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V  červnu letošního roku se společnost Sikla 

(România) S.R.L. přestěhovala do svého nového 

sídla v centru Bukurešti. 

Jednatel Bogdan Duta: „Abychom i  v  budoucnu 

mohli uspokojit požadavky našich zákazníků na 

kompetentní poradenství, technickou podporu 

a  rychlou dostupnost našich produktů, rozhodli 

jsme se přestěhovat pobočku do větších prostor 

s  vlastním skladem.“ Zákazníci z  okolí Bukurešti 

mají nyní také možnost si své zboží vyzvednout na 

místě.

Sikla România v novém firemním sídle

Bogdan Duta a jeho tým

Během dvoudenního pobytu ve VS-Schwennin-

genu prošli zaměstnanci z  plánovacího oddělení 

španělských firem školením. Hlavními tématy byly 

nové výrobky a  softwarové BIM aplikace Sikla. 

Školení se konalo pod vedením aplikačních inže-

nýrů a zaměstnanců prodeje firmy Sikla Sistemas 

de Soportación S.L., která má své sídlo v Madridu. 

Zkrátka nepřišla ani osobní výměna zkušeností 

a prosíťování firem.

Španělští zákazníci na návštěvě německé centrály

Návštěva projektového týmu Sikla u výrobce lékařské techniky, společnosti Aesculap

Toto prestižní ocenění každoročně uděluje přední 

polský ekonomický časopis Puls Biznesu malým 

a  středním firmám, které rostly nejrychleji. Žeb-

říček byl poprvé sestaven v  roce  2000 a  řídí se 

výlučně finančními výsledky firem za poslední tři 

roky. Ocenění „Business Gazelle“ odráží dobrou 

pověst a důvěryhodnost společnosti.

Sikla Polska získala ocenění „Business Gazelle“

Sikla S.R.L.
Strada Mehadia Nr. 43
In incinta Grantmetal
Sector 6
RO-060543 Bucuresti
Tel. +40 21 7969501
office@sikla.ro
www.sikla.ro



v našem rychle se rozvíjejícím a stále více digitalizovaném světě 

jsou společnosti konfrontovány se stále složitějšími rámcovými 

podmínkami a musí neustále reagovat na nové požadavky. Rádi 

bychom Vám pomohli připravit se na Váš úspěch a v tomto vydá-

ní Vám proto přinášíme opět zajímavá a aktuální témata.

I my pracujeme na tom, abychom se neustále zlepšovali. Díky 

Vašim zpětným reakcím budeme přesně vědět, kde se skrývá 

nevyužitý potenciál, díky kterému Vám budeme i nadále schopni 

prostřednictvím našich produktů a služeb nabízet a poskytovat 

skutečnou podporu a  ulehčovat Vám tak práci. Proto jsme na 

naší domovské stránce umístili digitální zákaznický průzkum 

a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu. Další související informace 

najdete v rozhovoru s Achimem Münchem na straně 11.

V tomto vydání začínáme se seriálem „siFramo a naši nadšení 

zákazníci“ a chtěli bychom dát slovo i Vám. Staňte se i Vy velvy-

slancem systému siFramo a informujte nás o svém projektu siF-

ramo. V případě zájmu se prosím obraťte na svého konzultanta 

péče o zákazníky.

Každopádně se těším, že o  Vás uslyším – buď jako o  účast-

níkovi našeho zákaznického průzkumu nebo jako o velvyslanci 

siFramo. 

Vaše

Manuela Maurer

Vedoucí oddělení  

marketingové komunikace

Milá čtenářko, milý čtenáři,
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Sikla Bohemia s.r.o.
Impera Park
Hlavní 828
250 64 Hovorčovice 
Telefon 283 871 661
www.sikla.cz
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Zvýšená ochrana proti korozi  
(Sikla High Corrosion Protection) – HCP

V této analýze se nepřihlíží ke specifickým vnějším vlivům, jako jsou 

tepelné, chemické, mikroklimatické, mechanické nebo konstrukční 

faktory, které mohou mít vliv na zkrácenou životnost ochrany proti 

korozi. Proto je nezbytné analyzovat klimatické podmínky na daném 

místě a  v  případě potřeby je zvážit při výběru ochrany proti korozi 

nebo při klasifikaci kategorie korozní agresivity. Díky dlouholetým 

praktickým zkušenostem Vás naše společnost může podpořit a pora-

dit Vám. Obraťte se na nás.

Správné zařazení povlaku do kategorie korozní agresivity se pro-

vádí na základě zkoušky solnou mlhou. Po určitý počet hodin v solné 

mlze nesmí vzniknout koroze. 

Konstrukční díly Sikla s  ochranným systémem HCP jsou zařazeny 

do kategorie korozní agresivity C4 – dlouhá doba ochrany. Ochran-

ný systém HCP obstál ve zkoušce v  solné mlze bez vzniku koroze 

> 720 hod. 

Optimální ochrana proti korozi díky ověřeným procesům povrchových úprav

vysoká

středně agresivní

vně/uvnitř

velmi vysoká

agresivní

vně/uvnitř

krátká

střední

dlouhá

krátká

střední

dlouhá

2–5

5–15

> 15

2–5

5–15

> 15

240

480

720

480

720

1 440

Kategorie korozní 
agresivity

Korozivita Doba ochrany  
[třída]

Doba ochrany  
[roky]

Působení solné 
mlhy [h]

C4

C5

Doba ochrany po x hodinách zkoušky solnou mlhou (srov. EN ISO 9227:2005-10)

Ocelové konstrukční díly se musí chránit proti korozi, aby byla za-

ručena jejich celistvost během plánované doby používání. Pokud na 

nějakém místě vznikne koroze a nebude zjištěna, může dojít k nebez-

pečnému poškození konstrukčního dílu a případně celého systému. 

Zejména u nosných konstrukcí je nutné zaměřit pozornost na je-

jich neomezené a bezpečné používání po plánovanou dobu životnosti. 

V  zadávacích dokumentacích a  smluvních podkladech se z tohoto 

důvodu často zadávají požadavky na určité povlaky nebo ochranné 

nátěrové systémy bez specifických znalostí o  místním prostředí či 

o mikro a makroklimatu. Často se nezohledňují inovace v technologii 

povrchových úprav a povlakování.

Proto je tedy zásadní komplexní pohled na požadavky na místě. Dů-

ležitá je i analýza klimatickým podmínek na místě konstrukce podle 

normy EN ISO 12944-2 (tabulka 1: Kategorie korozní agresivity pro 

atmosférické podmínky okolí […]). Tato norma definuje šest kategorií 

od „nepodstatné“ po „velmi silnou“ na základě příslušných podmínek 

okolí.

Dominik Zanker (M. Eng)
Produktový manažer Simotec

nepodstatné

malé

mírné

silné

velmi silné

velmi silné

Kategorie  
korozní agresivity

Korozní  
zatížení

Vně Uvnitř

C1

C2

C3

C4

C5-I

C5-M Pobřežní a příbřežní oblasti s vysokým zatížením solí.

Průmyslové prostory s vysokou vlhkostí a agresivním prostředím.

Průmyslové a pobřežní oblasti s mírným zatížením solí.

Městské a průmyslové prostředí, mírné znečištění kysličníkem siřičitým. 
Pobřežní oblasti s malým zatížením solí.

Prostředí s nízkým znečištěním. Většinou venkovské oblasti.

Budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním.

Budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním.

Chemická zařízení, kryté bazény, přístřešky pro malá plavidla  
nad mořskou hladinou.

Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním vzduchu,  
např. zařízení pro výrobu potravin, prádelny, pivovary, mlékárny.

Nevytápěné budovy, kde může vznikat kondenzace, např. sklady, sportovní haly.

Vytápěné budovy s neutrálními prostředím, např. kanceláře, obchody, školy, hotely.



Odolnost povlaků zinek nikl proti korozi je asi o faktor 10 vyšší než při 

žárovém zinkování. Z tohoto důvodu jsou také o faktor 10 redukovány 

i tloušťky vrstvy (asi 8–10 µm). 

Povlaky ze zinkových mikrolamel podle  

EN ISO 10683 a EN 13858

Pocházejí rovněž z automobilového průmyslu. Již delší dobu se také 

používají ve stavebnictví pro vysoce odolné ocelové komponenty 

(šrouby s  třídou pevnosti > 10,9, matice s  vysokou pevností, kon-

strukční díly s pevností v tahu > 1000 N/mm² atd.). Důvodem je ne-

bezpečí vodíkové křehkosti při elektrolyticky nanášeném povlaku.

Ve srovnání s žárově zinkovanými konstrukčními díly je tloušťka vrstvy 

5–15 µm rovněž výrazně redukována, neboť odolnost proti korozi je 

podstatně lepší. Jedná se o  takzvanou katodickou ochranu, při níž 

se povlak „obětuje“, aby chránil základní kov. Nedochází k  infiltraci 

ochrany proti korozi.

Vynikající vlastnosti tohoto povlaku přezkoušela a potvrdila instituce 

MPA Stuttgart. 
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Přehled ochranných systémů HCP

Žárové povlaky zinku nanášené ponorem  

(kusové žárové zinkování) podle EN ISO 1461

Osvědčený a známý povlak proti korozi, který lze použít až do kate-

gorie C4 a C5. Častým zadáním v zadávacích dokumentacích a pro-

jektech je minimální tloušťka vrstvy. Méně je ale známo, že tloušťka 

vrstvy se řídí podle normy tloušťkou materiálu, a je tedy předem sta-

novena. Tloušťka vrstvy je od 45 do 85 µm. 

U jemných geometrických tvarů (malé vrty nebo závity do neprůchozí 

díry) není žárové zinkování vhodné. V  závislosti na konstrukci může 

žárové zinkování i škodit. Po požadovaném moření a následném su-

šení mohou zůstávat zbytky kyselin a pronikat do mezer. Ty nejsou po 

žárovém zinkování viditelné a  při prvním setkání s  vlhkostí nejdříve 

dochází ke vzniku rzi a k „vykrvácení“ mezery.

Hodnoty z praxe pro míru úbytku zinkové vrstvy [µm/rok] uvádí norma 

EN ISO 14713-1 (tabulka 2). Z ní lze vyvodit případnou délku život-

nosti.

Slitinové povlaky zinek nikl podle EN ISO 19598

Tento povlak byl původně vyvinut pro automobilový průmysl, kdy byl 

vystaven vysokým požadavkům na ochranu proti korozi před tepelným 

zatížením, posypovou solí a klimatickými podmínkami. 

Slitinové povlaky zinek nikl se nanášejí elektrolyticky. Při tomto pro-

cesu je vodivý roztok obsahující kovové iony pod napětím, čímž se na 

elektrodách usazuje kovová vrstva. Jako katody fungují při usazování 

kovu konstrukční díly, na kterých má vzniknout povlak.

Konstrukční díly Sikla s ochranným systémem HCP vždy splňují ka-

tegorii korozní agresivity C4 – dlouhá doba ochrany a jsou v souladu 

s předpisy normy EN ISO 12944-2.

5–15 1/10 720zinková lamela

Druh ochrany 
povrchu

Tloušťka 
vrstvy [µm]

Korozní úbytek materiálu/
rok ve srovnání s kusovým 
žárovým zinkováním

Minimální doba trvání  
zkoušky v solné mlze bez  
koroze na základním materiálu [h]

8–10 1/10 720Galv. legovaný 
povlak zinek/nikl

Druh ochrany 
povrchu

Tloušťka 
vrstvy [µm]

Korozní úbytek materiálu/
rok ve srovnání s kusovým 
žárovým zinkováním

Minimální doba trvání 
zkoušky v solné mlze bez 
koroze na základním materiálu [h]

Vlastnosti zinek-niklových povlaků

≤ 0,1

0,1–0,7

0,7–2,1

2,1–4,2

4,2–8,4

> 100

> 100–78

78–26

26–13

13–6,5

Kategorie  
korozní  

agresivity

Míra korozního 
úbytku  

[µm / rok]

Životnost ochrany proti korozi (kusové žárové zinkování) 
pro tloušťku základního materiálu > 3 až ≤ 6 mm 
při minimální místní tloušťce vrstvy 55 µm [roky]

C1

C2

C3

C4

C5

Míry korozního úbytku u kusově zinkovaných konstrukčních dílů podle kategorie korozní 
agresivity (srov. EN ISO 14713-1:2010-05, tabulka 1)

70

55

45

85

70

55

> 6

> 3 až ≤ 6

≥ 1,5 až ≤ 3

Tloušťka materiálu 
základního materiálu [mm]

Minimální hodnota místní 
tloušťky vrstvy [µm]

Průměrná tloušťka  
vrstvy [µm]

Tloušťka vrstvy zinku podle tloušťky materiálu (srov. EN ISO 1461:2009-10 tabulka 3)

Zinek-niklové  
povlaky

Žárové zinkování Lamelové zinkové  
povlaky

Kategorie korozní agresivity C4 –  
dlouhá doba ochrana EN ISO 12944-2
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V poslední proluce výstaviště vzniklo od okamžiku 

položení základního kamene v říjnu 2016 

obdivuhodné stavební dílo. Výstavní plocha o rozloze 

33 600 m2 je rozdělena na dvě úrovně a nabízí 

tak místo pro 11 800 návštěvníků. Nová hala ve 

frankfurtské čtvrti Europaviertel má vnitřní plochu 

pěti fotbalových hřišť. Stavba gigantické budovy 

vznikla za pouhých 22 měsíců. Díky masivní 

konstrukci budovy s nosností podlahy 33,3 kN/m² 

zde mohou na horní úrovni přízemí jezdit dokonce 

těžká nákladní vozidla.

Veletrh investoval do haly 12 zhruba 250 milionů eur. 40 % ob-

jemu investic připadá na technologie, rozsah podílu technologie 

na stavbě budovy je tedy zcela jasný. Na konci roku 2016 získala 

naše společnost celkovou zakázku na dodání systému upevnění. Za 

technické zařízení budov byly odpovědné pobočky ENGIE v Kolíně, 

Stuttgartu, Mnichově a Drážďanech.

Předvídatelný postup výstavby díky prefabrikaci  

a koncovým montážím

V  meziúrovních kompletního stavebního celku i  v  suterénu veletrž-

ní haly se nacházejí zdroje energie technického zařízení budov. Jen 

pro centrály v  podzemním patře s  celkovou plochou 1 400 m² byla 

kompletní sekundární ocelová konstrukce pro práce na technickém 

zařízení budovy provedena pomocí systému siFramo. Asi 250 modulů 

siFramo bylo namontováno uvnitř 600metrových chodeb pro zásobo-

vání. Moduly (V: 3,00 m x Š: 2,20 m) vážily 125 kg. Jasnou výhodou 

oproti konvenční montáži bylo modulární plánování, definování struk-

turovaných procesů montáže a značná časová úspora díky předběžné 

montáži. Související zkrácení doby výstavby s konstantní kvalitou bez 

odřezků a zbytkového materiálu našeho zákazníka přesvědčilo.

Pohled do chodby pro zásobování

siFra mo Catwalks – highlight při  
novostavbě veletržní haly č. 12 ve Frankfurtu



Údržbové a inspekční lávky – siFramo Catwalks

Když návštěvník veletrhu obrátí svůj zrak ke stropu haly, na všech 

úrovních haly uvidí impozantní konstrukci lávek. Tyto moduly byly 

zhotoveny v závodě Sikla ze systému siFramo, podlahových mřížova-

ných roštů a kvalitního systému zábradlí. Kromě dodržování přísluš-

ných norem a předpisů pro provedení (např. DIN ISO 14122-3:2016) 

byly vytvořeny ověřitelné statické výpočty, které vyhodnotil a schválil 

autorizovaný statik investora. V  rekordním čase byly zkonstruovány, 

propočítány a vyrobeny potřebné speciální díly. 

Dokonale se tak povedlo zrealizovat základní myšlenku našeho 

plánování, tedy co nejjednotnější a nejjednodušší provedení. Pro zá-

kladní systém Catwalks byly pouze dva modulové typy a jeden doda-

tečný prvek pro případné vyrovnání tolerance. Pro kompletaci modulů 

s  indukčními přístroji RLT připravenými na staveništi musely být při 

montáži použity zátěže o  hmotnosti až 1,4  t. K  usnadnění montá-

že jsme naplánovali pomocné konstrukce a montážní stoly a použili 

vhodná zvedací zařízení. Kdo by chtěl projít po všech 22 lávkách, mu-

sel by ujít trasu 1,8 kilometru.

Kritériem pro plusové body k projektu bylo převzetí montáže modulů 

Sikla. V  období mezi prosincem  2016 a  březnem 2018 společnost 

Sikla řídila a realizovala s partnerským podnikem montáž lávek a mo-

dulů do chodeb pro zásobování. 

Zvláštní moduly pro umělecké dílo

Pomocí montážních systémů Sikla bylo zrealizováno mnoho stan-

dardních i specifických řešení. Za zmínku stojí také konstrukce 

siFramo pro zavěšení uměleckého díla v severním foyer haly. Pro 

systém navijáků byla namontována propracovaná konstrukce, 

která vyhovuje jak funkčním, tak estetickým požadavkům. Jako 

podpora pro moduly siFramo Catwalk vznikla ve výšce 22 metrů 

údržbová plošina pro inspekční práce. 

 

Pro tento projekt naše společnost dodala a namontovala více 

než 20  kilometrů nosného profilu siFramo a  zhruba 300  tun 

upevňovacího materiálu Sikla. 

Projektový management Sikla komunikoval s  více než 40  kon-

taktními partnery objednavatele a subdodavatelských firem. Na 

technickém zařízení budovy pracovalo denně 300 až 400 mon-

térů. Abychom zajistili kvalitní péči, každý týden byl na místě 

vedoucí technik projektu Sikla. Kromě služeb péče a plánování 

jsme také školili montéry, dali k dispozici sklad zboží, skladový 

kontejner a výtahový kontejner.
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siFramo Catwalks

Montáž modulů siFramo Catwalk

Konstrukce a údržbová plošina Sikla pro umělecké dílo

Torsten Schmalzried
Projektový inženýr



Umístěním konstrukčních dílů a informací, které u nich stojí, je mož-

né vygenerovat seznam materiálů obsahující všechny automaticky 

zjištěné spojovací prvky ve formátu Excel. Kromě toho SiCAD4TRI-
CADMS nabízí možnost automatického vytvoření výkresu plánova-

ných zvláštních podpěr.

Nástroj SiCAD4TRICADMS je od verze TRICAD 2017_5 pro kaž-

dého uživatele TRICAD s  moduly topení 3D, Sprinkler 3D a  Piping 

3D přístupný omezeně. K lepšímu využití jsou v této verzi zapotřebí 

patche. Od verze 2018 0 jsou tyto patche integrovány. 

S oběma CAD aplikacemi Sikla SiCAD4TRICADMS a SiCAD4Re-
vit si můžete naše produkty inteligentně zahrnout do svých CAD 

systémů a nakonfigurovat. 

SiCAD4TRICADMS
TRICAD MS je nástroj pro plánování pro oblast TZB a pro digitální 

plánování výroby. Jádrem systému této aplikace je MicroStation od 

Bentley Systems. Díky plně integrované platformě pro výměnu zku-

šeností pro data CAD (Projectwise) se plánování BIM s MicroStation 

osvědčilo ve velkých projektech.

SiCAD4TRICADMS se používá jako databanka konstrukčních dílů 

pro umístění profilů. Ze Sikla CAD knihovny se exportují grafické 

údaje a informace pro napojovací konstrukční díly, konzoly, příslu-

šenství a  díly pro potrubí. Konstrukční díly se exportují společně 

s  dodatečným textovým souborem. Textový soubor je základem 

pro aktivní kontrolu uživatele a stanovuje metodiku umístění. Čelní 

adaptér STA F 100 například pozná, které konstrukční díly mají být 

napojeny primárně a sekundárně. Když uživatel chybně kombinuje 

konstrukční díly, obdrží varovné upozornění. Pokud jsou součásti 

sestaveny správně, spojovací díly automaticky rozpoznají svou po-

lohu a profily se zkrátí tak, že zvláštní podpora může být realizována 

v plánovaných rozměrech. 
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Moderní a inovativní plánování budov  
se softwarovými BIM aplikacemi Sikla

SOFTWARE
APPLIKATIONEN

BIM mění procesy plánování, stavby a provozu budovy. S použitím 
této aplikace jsou efektivnější a transparentnější. Základem je 
zde digitální model budovy. Efektivita je dána pracemi na modelu 
a datech, která se používají se specializovaným softwarem 
k plánování, výpočtu, simulaci, pro zkoušky, zadávací dokumentaci 
a pro pozdější provoz budovy. 

Ovládací rozhraní

Speciální podpěra ze siFramo
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SiCAD4Revit 
Aplikace Autodesk Revit Addin SiCAD4Revit je určena pro odbor-

né plánovače technického zařízení budov a pro upevňovací techniku. 

V plánovacím prostředí se mohou konstrukce Sikla efektivně konfigu-

rovat a umístit. Dají se exportovat výkresy montáže a seznam materiálu 

(MTO) a použít pro objednávku.

Level of Graphic (LoG) je zobrazen tak detailně, jak je potřebné. Zob-

razení s vrtanými otvory a šrouby je potřebné jen ve výjimečných pří-

padech (např. pro fotorealistická zobrazení nebo videa). Level of Infor-

mation (LoI) je obohacen o všechny potřebné alfanumerické informace, 

které jsou nezbytné pro příslušné plánování. 

Základní funkčnost aplikaceSiCAD4Revit zjednodušuje vytvo-

ření modulů Sikla sestávajících z montážních kolejnic, konektorů 

a držáků trubek při zohlednění stavebních podmínek a instalací 

TZB, které mají být upevněny. Zde se používají šablony, které 

představují časté druhy konstrukcí.

Program SiCAD4Revit je program oddělený z  hlavní části od 

hlavní aplikace Revit. V prostředí Revit se vyrábí pouze interakce 

s modelem. To obsahuje skenování modelu podle trubek, upev-

ňovacích prvků, které jsou k dispozici, stěn, nosníků atd. a dále 

umístění nebo přestavbu konstrukčních dílů Sikla. 

Jako další funkce lze držáky exportovat do výpočtového progra-

mu statiky RSTAB firmy Dlubal, který používá Sikla pro statické 

výpočty. Tak lze zabránit případným chybám způsobených ma-

nuálním přenosem.

Bruno Pedro
BIM Professional

Plán sestavení

Box Sikla se spojovacími prvky
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Systém siFramo byl použit v posledních letech úspěšně po celém 
světě v mnoha projektech a v nejrůznějších oblastech. 
My tohoto úspěšného příběhu teď využijeme a dáme slovo 
našim zákazníkům: V tomto vydání bude referovat Iztok Stanonik, 
investor a jednatel firmy Polycom o novostavbě hlavního sídla 
firmy ve slovinském městě Škofja Loka.

Firma Polycom nabízí integrovaná vývojářská řešení od vývoje produktů přes 
vývoj nástrojů až po výrobu polymerních výrobků pro automobilový průmysl 
a jiná odvětví.

Oba jednatelé: Iztok Stanonik z firmy Polycom  
a Ignac Jantelj z firmy Sikla Slovinsko

a naši nadšení zákazníci

Chtěli byste být velvyslancem siFramo v  příštím vydání? 

Kontaktujte prosím svého konzultanta péče o zákazníky naší 

firmy. „Těšíme se na další skvělé realizace projektů se sys-

témem siFramo.

Iztok Stanonik

»Původně byla v plánu klasická upevňovací řešení, která se mi 

ale vizuálně moc nelíbila. Když mi pan Jantejl z firmy Sikla předsta-

vil systém siFramo, přesvědčila mě jednak estetická stránka systému 

a  také to, že se z hlediska prostorového ukázal jako velmi efektivní. 

Také jeho montáž je mnohem rychlejší než je tomu v případě klasic-

kých upevňovacích řešení. Díky povrchové úpravě HCP systém nabízí 

podstatně vyšší ochranu proti korozi než galvanicky pozinkovaný ma-

teriál. Jsem velmi rád, že jsme se rozhodli pro firmu Sikla a  systém  

siFramo. I proto, že se jednalo o kompletní dodávku včetně montáže. «
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Rozhovor s Achimem Münchem,  

vedoucím systému řízení / systému jakosti

Mezinárodní řízení jakosti  
podle nejnovějšího stavu

ISO 9001 poskytuje základ pro procesy v souladu s předpisy a standardy. 
Přechodová lhůta od dosavadní verze normy 2008 na 2015 skončila na konci 
září tohoto roku. Proto se naše aktivity týkající se řízení jakosti soustředily 
na realizaci systému řízení podle nejnovějších požadavků.

Jak se vyvíjí oblast řízení jakosti?

A. Münch: Cítíme znatelný trend směrem ke schvalování produktů 

a dokumentované kvality produktů. Naši zákazníci chtě-

jí být ujištěni o  tom, že naše výrobky mají konzistentní 

kvalitu. 

  Kromě toho nabývá na stále větším významu téma bez-

pečnosti. Tu bereme vážně, výroba našich nosných sys-

témů, např. siFramo, se řídí normou EN 1090. Dalším 

příkladem jsou naše potrubní objímky, které podrobu-

jeme dobrovolné certifikaci „TÜV Rheinland LGA tested 

Quality“, tedy kontrole třetí stranou.

Naši zákazníci tedy očekávají víc než jen čistou kvalitu výrobků? 

A. Münch: Ano. Vezměme si např. princip dodávky Just-in-time 

známý z automobilového sektoru. Ten stále více proniká 

i  do stavebnictví. Už je téměř samozřejmostí, že zboží 

objednané dnes dorazí na stavbu ve správném množství 

ve správnou dobu zítra. To znamená příslušné výzvy pro 

logistiku a  udržování skladových zásob. Aby byly pro-

cesy efektivní, používáme zde orientaci procesu, kterou 

požaduje norma ISO 9001. Hodnocení rizik a  analýza 

procesů nám pomáhají neustále rozvíjet procesy.

Naším cílem je neustále vylepšovat nabídky produktů a služeb 

společnosti Sikla, abychom našim zákazníkům usnadnili práci. 

Jak zohledňujeme zpětnou vazbu od zákazníků v našich vývo-

jových procesech?

A. Münch: Prvním krokem je zjistit potřeby zákazníka, abychom ve 

druhém kroku mohli posoudit jeho spokojenost. K tomu 

nám slouží různé kanály. Jedním z nich je digitální zá-

kaznický průzkum zahájený v letošním roce, který je tr-

vale umístěn na naší domovské stránce pod odkazem 

„Kunden-Feedback“ (Zpětná vazba od zákazníků). Tento 

druh zákaznického průzkumu se postupně zavádí ve 

všech zahraničních dceřiných společnostech Sikla. 

Váš názor je pro nás důležitý! Využijte prosím možnosti podat nám 

zpětnou vazbu a zúčastněte se našeho on-line zákaznického průzku-

mu, pokud už je ve Vaší zemi dostupný. 

Manuela Maurer a Achim Münch



Rozsáhlé právní předpisy, směrnice a normy k preventivní ochraně před 

požárem podléhají neustálým změnám. Identifikovat je a zohlednit jejich 

aktuálně platné verze je stálou výzvou pro plánovače požární ochrany, 

znalce, zkušební ústavy a úřady.

 

Průvodce protipožární ochranou firmy Sikla zohledňuje aktu-

ální znalosti získané v oblasti norem, zkouškami konstrukč-

ních dílů a spoluprací se zkušebními instituty a organizacemi 

doma i  v zahraničí a  pomáhá orientovat se v  nejnovějším 

stavu techniky.

Tabulky s  hodnotami požárního zatížení, včetně deformací pro mnoho 

konstrukčních dílů a staveb konstrukcí typických pro toto odvětví zajiš-

ťují, že cíle ochrany mohou být důsledně komunikovány přes rozhraní, 

a mohou tak být postaveny bezpečně.

Bylo dodrženo omezení únosnosti z hlediska bezpečnosti podle normy 

EN 1363-1 týkající se omezení deformace. Aktualizovaný návrh 

2018-04 normy EN 1363-1 zohledňuje kritérium únosnosti do budoucna 

ještě jasněji. Tak lze provést výpočty v  rámci spolehlivosti „Zachování 

průřezu profilů“ na základě normy EN 1993-1-2, pokud je k dispozici 

odborné posouzení na větší deformaci. Je nutné zdůraznit, že „držáky 

nacházející ??? se v leží mimo tuto oblast spolehlivosti a proto nemohou 

být zohledněny.??? Takové montáže jsou podle nejnovějšího stavu 

techniky nepřípustné a nemohou být převzaty.

Jsme kompetentním partnerem i v oblasti požární 
ochrany, kontaktujte nás!

Protipožární upevňovací řešení s průvodcem 
protipožární ochranou firmy Sikla
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Tabulky s hodnotami tepelného zatížení


