Profil firmy

MODERNÍ TECHNOLOGIE S TRADICÍ = DRAGON JH s.r.o.

Sehnat jakékoliv okno či dveře už dávno není problém. Možnosti jsou nekonečné jak z hlediska použitých materiálů, rozměrových řad, kvality, estetických vlastností, tak co do nabídky tepelně technických parametrů. Potíž je pouze jediná: Výrobků a výrobců je mnoho, zatímco jasných kritérií a pravidel málo. Běžný zákazník proto může při vybírání okna velmi rychle nabýt dojmu, že si nevybere správně. Proto je důležité získat jasné a korektní
informace o vlastnostech oken a o možnostech, které nabízí trh, a to nejlépe přímo od výrobce. Mezi takové se řadí i společnost Dragon JH s.r.o., jež
na trhu s výrobou plastových oken působí od roku 1992. Záměr společnosti je vysoká kvalita výrobků a dokonalý servis zákazníkům. Toho je možné
docílit díky mnohaletým zkušenostem s výrobou a prodejem plastových oken a dveří, dodal jednatel společnosti Dragon Zdeněk Čejka.

PROFILY KBE

Jako jediní výrobci oken v Jindřichově Hradci jsme si
pro svou výrobu zvolili plastové profily KBE pocházející z Německa. Klienti KBE mají na výběr nejen ze širokého sortimentu výrobků splňujících všechny požadavky moderní okenní techniky, ale mohou také využívat
výhod propracovaného logistického systému, který zaručuje rychlé a flexibilní dodávky objednaného zboží. Trendy
ve výrobě profilů se neustále zdokonalují. Nynější špičkou
v nabídce jsou 70 mm pětikomorové okenní systémy s dorazovým těsněním, se středovým těsněním a systémy ClimaTEC včetně 70 mm dveřních profilů. Naše společnost tak
poskytuje svým zákazníkům plastová okna a dveře, kompletní řešení od bezplatné poradenské služby v oboru, přes

nalým servisem zákazníkům. Naší hlavní konkurenční
výhodou jsou dlouholeté zkušenosti, nespočet realizovaných zakázek a především silné kapitálové zázemí zaruču-

OKENNÍ SYSTÉMY

jící dodržení kvality a termínů. Tímto chceme čtenáře
navést i na problematiku dnešní přehuštěné nabídky oknařů v našem regionu. Poslední dobou se nám totiž ozývají
klienti mající okna od prodejců, kteří již v našem regionu
nesídlí či neexistují, s žádostmi o servis. V tomto směru se
jedná o velký problém. Každý systém má totiž svá specifika, která nejsou kompatibilní s našimi výrobky. Mnohdy
totiž nejsme schopni držet servis na některé výrobky cizích
firem. Pokud jsme ale schopni nápravu učinit, rádi vyhovíme i těmto požadavkům. Proto by se potencionální zájemci
měli při koupi oken vždy zajímat o to, kdo jim okna dodá,
a jak bude prováděn pozáruční servis. U samovýrobců
takové komplikace mizí! Klient se může spolehnout na veškerý servis v místě, čímž se mu v případě problému snižují
i následné náklady na opravu a údržbu.

Novinka na trhu

vypracování nezávazné nabídky, až po dodávku s následným záručním a pozáručním servisem. Pro svá okna používáme prvotřídní izolační sklo a trvanlivá originální těsnění.
Velký důraz klademe na snadné a bezpečné ovládání výrobků, na bezporuchovost, uživatelský komfort, na zachování
základních hygienických norem pro výměnu vzduchu (mikroventilaci) a na zabezpečení proti vloupání.

Technologie GreenLine

U nových systémů značky KBE je samozřejmostí výhradní použití ekologické technologie GreenLine, která při
výrobě využívá stabilizátor na bázi zinku a vápníku místo
vysoce škodlivého olova. Okna značky KBE proto splňují
požadavky ekologických norem.

Pro letošní rok máme v plánu vyrábět modulové typizované zimní zahrady za dobré ceny. Dále jsme nabídku rozšířili
i o prosklené vchody do domů a další bytové doplňky.

můžete přesvědčit o dobrém řešení vytápění bytů a domů.
Společnost Dragon JH s.r.o., dovážející tyto vysoce kvalitní výrobky, zastupuje na území EU nejvýznamnější světové
výrobce krbových kamen a vložek s technologií bezroštového dvoukomorového spalování - kanadské firmy Pacific Energy a Regency. Jejich produkce činí více 70 000 ks
kamen ročně, což řadí tyto výrobce mezi největší světové
dodavatele. A uznejte sami, když tato kamna plně vytopí
dřevostavby v Kanadě, kde teploty často sahají až k -35°C,
vyhoví jistě v plném rozsahu i pohodlím obsluhy naprosté většině zákazníků v Evropě. U těchto kamen odpadá
i namáhavé štípání dříví, neboť v nich můžete spalovat podle typu a výkonu polena až 70 cm dlouhá. Bezroštové spalování navíc umožňuje vybírání popela při nonstop provozu a požadované vlhkosti dřeva v intervalech 2-4 týdnů.
Vzduch totiž není přiváděn pod rošt, ale seshora pouze do
sekundární komory. Díky dosahovaným teplotám navíc
dochází k lepšímu prohořívání zbytkového popela, a jeho
objem je tudíž minimální. U těchto typů je pro zákazníky
výhodná rovnováha mezi vzhledem, kvalitou, výkonem
a cenou. U kamen a vložek Pacific Energy a Regency je
navíc možno kombinacemi získat až stovku různých vzhledových a výkonnostních modelů, takže uspokojí i ta nejrozmanitější přání zákazníka s ohledem na potřebu vytápěného prostoru i estetické začlenění kamen do prostředí bytu či

Kanadská krbová kamna

Další naší činností je prodej kanadských krbových kamen
značek Regency, Hampton a Pacific Energy. Minulý rok
jsme vyexpedovali více než 800 kamen a vložek. Odezva
od zákazníků se stále nese v pochvalných tónech a referencích. Jako výhradní dovozci kamna i montujeme, rozvážíme a zaškolujeme klienty v provozu.

Životnost

Životnost našich oken je vypočítána na 80 roků. Trvanlivost profilu závisí i na obsahu plavené křídy v PVC. Čím se
poměr křídy v PVC zvyšuje, tím se snižuje životnost celého
profilu. Nastává rychlejší rozklad a defekt se začíná proje-

Proč právě kanadská krbová
kamna a vložky na dřevo?

vovat bílým špiněním. Abychom klientům zaručili vysokou
kvalitu, dáváme na plastové profily záruku 10 let.

Kompletní služby

Hlavním cílem naší společnosti je důraz na vysokou kvalitu námi vyráběných a dodávaných výrobků spolu s doko-

Přestože se zima blíží ke konci, ze všech stran slyšíme,
jak neekologicky i neekonomicky se u nás stále topí. Ano,
řešení je v topení dřevem, to je surovina obnovitelná,
jenže kdo by chtěl stále chodit přikládat. Účinnost běžných krbových kamen a vložek se pohybuje okolo 40-60
%. Ve vyspělých zemích se již několik let nesmějí prodávat kamna, která mají nižší účinnost než 70 % a nejsou
opatřena dalšími certifikáty, které hovoří o kvalitě spalování a vyprodukovaných emisích.

Je tedy nějaké řešení?

Ovšem že ano, vždyť každý problém má nejedno řešení. Při návštěvě prodejny kanadských krbových kamen se
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domu. Kombinacemi 10 barev smaltových povrchů, 9 typů
dveří a pěti provedení nožiček a spodních částí je vytvořen
předpoklad, že se kamna z hlediska designu začlení do jakéhokoli prostoru. Tyto možnosti jsou u všech těchto kamen
násobeny skutečností, že umožňují rozvádět teplo pomocí
teplovzdušných rozvodů i do dalších pater nebo vzdálenějších prostor. Je sice pravda, že základní investice do těchto kamen je o cca 20-30 % vyšší než do kamen klasických,
avšak její návratnost vzhledem k vysoké účinnosti a nízké
spotřebě paliva je již za jednu až tři sezony. Dobré vědomí
ekologičnosti je pak bonusem navíc.

Závěrem dobrá rada

Pokud se rozhodnete pro koupi krbových kamen nebo
vložek, požadujte od prodávajícího předvedení v plném
provozu, sekundární spalování je totiž zřetelně odlišné
od běžného jednostupňového hoření. Teploty odchozích
spalin u běžných kamen dosahují hodnot 300-400°C.
U kamen se sekundárním spalováním (CB-Clean Burn)
jsou spaliny díky dokonalému hoření vychlazeny na teplotu kolem 200-250°C.
(prof)
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