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Nové trendy v oblasti otvorových výplní
Rozhovor s Jurajem Koudelou, obchodním ředitelem společnosti OKNOPLAST pro ČR a SR
které získalo hlavní cenu „Nejlepší produkt“
renomovaného italského stavebního portálu
Edilportale. Jde o okno, jehož povrch imitující
dřevo je viditelný i při otevření okna a najdete
jej jen v nabídce společnosti OKNOPLAST.

Jakým směrem se v současnosti ubírají
trendy v oblasti otvorových výplní?
Okna jsou významným prvkem, který
dotváří celkový vzhled budovy z exteriéru
a jsou taktéž interiérovým doplňkem. Čím dál
významnější roli hrají při výběru oken kromě
technických parametrů také design a estetika. V minulosti byly evidentní jisté módní
trendy, například dekory s imitací dřeva nebo
meziskelní či nalepovací mřížky na skle. V současnosti převažuje silný trend individualismu
výběru. Tak jako architektura staveb může být
různorodá, stejně tak může být různorodý
i výběr oken, jen je nutné zvolit správný typ
okna, který se bude hodit k celkovému vzhledu budovy. Jiná okna si vybereme do funkcionalistické vily, jiná do rodinného domu. Důležité je, aby si zákazník mohl vybrat. Pro nás
bylo velkým úspěchem zavedení produktu
PLATINIUM, díky kterému jsme jako jediní dokázali zákazníkům nabídnout křídlo zaoblené
z vnitřní strany a ukázali tak, že okno může
být zároveň dekorací interiéru. V naší nabídce
tedy zákazník najde profily zaoblené z vnitřní
i vnější strany, ale i okna s klasickým jednoduchým tvarem. Co se týče barev, trend vidíme
v industriálních dekorech, jako např. antracit. Důkazem většího vlivu designu na výběr
oken je i náš nový produkt, okno Colorfull,

Moderní technologie a inovace ve výrobě
dnes umožňují renomovaným výrobcům
produkovat okna s vysokými tepelně-izolačními schopnostmi. Nejsou ale tyto vlastnosti spíše na škodu, co se týče například
správné cirkulace vzduchu v místnosti?
Moderní technologie skutečně umožňují
výrobu oken, která mají velmi vysoké parametry těsnosti a tím zamezují přirozené cirkulaci
vzduchu, jak tomu bylo u starých netěsných
oken. Já v tom vidím výhodu, že o tom, jestli
dochází k výměně vzduchu nebo ne, rozhodu-

V této otázce ale doporučuji individuální výběr nejlepšího řešení, který je možný v konkrétních situacích. S výběrem vám dokážeme
poradit v našich prodejnách.
Na místech obzvlášť vystavených hluku je
třeba zajistit i vhodnou akustickou izolaci. Na čem protihlukové izolační vlastnosti
závisejí?
Zvukově-izolační vlastnosti oken jsou
v první řadě závislé na výběru skel. Důležité je
asi ale uvědomit, že různé zvuky mají různou
frekvenci, znamená to tedy, že jiné parametry
má hluk z ulice, jiné rozhovor či hudba. Proto
je potřebné při výběru skel s odpovídajícími
vlastnostmi izolace hluku brát v úvahu konkrétní situaci. Opět doporučuji poradenství
v našich prodejnách.

Platinium Evolution

je uživatel. Pro potřebnou výměnu vzduchu
potom slouží systémy odvětrávání, které jsou
regulovatelné manuálně, ale automaticky
na základě vlhkosti v místnosti. Tyto systémy
mohou být součástí oken anebo samostatně.

Okna Colorfull
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Jak se rozvíjí zvyšování bezpečnosti oken?
Velmi velký pokrok při hledání řešení
odolnosti proti vloupání udělali naši dodavatelé kování, ale pro okno, které funkčně
odolá útoku nezvaných hostů, je potřebná
jistá komplexnost řešení. Důležité je tedy kování, které bude obsahovat dostatečný počet
protikusů proti vloupání, tento počet závisí
na úrovni WK1, WK2 a určuje ho norma EN-V
1627-30. Stejně tak je důležité, aby tyto protikusy byly uchycené do uzavřené výztuhy
v rámu. Kromě kování je nutné, aby okno proti vloupání mělo odpovídající skla s fólií a aby
také sklo bylo zabezpečené proti vyražení.
Nesmíme zapomenout ani na kličku s klíčem
a samozřejmě montáž, při které je nutné, aby
byla realizována vyškolenými montážníky.
Prvním oknem, které má certifikát potvrzující
WK2 a je vyráběné a montované podle přísné
normy EN-V 1627-30, je Protect Plus z nabídky společnosti OKNOPLAST. Jak můžete vidět,
této problematice je u nás věnována velká
pozornost.

