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Zaujímavosťou tohtoročnej výstavnej sezóny bolo
cezhraničné kolidovanie termínov výstav (jednej

domácej a jednej zahraničnej), lebo v tom istom termí-
ne ako výstava v Norimbergu bola na Slovensku v bra-
tislavskej Inchebe najväčšia stavebná výstava CONE-
CO. Slovenská odborná verejnosť mala teda problém
vybrať si, kam sa ísť pozrieť – do zahraničia či zostať
doma. Obdobnú dilemu sme riešili aj my v redakcii.

Do Norimbergu nás navyše lákala aj pozvánka od
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Stavebnú sezónu každoročne otvára množstvo výstav
venovaných problematike stavebníctva. Nie je to inak ani tento
rok a v reportáži vám priblížime najväčšiu výstavu okien
v Európe, ktorá sa uskutočnila 24. – 27. 3. 2010 v Norimbergu.

Výstava Fensterbau Frontale 2010
v Norimbergu

Festival okien

Vstupný objekt výstaviska v Norimbergu, v ktorom sa
nachádzajú konferenčné sály a servisné strediská pre
vystavovateľov. Na obrázku vľavo je pohľad na
vomkajšie megaparkovisko dlhé viac ako 1 km.
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firmy Rehau, ktorá vlani na výstave Fensterbau Fron-
tale predstavila prevratnú novinku v technológii výro-
by plastových okien. Avizované pokračovanie „plas-
társkej revolúcie“ nás nakoniec „prinútilo“ vycestovať
aj do Norimbergu.

S odstupom pár dní od ukončenia oboch výstav mô-
žeme konštatovať, že bolo dobré ísť sa pozrieť na obe
výstavy. Aspoň môžeme porovnať úroveň výstavníc-
tva, ale aj vystavovaných stavbárskych technológií.

Výstavisko v Norimbergu je moderné s dokonale vy-
riešeným parkovaním v troch parkovacích domoch
priamo pri výstavisku a množstvom voľných parkova-
cích plôch v okolí, ktoré sú s výstaviskom spojené
špeciálnou autobusovou linkou. O organizácii parko-
vania by bolo možné napísať vedeckú prácu. Stačí
však asi poznámka, že aj tu sa prejavuje príslovečný
„nemecký“ zmysel pre poriadok. Príkladom môže byť
oznam o konaní výstavy asi 20 km pred Norimber-
gom na diaľničnom signalizačnom zariadení, aby ste
sa zaradili do správneho diaľničného pruhu, ktorý vás
navedie k výstavisku.

Po pohodlnom zaparkovaní v parkovacom dome
vedľa výstaviska a maličkých šokoch z cien vstupné-
ho (14 eur/osoba) sme teda na výstavisku. Výstavné
haly sú postavené najmodernejšími technológiami
s veľkým množstvom skla s dokonale fungujúcou
vzduchotechnikou. Zaujímavosťou je, že usporiada-
nie hál je akousi kópiou včelieho plastu, kde šesťu-
holníkové výstavné haly sú navzájom pospájané ko-
munikačnými chodbami, a tak orientácia naávštevní-
kom nerobí žiadne problémy.

Samotnú nomenklatúru výstavy tvorili tri základné
tematické okruhy – plastové okná, drevo a drevené
okná a haly strojných technológií či služieb pre výro-
bu okien, ako sú sklo, softvér, kovanie...
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Žiarivá biela sprevádzala výstavný stánok nášho
pozývateľa firmu REHAU, ktorá na výstave predviedla

niekoľko noviniek, ktoré vám podrobne predstavíme
v nasledujúcom čísle nášho časopisu.

Nemýľte sa, krivosť týchto terasových dverí nie je
chyba fotografa, aj takto upútavali pozornosť
návštevníkov výrobcovia plastových okien.
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Expozície jednotlivých vystavovateľov sa snažili za-
ujať návštevníkov nápaditosťou inštalácií exponátov
a hlavne komfortom počas poskytovania informácií.
Väčšie renomované firmy majúce svoje zastúpenia aj
v iných štátoch než Nemecko na dobu trvania výsta-
vy stiahli po nemecky hovoriacich zamestnancov do
Mníchova, a tak úlohu „hostesiek“ plnili vlastne od-
borníci. Informácie tak boli na úrovni a ak sa medzi
návštevníkmi objavil zahraničný hosť nehovoriaci po

Šlágrom v konštrukčnej tvorbe drevených okien je
vytváranie vzduchových dutín v telese rámu a krídla
dreveného profilu.

Druhá cesta v zvyšovaniu tepelnoizolačných
vlastností drevených okien je kombinácia dreva

a tepelnoizolačného plastu.

Jediný slovenský vystavovateľ na tohtoročnom
oknárskom festivale Fensterbau Frontale 2010 bola
firma oknárskych výrobných technológií ALUMA.
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nemecky, vždy bol poruke zástupca z krajiny, odkiaľ
hosť pochádzal.

Na stánkoch bol vždy vytvorený priestor, kde sa dalo
posadiť, aby ste informácie mohli prijímať v pohode – fir-
my si už uvedomili, že keď stojíte, tak nevnímate pod-
ávané informácie dostatočne pozorne a 2 – 3 minúty
nestačia. Preto vás vždy ponúkli sadnúť si, ponúkli aj
osviežujúci nápoj či kávu apod., skrátka marketing, ako
sa patrí. Premyslený do poslednej bodky nad i.

Samotné výstavisko pripomínalo ľudské mravenisko.
Boli sme prekvapení množstvom návštevníkov a keď-
že sme sa boli „pozrieť“ aj ako sa robia výstavy v za-
hraničí, začali sme porovnávať s našimi výstavami.

Jednoznačne musíme konštatovať, že stánok 3 x
3 m sme videli len minimálne. Vystavujúce firmy si da-
li záležať, aby bol dostatok priestoru okolo exponátu,
návštevníci mohli vojsť do výstavnej kóje a exponát
vidieť zprava, zľava, zozadu, spredu. Na odovzanie

prospektov boli na stánkoch vytvorené „recepcie“,
ktoré vás hneď aj informovali o výrobku, jeho para-
metroch, atď. V tomto smere sa naše firmy ešte mu-
sia zo zahraničia čomusi priučiť. Všetko je to však
o peniazoch, a tak nezatracujeme ani naše výstavy.
Skôr je dobré, že v tomto nežičlivom čase nájdu firmy
prostriedky na reklamu.

Vráťme sa však k odborným témam. Čím začať. Asi
tým, že Norimberg bol o výškach. Čím väčšie okno
dokážete vyrobiť, tým ste lepší, a tak ste na každom
stánku videli dvere či okná – ani také, čo mali výšku
nad 240 cm a šírku 3 x 3 m, neboli vôbec ojedinelé.
„To zvláda už každý“. Pre architektov radosť, veď
dnešné trendy „sklenenej“ architektúry už nie sú ob-
medzované technologickými hranicami úsnosnosti či
nedostatku kovania na takéto veľké otvory. Táto infor-
mácia platí pre obe základné suroviny, drevo aj plast.

V pavilóne plastov prevládali riešenia nových kom-
pozitných materiálov, ktoré zlepšujú mechanické, ale
aj tepelnotechnické vlastnosti základných profilov na
výrobu okien. Už to neboli „komorové vojny“, ale boli

to rozhovory o stavebných šírkach nad 83 mm a o prí-
davných tepelných izoláciách v konštrukčnej skladbe
okna či dverí.

U „drevárov“ to doslova vrelo novými typmi „euro-
hranolov“, 4 lamely samozrejmosť, v telese hranolu
zabudované tepelné izolácie či vzduchové otvory, do
ktorých sa nasúvajú izolanty, šírky profilov okolo 83
– 105 mm sa stávajú pri výrobe okien pre pasívne do-
my štandardom. Všetko je smerované k tepelným
úsporám, aby sa mohli stavať takmer „0“ domy. Je sa-
mozrejmé, že výstava bola aj o cenách. Výrobcovia
okamžite poskytovali ekonomické prepočty úspor te-
pelnotechnicky kvalitatívne vyšších okien a deklaro-
vali návratnoti okolo 7 rokov.

V pavilónoch, kde sa prezentovali „mašiny“, na kto-
rých sa okná vyrábali, mali svoj festival strojári. Pote-
šením pre slovenské oči bolo slovenské zastúpenie
firmou Aluma. Ešte viac nás však potešila slovenči-
na, ktorú sme sem tam začuli medzi návštevníkmi, čo
svedčilo o tom, že slovenská odborná verejnosť má
záujem poznať novinky.

Ing. Pavel Kleskeň
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Stánok spoločnosti GU, výrobcu kovaní pre okná,
pripomínal ľudské mravenisko.

Najnovšie trendy výroby okenných profilov
z kompozitných materiálov predstavovali výrobcovia
originálnym technologickým zariadením, v ktorom sa

sklenené vlákna premieňajú na oknársky profil.

Už spomínaný festival výšok dokumentuje len jedna
snímka z výstavných exponátov. Technické možnosti
výrobcov určite potešili architektov, pretože trendy
„sklenenej” architektúry majú svoje čaro.


