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Kategorie
a obsah

Světlíkové kopule 

jsou díky rozmanitým kombinacím 
materiálů a vybavení mimořádně 
univerzální. 

Světlíkové kopule strany 06–07 Systémy prosklení strany 18–19

Systémy prosklení

pro mimořádné nároky na design  
Vašich skleněných systémů pro  
přívod denního světla. 

Pásové světlíky  strany 08–09

Pásové světlíky 

jsou mimořádně ekonomickým řešení 
pro přiváděné denního světla do budov 
všech rozměrů.

RWA a ventilace strany 20–21

RWA a ventilace  

spolehlivé RWA a ventilační systémy 
testované a certifikované dle  
DIN EN 12101-2.

Technika na 24/48 V strany 22–23

24 V Technika na 24/48-V 

Bezpečnost a multifunkčnost v případě 
požáru, certifikováno dle DIN EN 12101-2.

Servis a údržba | Bezpečnost strany 24–27

Servis a údržba | Bezpečnost 

Trvalá bezpečnost a bezvadné fungování 
Vašich JET řešení.

JET-AMBIENTE (prostředí) strany 10–13

JET-AMBIENTE (prostředí) 

představuje vysoce hodnotné designové 
produkty pro stavbu kanceláří, 
komunálních a obytných objektů.

GRILLODUR® strany 14–17

GRILLODUR® 

je ideální pro vysoké nároky a velké 
plochy s homogenním přívodem světla.
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J E T  =  D E N N Í  S V Ě T L O  +  V Z D U C H  +  B E Z P E Č N O S T

Naše pole působnosti
a stěžejní body

Usilujeme o maximální kvalitu: Chceme, aby naše produkty vyhovovaly i těm nejvyšším nárokům. Proto průběžně zajišťujeme kvalitu 
podle norem DIN EN ISO 9001 a BS OHSAS při vývoji, výrobě i při poskytování služeb. Náš zákazník tak získává garanci, certifikát a 
především kvalitu, na kterou se může spolehnout. Jako odborná firma s certifikací od sdružení německých pojistitelů (VdS) garantujeme 
spolehlivost a bezpečnost pro Vaše zařízení k odvádění kouře a tepla (RWA).

Průmyslové stavby

Speciálně pro průmyslové stavby nabízí široká paleta našich produktů roz-
manitá řešení, jak přivádět denní světlo a odvádět z objektů kouř a teplo. 
Koncepce a montáž jsou zaměřeny na speciální potřeby a oblasti nasazení 
u průmyslových zákazníků.

Architektura

Nabízet rozmanité formy a tvary pro individuální systémy je pro nás mimořád-
nou výzvou. Pružné využívání konstrukcí ze skla a z materiálu GRILLODUR® 
nabízí řešení pro každý projekt, při čemž klademe stejně vysoké nároky na 
kreativitu, estetiku i na kvalitu produktů a bezpečnost.

Obytné a podobné budovy

Naše produktová řada JET-AMBIENTE představuje vysoce hodnotné 
designové produkty pro kancelářské, správní, komunální a obytné stavby. 
Jedná se o špičkové produkty v oblasti tepelné a zvukové izolace. Naše pré-
miové produkty jsou vybaveny vysoce hodnotnými komponenty a již jsou 
koncipovány podle energetických požadavků předpisu EnEV 2014 (2016).

Údržba/Oprava/Sanace

Jako specialisté v oboru světla, vzduchu a bezpečnosti víme, že perfektní 
služba nekončí instalováním systému pro přívod denního světla. Proto 
provádíme pravidelnou odbornou údržbu a jsme Vám kdykoliv k dispozici 
pro opravářská a sanační práce.
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SVĚTLÍKOVÉ KOPULE

Promyšlená technika pro Vaši plochou střechu

SVETLÍKOVÉ KOPULE JET jsou dobrým příkladem, že správný výběr 
vybavení a dokonalá souhra komponentů mají zásadní vliv na kvalitu 
produktu. Dosáhnete tak nižších nákladů na budovu, nižších nákladů na 
údržbu a opravy, zajistíte vysoký standard bezpečnosti pro Váš personál 
a samozřejmě optimálně využijete denní světlo pro Vaše provozovny.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/Light-domes-and-pyramids.html
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S V Ě T L Í K O V É  K O P U L E

Světlíkové kopule JET-TOP-90 Příslušenství ke světlíkovým kopulím JET

 Jsou mnohostranně použitelné pro novostavby i sanace
  Speciální tvary (kruhové, polokulové, pyramida) mohou  
ploché střechy architektonicky zvýraznit
  Speciální provedení nabízejí další přínosy: 
-  JET-TOP-90 PLUS: PLUS v oblasti tepelné izolace pro  

významnou úsporu energie
   -  JET-TOP-90 Schall: Vynikající zvuková izolace s trvalou 

ochranou proti propadnutí v uzavřené poloze
   -  JET-TOP-90 HAGELSTOP: Robustní ochrana proti krou-

pám (HW5 pro vodotěsnost, propustnost pro světlo, design 
a mechaniku)

  Automatická technika reagující na vítr a déšť
 Systém ochrany proti hmyzu
  Systém pro zatemnění a zastínění
   Výlez nebo vstup na střechu, kombinovaný výlez a  
vstup na střechu

JET nasazovací věnce pro světlíkové kopule a JET systémy 
pro napojení na střechu

 Bezpečné napojení na střechu u novostaveb i sanací
    Optimální nasazovací věnec pro různé individuální požadavky

  Světlíkové klapky vyrábíme přesně na míru a dodáváme 
je jako kompletní jednotky

Patentové paketové řešení proti vloupání a pro větší bezpečnost 
na střeše nabízejí naše produkty: 

 JET-Systémy zajištění proti propadnutí a vloupání
 Dodatečně instalovatelné zajištění proti propadnutí JET-NDS
 JET-Zabezpečení proti zřícení

Spolehlivé, hospodárné, flexibilní
SVĚTLÍKOVÉ KOPULE JET definují vždy nová měřítka v efekti-
vitě a v kvalitě zpracování. Sériové produkty z našeho vlastního 
vývoje Vás přesvědčí svým vynikajícím poměrem cena/výkon a 
dlouhodobou spolehlivostí. Rozmanité možnosti vybavení činí ze 
světlíkových kopulí značky JET jedno z nejžádanějších řešení 
pro novostavby i sanace.

Světlíková klapka JET-VARIO JET – Bezpečnostní koncept pro světlíkové kopule
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PÁSOVÉ SVĚTLÍKY

Denní světlo pro průmyslové budovy

Pásové světlíky značky JET jsou přednostně instalovány na ploché střechy 
průmyslových budov, které s ohledem na rozměry budov nebo způsob vyu-
žití vyžadují mimořádně vysoký přívod denního světla. Optimální rozptýlení 
světla ve vnitřním prostoru vytváří mimořádně motivující pracovní atmosféru.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz nebo 
www.jet-group.com/Continuous-rooflights-with-polycarbonate-chambered-panels.html
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Základní profil z tvrzeného  
PVC s hliníkovým krytem

Profil pro napojení na 
obruby z tvrzeného PVC

P Á S O V É  S V Ě T L Í K Y

JET-VARIO-NORM

  Nejprodávanější systém pásových světlíků pro  
novostavby a sanace 
 Objednací šířka pro pásové světlíky 1,00 až 11,14 m
 Nabízíme četné varianty prosklení

 Výhodné izotermické křivky s JET-VARIO-THERM/ 
-VARIOTHERM S
 JET-Profil pro napojení na obruby: 
-  Vícekomorový tepelně izolační profil z tvrzeného 

PVC pro hlavu obruby
   - Systémové napojení pro dokonalé utěsnění střechy

 JET-Ochrana proti hmyzu: 
-  Poskytuje ochranu před vnikáním hmyzu a hrubých 

nečistot při každodenní ventilaci
 JET-Zasklení s ochranou proti kroupám: 
-  Robustní ochrana proti kroupám (HW5 pro vodotěsnost, 

propustnost pro světlo, design a mechaniku)

JET-Bezpečnostní koncept pro pásové světlíky

Bezpečnostní koncept JET pro pásové světlíky pro větší
bezpečnost při montážních a údržbových pracích na střeše
nabízejí produkty:

 JET-VARIO-PROTECT: Optimální ochrana před přívodem 
tepla, před propadnutím a před poškozením kroupami
 JET-Ochrana proti propadnutí u pásového světlíku: 
Po provedení montáže již nejsou bezpečnostní sítě zapotřebí
 JET-Ochrana proti zřícení: Alternativa ke kotvícímu systému 
na střeše, jelikož nejsou zapotřebí průchody střechou

JET-Příslušenství k pásovým světlíkům

Rozmanité 
tvary a funkce

PÁSOVÉ SVĚTLÍKY JET jsou mimořádně hospodárných řeše-
ním pro přivádění denního světla. S rozmanitými možnými výba-
vami a širokou nabídkou příslušenství jsou garantem pro světlo, 
vzduch a bezpečnost.

JET-VARIO-THERM

 JET-Kompozitové profily pro energetickou účinnost
  schválené systémové příslušenství s tepelně izolovanými 
klapkami pásových světlíků JET
  nebo plné klapky pro světlíkové pásy JET Lepší parametry 
než jsou aktuální požadavky EnEV 2014 (2016)

JET-VARIO-THERM S

  JET-Kompozitový profil pro sanace a tepelnou 
izolaci se systémem
  Moderní tvary s 30° nebo 45° sedlovými a 
„Shed (nástavbovými)“ pásovými světlíky

  Lepší parametry než jsou aktuální požadavky dle 
EnEV 2014 (2016)
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JET-AMBIENTE 

Setkání krásy a funkce

Produktová řada JET-AMBIENTE byla vyvinuta speciálně pro místa, kde 
lidé žijí, učí se a pracují. Tam, kde trávíme značnou část našeho času, je 
vedle vysokého podílu přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu 
velmi důležité také architektonické uspořádání. Produkty JET-AMBIENTE 
tyto požadavky maximální měrou naplňují a vytvářejí tak v interiérech 
příjemné klima a atmosféru.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz 
nebo www.jet-group.com/ambience.html
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J E T - A M B I E N T E 

také oblé

JET-SKYSIGHT

JET-TOP-90 KOMFORT/KOMFORT S1/KOMFORT PLUS2

JET-GLASSLIGHT

JET-SKLENĚNÁ SVETLÍKOVÁ KOPULE

  Energeticky úsporná skleněná architektura pro budovy s 
atmosférou
  Špičkový produkt (pevný nebo otvírací) v oblasti tepelné a 
zvukové izolace
 Možno dodat s elektromotorickým vnějším zastíněním

  Světlíková kopule se 4-vrstvou skořepinou pro plnou 
transparentnost a mnoho světla
 Dodáváme přes 30 velikostí (až 200 x 300 cm)
  1 obdélníkové formáty navíc vybavené VSG-sklem 8 mm 
2 obdélníkové formáty navíc vybavené PC 7 stěnnou deskou 16 mm

  Systém pro přívod denního světla s oblou hranou pro 
efektní design
 Možno otevírat pomocí řetězového motoru integrovaného do
 profilu Možno dodat s venkovním zastíněním
 Ideální ve spojení s JET-SMARTCONTROL

 dokonalá symbióza světlíkové kopule a techniky izolačního skla
  Je možná kombinace se stávajícími světlíkovými kopulemi pro 
energetickou sanaci
 kruhové v 5 rozměrech (Ø 80 až 150 cm) 

Perfektní design
pro mimořádné nároky
Velký výběr designových produktů JET pro přivádění denního 
světla dává projektantům značnou volnost při realizování archi-
tektonických prvků na budovách s plochými střechami. Mohou 
tak dosáhnout působivého vzhledu zevnitř i zvenčí.

také oblé
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pro komfortní řízení elektromotorického příslušenství pro přivá-
dění a odvádění vzduchu nebo stínění/zatemňování např.:

  Komfortní funkce: Ukazatel vnitřní a venkovní teploty, řízení 
podle teploty nebo jasu, automatické polohování pohonu
  Bezpečnostní funkce: Řízení podle parametrů vítr a déšť 
(možné v manuálním a automatickém režimu)

  Energetická funkce: Ochrana před zamrznutím/blokování dle 
venkovní teploty (pouze v automatickém režimu) k ochraně 
funkčních prvků a k zamezení energetickým ztrátám resp. k 
využití solární energie.

JET-SMARTCONTROL-VZDUCH/SLUNCE

pro komfortní řízení elektromotorického příslušenství pro přivádě-
ní a odvádění vzduchu nebo stínění komplexních aplikací; tedy 
organizování různých funkcí v několika místnostech např.:

  Komfortní funkce: Dotykový displej; ukazatel vnitřní a 
venkovní teploty; řízení podle času, slunečního světla, teploty, 
vlhkosti a jasu; vstupy a výstupy pro přídavné senzory  
(např. CO2, kouřový hlásič, topení, alarm, atd.)

  Bezpečnostní funkce: Řízení podle parametrů vítr, déšť a 
mráz (možná automatická funkce)
  Energetická funkce: viz JET-SMARTCONTROL- 
VZDUCH/SLUNCE

JET-SMARTCONTROL-COMPLETE/-COMPLETE PRO

JET-ISO-Pyramide 45° GLAS/GRILLODUR®

JET-MODUGLAS® JET-SKYTUBE

JET-ISO-Valba 45° SKLO/GRILLODUR®

  Dokonalá architektura – pevné velikosti, rychlá instalace
  Zaskleno izolačním sklem nebo neoslňujícím sklolaminátem 
GRILLODUR®

  Kompletní systém pro denní světlo určený pro velkorysé 
zimní zahrady
  Vysoce tepelně izolované budovy s pultovou střechou o 
sklonu 10° 

  Přirozené denní světlo pro vnitřní prostory
 Systém pro řízení světla dodávaný s průměry 250 a 350 mm

  Vynikající využití světla díky extra tenkým profilům
  Zaskleno izolačním sklem nebo neoslňujícím sklolaminátem 
GRILLODUR®
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J E T - A M B I E N T E 

Zda velká místnost působí skutečně velkoryse, závisí do značné 
míry na přívodu denního světla, kterým je místnost prosvětlová-
na. Zejména na místech, kde se schází mnoho osob k práci a 

komunikaci, jsou důležité světlo, vzduch a atmosféra, ale také in-
spirující uspořádání místnosti. JET-AMBIENTE spojuje stylovým 
způsobem funkcionalitu a vysoce hodnotný design.

JET-SKYSIGHT
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GRILLODUR® 

Fascinující, mnohostranně použitelný materiál  
pro moderní architekturu

GRILLODUR® je produktem vlastního vývoje firmy JET, který se 
vyznačuje mnoha kladnými vlastnostmi. Neoslnivý materiál chrá-
ní vnitřní prostory před sluncem, hlukem a ztrátou tepla. Navíc je  
GRILLODUR® také neuvěřitelně lehký a enormně stabilní. Struktura 
tohoto materiálu zajišťuje optimální difusi dopadajícího denního světla, 
takže vnitřní prostor je prosvětlován naprosto homogenně.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/Grillodur-solutions.html
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G R I L L O D U R ® 

Krycí vrstva 

Hliníkový profil  

Izolační vložka

GRILLODUR® je vícevrstvý panel, který tvoří přinejmenším dvě 
poloprůhledné sklolaminátové desky. Ty jsou pomocí patentova-
né lepicí technologie připevněny k hliníkovému mřížovému rámu.

Denní světlo
při nejvyšších nárocích

GRILLODUR®-Sedlové pásové světlíky

  Sedlové a „shedové“ pásové světlíky mimořádně vhodné 
pro sanace
 Samonosné do 5,40 m

GRILLODUR®-Obloukové pásové světlíky

 Pro optimální osvětlení prostoru bez oslnění
 Rozpětí od 1,00 do 7,00 m

transparentní bílá (WT)

transparentní přírodní (NT)

transparentní šedá (GT)

transparentní modrá (BT)

Volitelné barvy:

Díky různým barevným variantám a panelovým nástavbám se 
GRILLODUR® hodí pro množství aplikací, jak v oblasti střechy, 
tak i fasády. Jak ve sportovních tak i průmyslově využívaných 
budovách, ve kterých je požadované velké množství světla bez 
oslňujících slunečních paprsků, je GRILLODUR® ve svém živlu. 
Díky své velmi nízké vlastní váze se GRILLODUR® dá výborně 
použít i pro energetickou sanaci budov, neboť je možno splnit 
zákonné požadavky, bez nutnosti provedení náročných úprav 
střešní konstrukce.

Konstrukce panelu

další barvy na dotaz

15



GRILLODUR®-Obloukový pásový světlík a fasáda

GRILLODUR® garantuje denní světlo bez oslnění a stínů.  
Materiál tak vytváří ideální předpoklady pro sportování za sou-
těžních podmínek. 

Obloukové střešní konstrukce dosahují díky optimalizované nosné 
konstrukci a použití GFUP zasklení vysoké mechanické stability.
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G R I L L O D U R ® 

GRILLODUR®-Speciální konstrukce

 Nekonvenční řešení se sklolaminátem, např. pyramidy
  libovolná volba tvaru a barvy nabízí množství možností 
provedení

GRILLODUR®-Fasády GRILLODUR®-Brány

  stěny ze skleněných vláken, odolné proti nárazu hozeného 
míče, včetně hokejových míčků 
  velkoplošné světelné plochy s integrovanou ochranou proti 
hluku a slunečnímu záření
  délky prvků jsou možné až do 10 m

  Brány z hliníku nebo oceli, které jsou ovládány manuálně 
nebo motoricky

  Výplně bran z materiálu GRILLODUR® propouštějí světlo  
bez oslnění a stínů
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SYSTÉMY PROSKLENÍ 

Přirozené, hodnotné a jedinečné

Rozhodující výhody skleněných konstrukcí spočívají v přirozenosti 
dopadajícího světla, které je přenášeno ve svém celém spektru, a ve 
volném výhledu do venkovního prostoru. Ve vnitřních prostorách, ve 
kterých se zdržuje mnoho osob, má nezkreslený kontakt s venkovním 
prostředím na pozorovatele positivní a příjemný vliv. 

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/Glazing-systems-01.html
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S Y S T É M Y  P R O S K L E N Í 
0,09025

phA
advanced 

component

phB
basic 

component

phC
certifiable 

component

not suitable for 
Passive Houses

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt
GERMANY

Passivhaus
Effizienzklasse

ZZeerrttiiffiikkaatt 

Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2013

Kategorie: Schrägverglasung
Hersteller: JET Brakel Aero GmbH

46562 Voerde, GERMANY
Produkt: BA5/6 PH, Glasdach

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,7 W/(m²K) und bei einem Modulmaß von
1,20 m * 2,50 m ergibt sich:

U CWi =    0,82 W/(m²K)   ≤   1,00 W/(m²K)

Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt die Schrägverglasung
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U CWi,eingebaut ≤   1,00 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

U-Wert Breite Ψg f Rsi=0,25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Abstandhalter
Riegel (t) 0,99 60 0,040
Pfosten (m) 0,98 60 0,040
Glasträger-Wärmebrücke χGT [W/K]:

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt

www.passiv.de 0538ic03

[-]
Swisspacer V*

0,81

0,010

Nasazovací (nástavbový) systém prosklení JET-BA

 Nasazovací profil pro ocel hliník a dřevo
 Možno nasadit na jakékoliv fasádní a střešní konstrukce

Systém prosklení JET-BA

  Řada hliníkových profilů určená i pro komplexní skleněné 
stavební řešení střech a fasád
  Možno integrovat fotovoltaické prvky dle ISO

JET-TOP skleněný sedlový pásový světlík

 Klasická skleněná architektura se sklonem 15°, 30° nebo 45° 
  lehká konstrukce z hliníkových příček s tepelnou izolací

Speciální řešení
pro čirý skleněný vzhled
Také je například možné do skleněných prvků integrovat foto-
voltaiku a tak optimálně využít energetický potenciál střešních 
ploch - ve prospěch životního prostředí a nákladů na budovu.
Jedinečné zasklívací systémy JET mohou díky svým mimořád-
ným izolačním vlastnostem splňovat vysoké nároky na standard 
pasivní budovy.
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RWA A VENTILACE 

Nekompromisní v otázce bezpečnosti

V místech, kde pracují lidé, musí být bezpečnost nejvyšší prioritou. Pro-
dukty značky JET určené pro RWA (odvádění tepla a kouře) a ventilaci 
zajišťují v krajním případě (při požáru) kontrolované odvádění kouře a 
tepla a umožňují efektivní realizaci opatření k hašení požáru a k ochraně 
osob. JET proto doporučuje nasazení kvalifikovaných zařízení k odvá-
dění kouře a použití smysluplných metod měření (např. DIN 18232-2).

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/SHEV-and-Ventilation-Products.html
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R W A  A  V E N T I L A C E 

  Možno použít jako RWA klapky pro efektivní odvádění  
kouře a tepla nebo
 jako čistě ventilační klapky pro každodenní ventilaci
 S CE atestem podle normy DIN EN 12101-2

JET-světlíkové kopule, JET-VARIO-světlíkové 
klapky a JET-ALU-zatemňovací klapky

JET-VENTRIA-křídla JET-plochý ventilátor-SMOKEJET ®

  Možno použít jako RWA zařízení pro efektivní odvádění 
kouře a tepla nebo
 jako čistě ventilační zařízení pro každodenní ventilaci 
 S CE atestem dle normy DIN EN 12101-2

 vysoce kvalitní a elegantní křídlo pro náročné skleněné objekty
 vhodné pro denní ventilaci a odvod kouře a tepla
 zkoušené podle DIN EN 12101-2 a opatřené značkou CE 

 RWA a ventilace skrze stěny a střechy
 S CE atestem dle normy DIN EN 12101-2

JET-klapky pásových světlíků

Prověřená bezpečnost
pro Vaši budovu
RWA a ventilace od firmy JET spolehlivě splňují všechny zákon-
né požadavky a ustanovení. Ať už se jedná o systém určený 
pouze k odvádění kouře a tepla nebo o integrované kombino-
vané řešení pro každodenní ventilaci, či o pásový světlík nebo 
světlíkové kopule: S produkty JET jste dokonale vybaveni pro 
všechny eventuality.
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24/48 VOLTOVÁ TECHNIKA

Technika, na kterou se můžete spolehnout

RWA technika musí fungovat i tehdy, když dojde k výpadku běžného 
elektrického napájení. JET technologie na 24/48 Voltů umožňuje bez-
problémové překlenutí výpadků elektřiny díky napájení systémových 
centrál z akumulátorů, takže RWA spolehlivě fungují i v nejkritičtějších 
případech. Nadto umožňuje 24/48 Voltová technika multifunkční pro-
pojení každodenní ventilace, RWA a řízení např. pomocí technologie 
pro řízení budov, takže jsou do jednoho společného celku sjednoceny 
komfort, bezpečnost a efektivní využívání energie.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/48-volt-SHEV-technology.html
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2 4 / 4 8  V O LT O V Á  T E C H N I K A 

24 V

JET-FIREJET® 24 V/48 V RWA-kování pro  
pásové světlíky

  Spolehlivé, výkonné, flexibilní otevírání a zavírání klapek 
pásových světlíků

JET-FIREJET® 24V/48 V RWA-kování pro  
světlíkové kopule

  Spolehlivé, výkonné, flexibilní otevírání a zavírání světlíko-
vých kopulí a zatemňovacích klapek

JET-odkouření výtahových šachet

JET-schodišťová sada pro 24 V-RWA

  Pro plnění požadavků dle EnEV
 Velké úspory energie
  Krátké amortizační doby
  RWA systémové komponenty pro světlíkové kopule a zatem-
ňovací klapky s atestem od VdS

 Pro preventivní protipožární ochranu a každodenní ventilaci
 Ovládané automaticky nebo manuálně

Bezpečně a  
hospodárně
Pro záložní (bezpečné) napájení RWA systémů v oblasti nízkého 
napětí musí být zejména v průmyslových komplexech instalována 
enormně dlouhá měděná vedení. 48 Voltová technologie značky 
JET umožňuje používat kabely podstatně menších průřezů a vede 
tak výrazným úsporám materiálových zdrojů.
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SERVIS A ÚDRŽBA | BEZPEČNOST

Rychle na místě pro Vaši bezpečnost

Trvalé a bezvadné fungování Vašich instalací pro přivádění denního světla 
a RWA instalací zajišťují naši kvalifikovaní servisní technici. Servisní týmy 
od firmy JET jsou dislokovány regionálně, a jsou proto vždy ve Vaší blíz-
kosti a v operativním dosahu.

Další informace a podrobnosti můžete nalézt na stránkách: info@jet-group.cz  
nebo www.jet-group.com/Service-and-Maintenance.html
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S E R V I S  A  Ú D R Z B A  |  B E Z P E Č N O S T

Údržby a opravy

Údržba a opravy RWA systémů a kotevních zařízení pro  
zajištění proti zřícení a k ochraně života a věcných hodnot.

  Optimální funkční bezpečnost zajišťuje celospolková  
údržbová služba JET-RWA (i pro cizí produkty) 

  Údržba RWA je dle normy DIN 18232 předepsána  
přinejmenším 1 x ročně
  Zajištění proti zřízení vyžadují podle článku 11 kontroly  
přinejmenším 1 x ročně

JET-jištění proti zřícení určené pro světlíkové kopule, typ AS-AK JET-jištění proti pádu skrz pásový světlík, Typ LB-DS      

JET-SAFETY-SET (bezpečnostní sada)

  Mobilní uvazovací a kotevní systém pro větší bezpečnost při 
pracích na střeše
  Bezpečnostní a záchranářský koncept pro krátkodobé práce  
na střešních otvorech

JET žije bezpečností
Díky bezpečnostnímu konceptu vyvinutému koncernem JET 
je možno redukovat rizika pro odborný personál při provádění 
údržbových prací a při opravách na střeše. Systém spojuje kom-
ponenty aktivní a pasivní bezpečnosti a chrání tak pracovníky 
a věcné hodnoty uvnitř budov stejnou měrou – ať už se jedná 
o novostavby nebo o sanace stávajících objektů. Bezpečnostní 
koncept JET nabízí komplexní řešení a dlouhodobou bezpečnost 
práce.
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UCELENÉ SPEKTRUM

ŘEŠENÍ OD JET PRO PŘIVÁDĚNÍ
DENNÍHO SVĚTLA
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Máte otázky?

Prosíme, informujte se na internetu nebo 
prostřednictvím naší informační a horké linky:
www.jet-group.cz · info@jet-group.cz

DRIVEN BY
DAYLIGHT

27



P
la

tí 
od

 d
at

a 
vy

dá
ní

 a
ž 

do
 n

ov
éh

o 
vy

dá
ní

. S
ta

v:
 z

ář
í 2

01
5.

 T
is

ko
vé

 c
hy

by
, o

m
yl

y 
a 

te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y.

SKUPINA JET
DENNÍ SVĚTLO S BEZPEČÍM

VAŠE KONTAKTY:

Česká Republika a 
Slovensko 

JET Tageslicht & RWA GmbH 
Exportní oddelení 
D-32609 Hüllhorst
Tel. +49 (0) 57 44 / 503-131
Fax +49 (0) 57 44 / 503-18131

Německo 

JET Tageslicht & RWA GmbH 
32609 Hüllhorst 
Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0 
Fax +49 (0) 57 44 / 503-40

JET RaWa GmbH 
13088 Berlin 
Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0 
Fax +49 (0) 30 / 92 70 40-99

JET Brakel Aero GmbH 
46562 Voerde 
Tel. +49 (0) 281 / 404-0 
Fax +49 (0) 281 / 404-99

JET Steinbrecher GmbH 
79199 Kirchzarten  
Tel. +49 (0) 76 61 / 98 40-0 
Fax +49 (0) 76 61 / 98 40-20

JET Steinbrecher GmbH 
88279 Amtzell  
Tel. +49 (0) 75 20 / 954-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 954-15

JET Steinbrecher GmbH 
77815 Bühl 
Tel. +49 (0) 72 23 / 800 19-0 
Fax +49 (0) 72 23 / 800 19-15

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH 
90411 Nürnberg 
Tel. +49 (0) 911 / 58 61 69-0 
Fax +49 (0) 911 / 58 61 69-22

Rakousko 

JET Gruppe Austria GmbH 
4030 Linz 
Tel. +43 (0) 732 / 27 20 11-0  
Fax +43 (0) 732 / 27 20 11-99

Švýcarsko

JET Tageslichttechnik AG 
9430 St. Margrethen 
Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3 
Fax +41 (0) 71 / 74 70 30 4

Polsko

JET Grupa Polska Sp. z o.o. 
62-300 Września
Tel. +48 (0) 61 / 64 03 41-0
Fax +48 (0) 61 / 64 03 41-1

Kompetentní centra JET nabízejí ucelenou paletu řešení pro přivádění denního světla a 
odvádění tepla a kouře (RWA) pro Vaše stavební záměry. Tudíž je Vám skupina JET na-
blízku nejen geograficky svými filiálkami, nýbrž také při plnění Vašich přání a představ!

www.jet-group.cz · info@jet-group.cz

Máte otázky?
Prosíme, informujte se na internetu nebo prostřednictvím naší horké linky: www.jet-group.cz · info@jet-group.cz 

Nizozemsko

JET BIK Projecten B.V. 
1715 EJ Spanbroek 
Tel. +31 (0) 226 / 36 61-07 
Fax +31 (0) 226 / 36 61-13

JET BIK Producten B.V. 
5221 EE ’s-Hertogenbosch 
Tel. +31 (0) 73 / 63 12-420 
Fax +31 (0) 73 / 63 39-174

Spojené království

JET COX Ltd. 
Wednesbury WS10 0NT 
Tel. +44 (0) 121 / 53 04 230 
Fax +44 (0) 121 / 53 04 231

Dánsko

JET Domex A/S 
9293 Kongerslev · Dánsko 
Tel. +45 (0) 96 77 / 13 00 
Fax +45 (0) 98 33 / 19 38


