
 
 

 

 

Stínění ve 21. století? Ovladače nebudou 

zapotřebí, nastínil Jakubec 
 
Vsetín 23. září 2019 – Zakladatel a majitel společnosti CLIMAX Miroslav Jakubec 

promluvil v rámci konference Svazu podnikatelů ve stínicí technice na letošním 

stavebním veletrhu For Arch. Svůj čtvrthodinový příspěvek věnoval vývoji stínicích 

systémů od konce 19. století přes současnost až po výhledy do budoucna.  

 

Pro rozvoj stínění byl u nás podle Jakubce zlomový rok 2004, kdy 

nastal obrovský boom výměny dřevěných oken na plastová a 

společně s nimi narostla poptávka po instalaci vnitřních žaluzií. 

Díky ziskům z prodeje mohli výrobci investovat do rozvoje dalších 

typů stínicí techniky, které známe dnes.  

 

Výrobní společnosti se začaly specializovat a tím došlo 

k jasnému rozdělení na vnitřní a venkovní stínicí prvky. Zákazníci 

vybírají stínění s ohledem na jeho funkčnost, kombinují vnitřní a 

vnější varianty. Specifikem českých zákazníků jsou široké 

požadavky na barevnost, stínicí technika musí ideálně ladit 

s interiérem i architekturou domu. Současným fenoménem 

napříč Evropou jsou venkovní žaluzie.  

 

V blízké budoucnosti očekáváme navýšení prodeje svislých fasádních clon, vznik servisních 

firem specializujících se na technickou údržbu a čištění stínění nebo také plnou motorizaci, 

která půjde ruku v ruce s automatizací českých domácností, uzavřel Jakubec. 

 

 

 

 

Více informací a inspirace najdete na www.climax.cz. 
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Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Zaměstnává 494 zaměstnanců a 

patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu své 

existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové 

centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do zemí západní Evropy. 

CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti 

hmyzu a vnitřní žaluzie.  

http://www.climax.cz/

