
 

  

 

 
 
 

Výrobce stínicí techniky CLIMAX investoval do rozšíření výroby ve Vsetíně  
 
Vsetín 31. března 2014 - Český producent stínicí techniky - společnost CLIMAX rozšiřuje své výrobní 
kapacity ve Vsetíně. V zcela nových výrobních prostorách, které se nachází ve Vsetíně - Jasenicích, 
o celkové ploše 4 500 m2 se vedle klasických venkovních žaluzií začala vyrábět také novinka na 
českém trhu - žaluzie Protal. Patent a výrobní linku CLIMAX zakoupil od švýcarského partnera. 
Systém Protal v Evropě vyrábí pouze čtyři společnosti. Investice ve výši 85 milionů korun zahrnuje 
vedle rozšíření prostor také pořízení nových technologicky vyspělejších výrobních zařízení. 
 
Nové prostory firma zakoupila a 
provedla zde rozsáhlou 
rekonstrukci. Do výrobních hal 
byla instalována nová 
patnáctimetrová válcovací linka, 
mycí box venkovních žaluzií, 
lakovna a technologie potřebné 
k výrobě žaluzie Protal. 
 
 „Některé společnosti kráčejí 
směrem do budoucna, ale CLIMAX 
běží,“ komentuje rozšíření výroby 
Miroslav Jakubec, ředitel 
společnosti a místopředseda Sdružení výrobců stínicí techniky. Rok 2013 společnost CLIMAX 
zakončila s rekordním obratem 678 milionů korun, což je o 8,5 % více než v předcházejícím roce. 
Export, který se na obratu podílí 70%, narostl o 16 %.  
 
„Rozšíření výroby v divizi venkovních žaluzií je logickým krokem, kdy tento segment zaznamenává 
vysoký meziroční nárůst,“ dodává obchodní ředitel David Žabčík. Venkovní žaluzie patří mezi 
zákazníky k nejoblíbenějším stínicím prvkům. Jako jediné totiž dovolují současně větrat a stínit. 
Uživatelé venkovních žaluzií ocení zejména fakt, že odstíní světlo a hlavně zachytí i podstatnou část 
tepelného záření už v okamžiku, než projde sklem okna do místnosti.   
 
Společnost CLIMAX zaměstnává přes 350 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům 
v regionu. CLIMAX v České republice produkty nejen vyrábí, ale zároveň provozuje vlastní vývojové 
centrum. Vlastní vozový park společnosti umožňuje dodat přes 97 % objednávek k zákazníkům včas, 
tedy do tří dnů od objednání výrobku.  
 
Více informací najdete na www.climax.cz  

 

http://www.climax.cz/


 

  

 

 
 

*** 
 
Společnost SERVIS CLIMAX a.s. je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Na trhu působí již od roku 1993 
a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Je držitelem certifikátu ISO 9001. 
SERVIS CLIMAX a.s. se zabývá výrobou, prodejem a poradenstvím v oblasti stínicí techniky. Výroba a sídlo společnosti se 
nachází ve Vsetíně. 
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