
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

21. DUBNA 2022 
 

 

 

Ljubava Plus, s.r.o. 

https://www.folieljubava.cz/services/okenni-folie/ 

  

Nabídka 
okenních fólií 
pro SVJ 



 

 

 

2 

 

Okenní fólie 

Nabízíme polep okenních fólií pro Vaše SVJ.  

Fólie na okenní sklo představují nezbytnou a často nenahraditelnou součást skleněných a prosklených 

ploch, které ochraňují majetek, zdraví nebo život.  

TYPY OKENNÍCH FOLIÍ 

● Protisluneční okenní fólie - chrání interiér proti přehřívání. 

● Ochranná a bezpečnostní fólie - slouží jako zabezpečení oken a chrání osoby před zraněním 

rozbitým sklem. 

● Privátní fólie /matné a zrcadlové/ - ideálním prostředkem pro zajištění soukromí. 

Okenní fólie poskytují Vám ochranu před poraněním při nárazu do skleněné plochy, chrání soukromí a 

dodávají pocit bezpečí, mají výborné izolační vlastnosti – zabraňují úniku tepla a v neposlední řadě 

slouží jako estetický doplněk okenních ploch. Všechny typy fólií zadrží 97-99% škodlivého UV záření a 

splňují zdravotní nezávadnost pro použití do interiérů, a máji náležitá osvědčení pro instalaci v ČR. 

Neváhejte a obraťte se na nás pro výhodnou kalkulaci ještě dnes. 

 

 

 

Jsme na trhu přes 20 let. Můžete se na nás spolehnout při Vašem 

dalším projektu. Provádíme profesionální renovační a instalační služby 

se zaměřením na spokojenost zákazníků. Pro Vaše SVJ můžeme 

vytvořit individuální cenovou nabídku. 
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Protisluneční fólie 

 

Protisluneční fólií mají velmi vysokou účinnost proti slunci a patří mezi nejúčinnější a nejjednodušší 

způsob, jak zmírnit tepelné účinky slunečního záření (dosažení poklesu teploty v interiéru v rozsahu od 

9°C až 18°C).  

● Folie výrazně snižují výdaje na klimatizaci až o 30%.  

● Zlepšují tepelně-izolační vlastnosti okenní tabule. Omezují v létě průnik tepla do objektu, v zimě 

vyzařování tepla z objektu. 

● Externí protisluneční folie instalují se na vnější stranu skla a  odráží sluneční paprsky ještě dříve, 

než stačí proniknout do interiéru.   

● Zrcadlová protisluneční folie zajistí soukromí a pocit bezpečí. 

● Snižují bezpečnostní rizika spojená s rozbitím skla zvenku  a chrání před letícími střepy.  

● Tyto fólie mají speciální povrchovou úpravu proti vnějším vlivům. Zadržují až 99% škodlivého 

UV záření 

Mytí a údržba se provádí běžným způsobem jako skleněné povrchy, díky vysoce přilnavému lepidlu 

vytváří se sklem souvislou plochu. 

 

POUŽITÍ PROTISLUNEČNÍCH FÓLIÍ 

Instalují se na veškerá okna a skleněné plochy, kde je třeba zamezit nadměrnému průniku slunečních 

paprsků a kde hrozí především v letních měsících nebezpečí přehřívání interiéru (skleníkový efekt). 

Všude tam, kde se mají lidé cítit příjemně ať je to dům, byt, kancelář, obchod nebo zimní zahrada apod.  

Níže naleznete na shrnutí nejvýhodnější nabídky protislunečních folií pro Vaše SVJ 

Nabídka protislunečních fólie pro Vaše SVJ 
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Nabízíme pro Vás ideální 2 druhy protislunečních folií. 

 
Níže uvedena kalkulace je pro jednotlivce/okna složené ze dvou skleněných ploch: 123x132 a 42x132/  

Kalkulace pro komplet SVJ či více polepů oken bude zpracovaná zvlášť ( čím více polepů oken bude 

tím výraznější slevu můžeme nabídnout). 

 

1. REFLEXNÍ (ZRCADLOVÁ) FOLIE SILVER M 35 a M 20 XT 

 

Reflexní vrstva fólie, která průchod tepla do interiéru blokuje, je umístěna na venkovní straně zasklení a zadrží 75 až 

93% dopadající tepelné sluneční energie. Vnější fólie odráží sluneční paprsky ještě dříve, než stačí proniknout do 

interiéru. Reflexní fólie se zrcadlovým efektem poskytují přes den soukromí, kdy není vidět do interiéru 

Cena polepu vč. folii - 2310 Kč bez DPH. DPH pro FO - 15%, pro PO - 21% 

Životnost folie je 8 let 

 

2. EXTERNÍ NANOKERAMICKÁ FOLIE COOL 70 XT  

Aplikace externí keramické folie Cool 70 xt je vhodná vždy tam, kde řešíme problém s extrémním přehříváním 

interiéru a současně potřebujeme zajistit dostatečnou úroveň osvětlení interiéru. Folie Cool 70 xt  zadržuje 88% 

infračerveného záření a propustí více než 70% světla. 

 
Cena polepu vč. folii - 2773 Kč bez DPH. DPH pro FO - 15%, pro PO - 21% 

 

Životnost folii - 10 let 

 

Technické parametry zasílám v příloze. 

 

Polep komerčních objektů 
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 nazev adresa 

1 Krajská hygienická stanice Územní pracoviště Kladno Gen. Klapálka 1583, Kladno 

2 Krajské státní zastupitelství v Praze Husova 11, 110 01 Praha 1 

3 Okresním státním zastupitelství v Rakovníku Na Letné 2175, 269 23 Rakovník 

4 Mezinárodní Škola v Praze Nebušická 700, 164 00 Praha-Nebušice 

5 DYNAL okna a zimní zahrady Náš obchodní partner / lepíme pro ně zimní zahrady/ 

6 Mateřské školy Slunečnice MŠ Bulharská 2331, Kladno 

7 Mateřské školy Slunečnice MŠ Na Růžovém poli 2672, Kladno 

8 Česká pošta, s.p. Čsl. armády 1705, 253 01 Hostivice 

9 Česká pošta, s.p. Mírové náměstí 264, 273 03 Stochov 

10 Bontaz Centre CZ, s.r.o. Lesní 401, 273 61 Velká Dobrá 

11 Dr. Oetker, spol. s r.o. Americká 2335, 27201 Kladno, Kročehlavy 

12 Obchodní centrum Šestka Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6 

13 Blanik Aircraft CZ s.r.o. letadla 

14 Technometra Český Brod, a.s. ul. Žižkova 144, Český Brod 

15 Flexfill s.r.o. Lovosice Náš obchodní partner 

16 Ruské velvyslanectví v Praze Korunovační 19/36, 160 00 Praha, Bubeneč 

17 

Generální konzulát Ruské federace v Karlových 

Varech Petra Velikého 974/18, 360 01 Karlovy Vary 

18 Obchodní Zastupitelství Ruské Federace Wolkerova 14/1068, 160 00 Praha 6-Bubeneč 

19 Slovanský dům , Praha Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha, Nové Město 

20 VINOTÉKA VINOFOL Děčín Oblouková 1450/8, 405 02 Děčín 

21 VINOTÉKA VINOFOL Pribram Milínská 134,Příbram 

22 VINOTÉKA VINOFOL Sedlčany Příbramská 1177,Sedlčany 

23 AM – PROFI Průmyslová 1495,Nové Strašecí 

 ...  

 

Byty, rodinný domy, malé kanceláře, obchody 

atd  

 


