodnoty rodiny Ferrero. 
Jsme přesvědčeni, že budoucnost nám přinese mnoho uspokojení, 
stejně jako dveře, které nás povedou vždy pouze jedním směrem, 
a to kupředu.

Luca DeMicheli Stradivari

Výzkum a vývoj společnosti  
FereroLegno nadále pokračuje 
a je  ovlivněn  barevným 
a rozměrovým provedením od 
kliky až po křídlo dveří. Jedná 
se o modely, které zákazníci 
ocení, jsou prezentovány 
v novém grafickém provedení  
s novými vychytávkami. Jed-
notlivé kolekce přinášejí nová 
řešení , která jsou schopna 
obohatit předchozí modely 
svým vkusem a elegancí.
Každý výrobek společnosti 
FerreroLegno počínaje modely 
kolekce Exit, kde přísnost 
tvarů a  zdůrazněná podstata 
se vzájemně doplňují, přes tex-
turu Trame po mnoho řešení 
v rámci kolekce Replica,  ve 
které modely jako Area (nový 
model dveří), Logica, Liss, 
Sintesi a Forma, tvoří širokou 
škálu tradičních, či moderních 
možností v  syntetickém povr-
chovém dokončení. Každý 
výrobek této společnosti má 
svoji osobitost a zákazník má 
tak ideální  příležitost neome-
zeného výběru dveří i díky 
tomu, že může navštívit inter-
netové stránky nebo si nechat 
poradit v prodejnách, které 
značku FerreroLegno přímo 
zastupují.
I zárubeň může být  univer-
zální. FerreroLegno doposud 
nabízela jedenáct zajímavých 

typů zárubní, počínaje mode-
lem Minimal přes Genius, 
Quality a Inquadrem konče.  
Od roku 2012 se čím dál tím 
více prosazuje dvanáctý návrh 
zárubně:  Continuo - tedy tzv. 
“skrytá zárubeň”, která se zro-
dila z požadavku co nejvíce 
obohatit a sladit  dveře 
s okolním prostředím zárubně. 
To se podařilo sice diskrétním, 
ale na charakter bohatým řeše-
ním.
U již zmiňovaného modelu 
Continuo došlo k zeštíhlení 
konstrukce, čímž dveřní křídlo 
a rám esteticky a funkčně  lícují 
se zdí  a nabízejí příjemnou 
kontinuitu prostoru a plochy. 
Tato milimetrová hloubka 
zárubně člověka naláká 
a každého si podmaní, celé 
dveře pak překvapí svou jedno-
duchostí a diskrétností. Výsle-
dek je téměř mistrovské dílo, 
což jsou dveře Styla se skrytou 
zárubní, kde se vkládané kartá-
čované plochy u textury Trame 
střídají s hladkým porchem 
dveřního křídla.
Každý výrobek společnosti 
FerreroLegno je výsledkem 
celé řady speciálních řešení, 
která nejsou pouhými detaily 
- jsou totiž schopna dveře  
vyzdvihnout jako jedinečný 
výrobek  a rozšiřovat  tak do 
nekonečna  možnosti a varia-

bilitu typů:  frézování drážek na 
pantografu v úhlu 90° spojuje 
jednotlivé linky a kouzlí různé 
tvary,  systém dvojitého skla 
zároveň  izoluje místnost od 
hluku a dovoluje vstupovat do 
místnosti jen světlu, technolo-
gie “silent system” zaručuje 
tiché zavírání dveří, ohraňo-
vací systém 4 esteticky a 
efektně obloží  hrany stejným 
dřevem, jako je dřevo celé 
plochy křídla. Nátěry polyeste-
rovými laky zajišťují dlouhotr-
vající lesk a textura Trame zdů-
razňuje přírodní strukturu 
dřeva. Jedná se o moderní 
řešení, která ze všech dveří 
společnosti FerreroLegno 
vytváří opravdu jedinečné 
a nezaměnitelné kousky.
Design Made in Italy  jde ruku 
v ruce s vývojem každého 
výrobku a je na takové výši, aby 
uspokojil jakýkoliv požadavek 
zákazníků . 

Italská společnost FerreroLegno je  lídrem ve výrobě interiérových 
dveří s vlastní produkcí v sídle firmy v městečku Magliano di Alpi.  
Již po dlouhá léta s úspěchem prosazuje své výrobky v zahraničí 
a nyní se především  soustředila  na Českou republiku. Přítomnost 
této společnosti na českém trhu se stále více prohlubuje. 
V posledních letech byly otevřeny čtyři showroomy: v Brně, Ostravě, 
Pardubicích a Praze, jež se staly základními kontaktními místy pro 
ty, kteří si chtějí vybrat kvalitní dveře a svůj byt či dům tak zosobnit. 
Společnost FerreroLegno mimo to, že představuje to nejlepší 
z italského designu, zároveň snoubí hledání  estetického řešení 
a technologické inovace s tím vědomím, že dveře, mimo jiné, musí 
plnit svoji funkci a ne být jen  pouhou součástí zařízení bytu.

Rozvoj technologií, elektroniky a počítačových systémů je dnes tak rychlý, že pozorovatel mimo daný obor 
není prakticky schopen sledovat nejnovější trendy a možnosti. Projektanti a architekti se proto nejčastěji 
obrací na specialisty, díky kterým jsou schopni racionálně vyřešit požadavky investora nebo je dokonce 
překvapit nečekaným inovativním řešením nad rámec původních požadavků.
Na českém trhu již od roku 1999 působí společnost KD ELEKTRONIKA s.r.o., hlavní dodavatel 
Bang & Olufsen pro Českou republiku a v  poslední době také výrobků značek Kaleidescape a Lutron. Na 
jmenované značky, řízení inteligentních domů a možnosti, které jejich systémy nabízí, jsme se zeptali
Ing. Vladimíra Dzurendy - majitele společnosti KD ELEKTRONIKA s.r.o.

 veškeré informace o importovaném filmu nebo hudbě. Uživatel si velmi jednoduše 
dokáže vybrat film nebo hudbu na obrazovce za pomoci dálkového ovladače nebo na 
iPadu. V nejbližší době bude možné pořídit si filmy a hudbu přímo od firmy 
Kaleidescape. V USA se připravuje zahájení on line prodeje.
Další společnost, kterou v Česku zastupujete, je přední výrobce řídicích systémů 
osvětlení či zastínění, americká společnost Lutron. Dochází v případě užívání 
takového systému k významnější úspoře energie?
Ano, dochází k úspoře energie, ale jsem přesvědčený především o tom, že hlavní 
předností systému LUTRON je uživatelské pohodlí a intuitivní ovládání. Jedním 
tlačítkem změníte scénu v obývacím pokoji, bazéně, na zahradě a třeba při odchodu 
z domu nebo bytu vypnete jedním tlačítkem všechny světla, případně i některé 
zásuvky. Popis scén na podsvícených tlačítkách je uživatelsky dokonale jednoduchý.
Nemůže být ovládání těchto inteligentních systémů pro uživatele někdy příliš 
složité?
Zmínil jsem se již, že s každým zákazníkem tvoříme individuálně systém dle jeho 
potřeb a přání. Našim cílem je spokojený zákazník. Proto s klientem diskutujeme 
o jeho představách, potřebách a přáních, abychom navrhli systém na míru, který bude 
vyhovovat všem členům rodiny.
Nároky na estetickou stránku produktu jsou v dnešní době téměř srovnatelné 
s nároky na špičkovou kvalitu a funkčnost produktů. Jak se firmy staví k těmto 
požadavkům?
Estetika je velmi důležitá pro všechny naše dodavatele. Co ale odlišuje třeba 
Bang&Olufsen od jiných výrobců A/V techniky, není jen nadčasovost designu ale 
i kontinuita v kompatibilitě jednotlivých výrobků. U Bang&Olufsen je propojení 
nových a starších výrobků a jeden ovladač pro všechny výrobky standardem. Jsem 
přesvědčený, že ovládací prvky od firmy LUTRON, jejich tiché rolety, škála 
motorizovaných žaluzií a motorizované římské rolety splňují všechny požadavky na 
estetiku. Domácí kinosál od firmy CINEAK s velkým výběrem křesel a akustických 
panelů uspokojí i nejnáročnější zákazníky.
Je možné nabízené systémy využít pouze pro rezidenční nebo i pro komerční 
účely?
KD ELEKTRONIKA se zaměřuje především na rezidenční objekty. Jsme ale 
dodavatelem ovládání světel systémem LUTRON pro komerční projekt VELAA 
PRIVATE ISLAND na Maledivách. Systém LUTRON bude v 54 domech různé 
velikosti a v několika restauracích. Realizovali jsme i několik restaurací s reproduktory 
Bang&Olufsen a ovládáním světel od firmy LUTRON. Systém LUTRON využívá ve 
svých prodejnách po celém světě taky Louis Vuitton a další obchody, restaurace, hotely 
apod. Televizory Bang&Olufsen jsme dodávali pro Pražský 5* hotel Budha Bar.

Produkty firmy KD ELEKTRONIKA si můžete prohlédnout v showroomu 
Bang & Olufsen v Jáchymove ulici 4 - Praha 1 nebo na webu společnosti.

http://www.kd-elektronika.cz/
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"Propojení špičkových firem z různých oblastí, které zastupujeme, 
našich odborných znalostí a dovedností, je garancí vysoké kvality 
a spolehlivosti našich systémů." - Ing. Vladimír Dzurenda - majitel 
společnosti KD ELEKTRONIKA s.r.o.


