
PARTNERSTVÍ



Nepotřebujeme vědět „jak“ nebo „kam“,
ale existuje jedna otázka,

kterou bychom si měli položit pokaždé,
když s něčím začínáme: „Proč to dělám?“ Paolo Coelho

Naše společnost stojí před podobnou otázkou. Proč chceme v další vývojové etapě naší společnosti 
uplatnit pojem „partnerství“? Pojem, který tak jednoduše a výstižně vyjadřuje i ty nejsložitější 
vztahy mezi obchodními partnery. Vztahy postavené na základních principech slušnosti, 

vzájemného respektu a spolupráce na dosažení stejných cílů.

Odpověď najdeme, když se zamyslíme, jak nejlépe se dá vyjádřit princip partnerství v grafické 
podobě. Jaký grafický symbol zvolit, aby co nejlépe odpovídal našemu záměru a mohl nás provázet 
po celou dobu této etapy. Aby co nejlépe vyjádřil celou širokou škálu nejrůznějších vazeb, které se 

v pojmu „partnerství “vyskytují. Toto je řešení naší otázky, to je odpověď.

Okno má zpravidla pravoúhlý tvar. Za nejdokonalejší geometrický tvar byl ve všech obdobích dějin 
lidské společnosti označován čtverec. Čtvercové okno je tedy okno v dokonalém tvaru. Dokonalý 

výtvor lidského rozumu a lidské dovednosti.

Spojme dohromady dva tyto symboly. Spojme dva čtverce vzájemně pootočené. Když je vzájemně 
propleteme, nedají se rozdělit. Jsou navždy spojeny a přitom jejich geometrická čistota zůstává 

zachována.

Je to spojení, kde jeden nepopírá druhého, kde druhý nezastiňuje prvního. Oba jdou za stejným 
cílem. Nikdo není vpředu a nikdo není vzadu. Jsou si plně rovni, jsou to dva rovnoprávní partneři 

na společné cestě.

Pokusme se tento symbol přijmout a naplnit jeho poslání.





OKNO JAKO PRINCIP VNÍMÁNÍ PROSTORU A ČASU 
OKNO JAKO PRINCIP SPOJENÍ

Okno je od nepaměti součástí lidského života. Jako němý svědek vývoje lidské společnosti si již 
několik tisíc let drží prvenství v neměnnosti svého významu a použití. Prochází změnami v závislosti 
na materiálně – výrobních možnostech člověka. Tvar, velikost, provedení a další doprovodné 
funkce okna se mění úměrně k době a stupni technické vyspělosti, na níž se člověk zrovna nachází. 
Tyto v čase probíhající změny však nikdy nenarušily ani nepopřely principielní význam tohoto 
stavebního prvku. Prvku, který má své pevné místo ve stavebním otvoru a umožňuje průhled 
a prostup světla.

Praktický význam okna je postupně doplněn o význam estetický. Velikost, proporce, kvalita 
a charakter výplní. Vlastnosti, které z okna dokázaly v různých dobách učinit umělecké dílo, 
účelově zdobící stavbu. Umocňuje kompoziční řád budovy, jeho četnost dodává každé stavbě 
jedinečný architektonický rytmus. Okno se tak stalo součástí architektury.

Kdy a jak vlastně vzniká architektura? Je to výsledek abstraktního a logického myšlení, disciplína 
čistě racionálně-technická? Nebo se jedná o promyšlenou aktivitu, umocněnou intuicí a citem?

Odpověď můžeme najít, když se vrátíme k samotným kořenům stavební činnosti člověka. 
Vzniku okna nebo dveří, jako stavebně-technického prvku musel předcházet otvor. 
Otvor ve hmotě, kterou člověk ohraničil prostor. Tím, co jedince nutí ke stavební činnosti, jistě 
původně byla pudově-živočišná reakce, potřeba ochrany před nebezpečím, stejně naléhavá 
jako hlad. Je to dosahování pocitu bezpečí, pocitu obydlí, které se nakonec stává domovem. 
Již od samotného počátku této pro život nezbytné činnosti člověk pracuje s nejjednoduššími 
architektonickými prvky: zídka, překlad, střecha, okno, dveře. Zprvu se tak děje spíše bezděčně, 
později uvědoměle. V konečné podobě jde o cílevědomou činnost. Vzniká stavba, kde hmota 
získává formu, která harmonizuje funkci s krásou.

Zde je skutečný počátek proměny, která materiálně-účelovému prostoru přidává ještě dimenzi 
duchovní. V prostoru pro tělo vzniká i rozměr pro duši. Tehdy se stavba stává architekturou. 
A to je i doba zrození okna jako prvku, kterým člověk vyplňuje otvor ve stavbě. Zpočátku velmi 
primitivním způsobem, záhy však již záměrně se stále dokonalejším řešením jak po stránce 
technické, tak i estetické.

V okamžiku vzniku stavby a jejího umístění do prostoru získává prostředí lidské měřítko. Stavba 
je vnímána nejen ve svých proporcích, ale i v čase. Hmota nám prostor odděluje na „tady a tam, 
venku a uvnitř, nad a pod“. Odděluje také „malé od velkého, vnitřní od vnějšího, světlé od tmavého, 
zemské od nebeského“. Dokonce odděluje „lidské já od já vesmírného-božského“, což také bylo 
po celá tisíciletí významným architektonickým prvkem nejrůznějších kultur.

Když ve hmotě vytvoříme otvor, okamžitě dochází k propojení prostorů. Začíná k nám proudit 
světlo. Hmota nás odděluje a vzdaluje, otvor propojuje a sbližuje. Ve chvíli, kdy začínáme vnímat 
hmotu a prostor, počínáme chápat i čas. Člověk se stává součástí prostoru i času.

Samotné okno pak, aniž by se bránilo vzniklému propojení a stálo v cestě světlu, splňuje roli 
jednoho z nejdůležitějších prvků stavby. Chrání nás před zimou, horkem, hlukem a nebezpečím. 
Umožňuje nám vidět ven, ale i vidět, nebo aspoň tušit, co je uvnitř. Je to dokonalé spojení dvou 
světů. Je to spojení „nás a vás“.

„OKNO“ se stalo smyslem naší práce. Naše společnost se snaží tento prvek přizpůsobit současné 
době. V závislosti na stále větších nárocích na jeho funkci, kvalitu a estetický ráz vzniká výrobek, 
jehož hlavním úkolem je obstát na současném stavebním trhu a uspokojit i ty nejnáročnější 
zákazníky.

Stojíme na prahu symbolické brány. Na prahu nové cesty společného snažení, společného tvoření 
i společné radosti.

Zkusme se zamyslet nad „OKNEM“ jako symbolem nového spojení, symbolem nového PARTNERSTVÍ.





SPOLEČNOST RI OKNA a.s.
CESTA PROSPERITY A DLOUHODOBÉHO VÝVOJE

Vážení partneři!

Naše společnost existuje již od roku 1994. Chtěl bych Vám ji představit tak, jak se rozvíjela 
od prvních začátků její činnosti až do dnešní doby, kdy stojíme na prahu nové etapy její existence. 
Naše společnost se dnes řadí k firmám, které dlouhodobě působí v oboru výroby plastových oken 
na našem trhu. Na základě mnohaleté poctivé práce jsme docílili toho, že si naše značka získala 
důvěru zákazníků, a díky tomu jsme se zařadili mezi současně největší výrobce plastových oken 
v naší republice.

Ne vždy však byla její pozice taková, jaká je dnes. K těmto výsledkům jsme museli urazit dlouhou 
a mnohdy velmi složitou cestu. Neustálé sledování trendů na trhu, znalost inovačních produktů. 
Složité rozhodování v otázkách velkých investic, pod tlakem rizika, že nastoupená cesta nebude 
správná.

Na naší dlouholeté cestě jsme prošli několika vývojovými změnami. Tyto mezníky vždy zcela 
zásadně ovlivnily směr dalšího vývoje a tím i komplexní profil naší společnosti. Byly to okamžiky, 
bez kterých bychom dnes nečetli tyto řádky. Jedná se o šest základních vývojových etap, jejichž 
dokonalé zvládnutí nás přivedlo až sem. Na samotný práh nové a, troufám si říci, perspektivní 
etapy. Naši dosavadní cestu jsme jednou provždy symbolicky ztvárnili v našem novém současném 
výrobním areálu.

Je to dvanáct kamenných bloků, které jsou vztyčeny podél hlavní vstupní komunikace do budovy 
naší společnosti. Těchto dvanáct monolitů, do nichž čas otisknul vzpomínky dlouhých věků, 
tiše vyrůstá z vodní hladiny a tvoří šest pomyslných bran.

Vymezují pět pro nás již známých etap, kterými jsme si museli projít na naší cestě. Kdokoli k nám 
přichází, musí touto symbolickou cestou také projít. Je zde i etapa šestá, na jejímž počátku se právě 
nacházíme. První krok jsme již udělali. Naše rozhodnutí pokračovat je neměnné. Nechceme však 
po této cestě kráčet sami. Chceme jít společně se všemi, kdo mají stejný cíl.

Pokud jste to právě Vy, přijměte prosím naše pozvání a vydejte se s námi touto cestou. Sami posuďte, 
je-li pro vás vhodným řešením a chcete  s námi pokračovat.

Petr Ingr
předseda představenstva







ETAPA PRVNÍ

TYRŠOVA ULICE - BZENEC, 1996 - 2001 
LÉTA UČENÍ A ZKOUŠEK

V době, kdy se naše společnost pod názvem RI Trade Market s.r.o. vydala na cestu výroby 
a montáže plastových oken, zdaleka nebyl náš trh pokryt tímto sortimentem tak jako nyní. 
Jednotlivé komponenty byly dováženy ze zahraničí, výroba a montáž plastových oken byla 
prováděna v různé kvalitě, z různých materiálů.

Důvěra zákazníků k plastům nebyla velká. Existovalo již sice určité konkurenční prostředí, 
ale skutečná konkurence, postavená na kvalitě a množství, se teprve začínala rodit. 

Naše výroba v té době byla zajišťována v areálu na Tyršově ulici v Bzenci, ve velmi stísněných 
podmínkách. Jednalo se o staré výrobní prostory mezi obytnou zástavbou. Kromě dílenských 
provozů se do tohoto objektu již nic jiného nevešlo. Vedení společnosti proto sídlilo na jiném 
místě. Bylo to v pronajatých prostorách na náměstí v Bzenci.

Podmínky byly poměrně složité, málo zakázek, trh nejistý. Nakonec se však podařilo vše 
rozběhnout a hlavně zajistit počáteční odbyt prostřednictvím prvních obchodních zástupců, 
ze kterých vznikla velmi silná obchodní síť fungující až do dnešního dne. Výroba probíhala na 
nové výrobní lince německé společnosti ELUMATEC®, na tehdejší dobu svou kapacitou zcela 
dostačující. Ve dvousměnném provozu se dosahovalo kapacity 100 okenních jednotek denně. 
Toto vše naznačovalo, že nastoupená cesta je reálná. 

Okna byla vyráběna z tehdejších dostupných profilů TROCAL® a ALUPLAST®, od roku 2002 
pak ze značkových profilů německé společnosti SALAMANDER®, které jsou vlajkovou lodí námi 
nabízeného sortimentu dodnes. V současnosti je náš sortiment rozšířen také o profily bulharské 
značky PROFILINK®.

V případě kování se jednalo nejdříve o značku ROTO®, od roku 1998 jsme ale změnili dodavatele 
a do dnešní doby používáme prvotřídní produkty rakouské společnosti MACO®.

Našimi dodavateli skel byly a dodnes jsou české společnosti AKUTERM® a AGC®.

PVC profily, kování a příslušenství bylo dodáváno především společností PKC®.

V roce 1998 společnost RI Trade Market s.r.o. zaměstnávala 26 stálých zaměstnanců a roční obrat 
činil cca 44 mil. Kč, ovšem nastoupený trend rozvoje obchodní sítě RI vedl k situaci, že stávající 
výrobní a skladovací prostory se postupně stávaly nedostatečnými.

V roce 2001 jsme situaci řešili provizorním pronájmem výrobních ploch ve Strážnici a pořídili 
další výrobní linku, ale ani toto potřeby společnosti RI a našich zákazníků nakonec nevyřešilo. 
Muselo přijít k radikálnější změně.



Areál RI Trade Market s.r.o. - Tyršova ulice, Bzenec

Areál RI Trade Market s.r.o. - Tyršova ulice, Bzenec



ETAPA DRUHÁ

ÚKOLKY - BZENEC, 2001 - 2002 
LÉTA PRVNÍCH INVESTIC

Již v průběhu roku 2000 bylo jasné, že možnosti výrobního areálu na Tyršově ulici jsou pro nás 
nedostačující. Kapacita objektů a jejich technický stav nám nedovolovaly vůbec nic. Abychom 
stačili nastoupenému tempu, bylo nutné modernizovat nejen výrobu, ale hlavně mít k dispozici 
nové prostory. Tato investice se jevila jako zcela nevyhnutelná. 

V listopadu roku 2001 společnost kupuje areál bývalého výrobního družstva Trud Bzenec.

Jednalo se o původní nábytkářskou výrobu. Technický stav objektů i technického vybavení 
byl žalostný. V určitém směru ještě horší, než byl areál na Tyršově ulici. Měl však zásadní výhodu. 
Byl dostatečně veliký a umožňoval i další etapovitý rozvoj výrobních ploch, pokud si to budou 
okolnosti trhu vyžadovat. To byla pro nás velmi silná motivace a už na první pohled bylo jasné, 
že investice budou probíhat postupnou formou, podle důležitosti.

Po celkové prohlídce a vyhodnocení technického stavu bylo rozhodnuto. Většina objektů, 
které nebylo možné dále využívat, byla odstraněna a zbylé objekty prošly kompletní rekonstrukcí. 
V tomto období byly kompletně upraveny výrobní haly a objekt se šatnami a sociálním zařízením 
pro zaměstnance. Původní administrativní budova byla upravena pro sídlo firmy, jednotlivé 
úseky administrativy a přípravy výroby, vzorkovnu a zákaznické centrum.

Vše se realizovalo po etapách, aby bylo možno postupně začít vybavovat výrobní haly novou 
technologií a výrobu zahájit v co nejkratším čase. Bylo nutné zachovat stávající odbyt a plnit poptávku 
zákazníků. Přechodné období bylo velmi náročné. Po provedené rekonstrukci se však ukázalo, že 
všechno běží, jak má. V červenci roku 2002 byla zahájena výroba na 2000 m2 zrekonstruovaných 
ploch na nové technologii společnosti ELUMATEC® - dvouhlavých svářecích strojích.

Velmi záhy se ale ukázalo, že i takto získané nové výrobní a skladovací plochy jsou pro stále 
narůstající poptávku na našem trhu nedostatečné, kapacitně omezené. Byl zde další problém.
Jestliže chceme jít dále po započaté cestě, je opět nezbytně nutná další investice a rozvoj nových 
výrobních ploch. Rozhodnutí bylo rychlé a jednoznačné - využít zbývající plochy areálu ke stavbě 
nové výrobní haly.

Celková investice v tomto období včetně strojů a zařízení činila cca 70 mil. Kč.

V době po ukončení investic druhé etapy měla naše společnost 53 zaměstnanců a roční obrat 
v roce 2002 činil cca 240 mil. Kč.



Administrativní budova - Úkolky, Bzenec - před rekonstrukcí

Výrobní hala - Úkolky, Bzenec - současnostVýrobní hala - Úkolky, Bzenec - před rekonstrukcí

Výrobní hala - Úkolky, Bzenec - před rekonstrukcí

Administrativní budova - Úkolky, Bzenec - před rekonstrukcí Administrativní budova - Úkolky, Bzenec - současnost

Výrobní prostory - Úkolky, Bzenec - slavnostní otevření

Administrativní budova - Úkolky, Bzenec - současnost



ETAPA TŘETÍ

ÚKOLKY - BZENEC, 2003 - 2006 
LÉTA DALŠÍCH INVESTIC A ROZVOJE

2. ledna 2003 proběhlo stěhování všech THP pracovníků do zrekonstruované administrativní budovy.

Jediným způsobem, jak rozšířit stávající výrobní plochy byla možnost využití objektu původní 
kotelny a různých skladů. Tyto objekty byly velmi nesourodé a původní záměr na jejich využití 
byl velmi rychle opuštěn. Provozně byly nevyhovující. Objekty byly odstraněny a na jejich místě 
byla postavena nová velkoprostorová hala. Ta byla vybavena zcela novou, moderní technologií 
společnosti ELUMATEC® - první linkou vybavenou obráběcími automatcentry s prvky automatizace.

Nová výroba se rychle rozběhla. Investice se ukázala jako velmi prospěšná.

Všechny výrobní plochy byly využity na maximum. Potíže nastaly spíše se skladovými plochami, 
a to jak vstupního materiálu, tak hotových výrobků. Ale i to se nakonec vyřešilo.

Vše vypadalo tak, že díky využití každého metru areálu bude naše společnost schopna 
zabezpečovat poptávku trhu na několik dalších let. A hlavně bude konkurenceschopná v době, 
kdy se trh s plastovými okny již zcela jasně profiloval.

Jak se však brzy ukázalo, rozvoj trhu v naší republice byl velmi dynamický. I toto naše řešení 
začalo být velmi brzy opět nedostatečné. Možností na výběr nebylo. Stávající areál byl zcela využit, 
rozvojové možnosti žádné. Jeho rozšíření do okolních ploch bylo nemožné.

Buď se smíříme s tím, co nám takto zavedená výroba může poskytnout ať už z hlediska kapacity, 
nebo z hlediska technické kvality, anebo chceme-li jít cestou dalšího vývoje, pak musíme najít 
nové, mnohem větší výrobní plochy s příslušným zázemím. Možnosti vývoje RI byly zastaveny, 
poptávku žádanou novými trhy nebylo možno přijmout a uspokojit.

Ocitli jsme se před vážným rozhodnutím. Investovat do nového areálu, tentokrát ale na „zelené 
louce“? Jedině toto řešení mohlo společnosti umožnit podržet si dosavadní tempo výroby, počítat 
s jejím velmi rychlým nárůstem a hlavně obsadit trh v čase, kdy budou ostatní společnosti stále 
váhat, zda velká investice není spojena s příliš velkým rizikem.

Všichni, kdo na trhu s plastovými okny tehdy již něco znamenali, měli stejný problém. Jít do velkého 
rizika a investovat do nové výroby, nebo setrvat na stávající úrovni?

Na konci tohoto období měla naše společnost již 99 zaměstnanců. Roční obrat v roce 2006 
činil cca 740 mil. Kč.



Původní kotelna a sklady družstva Trud Bzenec

Stavba nové výrobní haly společnosti RI OKNA Stavba nové výrobní haly společnosti RI OKNA

Výrobní hala - Úkolky, Bzenec - současnost

Výrobní prostory - současnost

Výrobní hala - Úkolky, Bzenec - současnost

Demolice původní kotelny a skladů družstva Trud Bzenec

Výrobní prostory - současnost



ETAPA ČTVRTÁ

BAŽANTNICE - BZENEC, 2007 - 2008 
LÉTA VELKÝCH INVESTIC

Po zvážení všech možností a s výhledem reálné perspektivy, jak uspokojit stále narůstající poptávku 
a přitom úspěšně odolávat stávající konkurenci, která byla v té době již značná, bylo rozhodnuto, 
že tento záměr velké investice je nevyhnutelný. V listopadu roku 2006 uzrálo naše uvažování 
a padlo rozhodnutí: „Jdeme do výstavby nového areálu.“ Všechna rizika jsme zvážili a zbývá 
už jenom najít patřičně velký pozemek pro výstavbu. V tom samém roce začaly první projekční 
přípravy, jak by měla nová výroba vypadat a hlavně fungovat. Byly to spíše úvahy, co vlastně 
tento záměr vyžaduje a co s sebou přinese.

Už se totiž nejednalo o dosavadní způsob výroby. Musely se zvažovat všechny nové aspekty 
moderní, plně automatické výroby. První studie spíše prověřovaly různé varianty toku výroby. 
Způsob navážení materiálu. Technologie skladování. Provázanost všech technologických etap 
výroby. Od prvního vložení profilu do nářezového a obráběcího centra až po finální expedici 
každého výrobku. Prověřovalo se, kolik musí být výrobních linek a co se od každé linky očekává. 
Nesmělo se zapomenout na žádný s pomocných výrobních úseků. Samostatnou otázkou 
byla příprava výroby od zpracování první cenové nabídky, přes evidenci zakázek, technické 
zpracování zakázky, veškerých vstupů do výroby až po konečnou dopravu a montáž.

Z toho všeho po mnoha úpravách vznikla velmi hrubá představa o velikosti celého závodu 
a také pozemku, na který by se dal tento záměr umístit. Bylo zapotřebí získat stavební místo 
o dostatečné velikosti. Za přispění města Bzence naše společnost nakonec získala potřebné 
pozemky v průmyslové zóně Bažantnice, v okrajové části města Bzence.

Pozemek byl dostatečně veliký. Na tehdejší dobu a místo až nezvykle veliký. Aniž jsme 
si to ze začátku uvědomovali, začali jsme připravovat jednu z největších výrobních staveb 
v širokém okolí, možná i v celé republice. V souběhu s realizací nového závodu je dosavadní 
forma společnosti s ručením omezeným transformována do akciové společnosti.

Základní údaje o stavbě jsou následující: plocha pozemku 56 838 m2, zastavěná plocha celkem 
16 310 m2, z toho výrobní plochy 14 379,4 m2. Náklady na celkovou investici byly cca 350 mil. Kč.

Stavět na zelené louce je sen každého investora. Tato možnost však s sebou přináší i spoustu 
problémů, které bylo nutné do této investice zahrnout. Byla to hlavně absolutní absence 
inženýrských sítí. Velmi špatné základové podmínky. Úvodní studie prověřila nabízené možnosti 
a po jejich vyhodnocení byl stanoven předběžný limit na celkový rozsah řešení a rozpočet 
zvažované stavby nového výrobního areálu.

Po předběžném zajištění krytí potřebnými finančními prostředky na stavbu a na zcela novou 
technologii bylo započato s projekční přípravou. Všechny tyto nutné práce bylo nutné zajistit 
v rekordním čase, neboť předběžné smlouvy na dodávku strojů a výrobního zařízení od německé 
společnosti ELUMATEC® stanovily termín dodávky na leden 2008.

Zprvu to vypadalo jako nereálné. Věci se však daly do pohybu a první stroje byly skutečně naváženy 
již koncem prosince 2007. Stavba jako taková byla zahájena v polovině roku 2007 a byla ukončena 
v polovině roku 2008, kdy proběhla oficiální kolaudace. Postavení nového areálu a montáž nové 
technologie byl pouze první krok k tomu, aby mohla nová výroba fungovat. Další kroky byly 
neméně důležité.

Bylo nutné zajistit lidský potenciál na profesionální úrovni. Systém řízení výroby, zakázek 
a distribuce byl velmi obtížný a v podstatě až do dnešní doby jsou neustále prováděny dílčí změny 
v systému řízení tak, jak to současný výrobní proces vyžaduje.

Po uvedení nového výrobního areálu do provozu měla naše společnost 339 zaměstnanců. 
V této době jsme měli již přes padesát poboček po celé naší republice a začínal fungovat i odbyt 
našich výrobků v zahraničí.



26. červen 2007 1. srpen 2007

30. srpen 2007 2. říjen 2007

1. listopad 2007 29. listopad 2007

22. leden 2008 8. květen 2008



ETAPA PÁTÁ

BAŽANTNICE - BZENEC, 2009 - 2010 
LÉTA INOVACE A ZMĚNY OBCHODNÍ STRATEGIE

Toto období probíhalo pod vlivem neustálého zdokonalování vlastní výroby. Hlavními úkoly 
bylo mít po personální stránce dokonale obsazena všechna místa ve výrobě a zajištění montážních 
čet vlastními silami, popř. smluvními partnery.

Administrativní část pracovníků byla zaškolena na ucelený informační systém. Od prvního 
kontaktu se zákazníkem, který požadoval zpracovat finanční nabídku, přes uzavření smlouvy, 
předání zakázky do výroby, její technické zpracování, sledování až po expedici a montáž na stavbě 
- to vše probíhalo a dodnes probíhá v rámci uceleného systému elektronického zpracování.

V době upřesňování výrobního sortimentu v závislosti na možnostech dodávaných komponentů 
od různých výrobců byla řešena i další otázka ve vývoji firmy. Původní areál na Úkolkách byl 
krátce opuštěn a nevyužíván. Proto byly zvažovány různé varianty jeho dalšího využití. Nakonec 
bylo rozhodnuto ve prospěch nové divize zajišťující výrobu otvorových výplní z hliníkových 
profilů, která se sem následně přestěhovala z původního areálu na Tyršově ulici.

Okna, dveře a kompletní strukturované fasády - to byla náplň, která měla využít výrobní plochy 
ve starém závodě. Byl to odvážný krok, neboť v rámci tohoto sortimentu je na našem trhu mnohem 
větší konkurence než v oblasti prvků plastových.

Jako dodavatel hliníkových profilů byla zvolena prestižní německá společnost 
HUECK+HARTMANN®.  Hliníkové konstrukce nabízí plné využití nejvzácnějšího 
architektonického prvku - skla. Naše výrobky minimalizují pohledové plochy rámů a rastrování 
natolik, že vytváří dojem jednolitosti. Čistý tvar sám o sobě – nic nevyjádří originalitu Vaší stavby 
lépe. Díky svým vlastnostem mohou být otvíravé plochy hliníkových konstrukcí větší a pevnější 
než u jiných materiálů. Hliníkové systémy zároveň umožňují zasklívat nadrozměrné tabule skel o 
hmotnosti přesahující 500 kg. Za použití nejmodernějších obráběcích a spojovacích strojů dodaných 
společností ELUMATEC® zaručíme tu nejvyšší úroveň zpracování profilů a kompletaci výrobků.

Ukončení roku 2010 bylo v souvislosti s ekonomickou situací na našem, ale i na evropském 
trhu velmi dobré. Společnost RI OKNA a.s. dosáhla ročního obratu kolem jedné miliardy Kč 
a zaměstnávala celkem 292 zaměstnanců. Důležité je, že výroba nebyla přerušena ani nijak 
omezena a stav zaměstnanců zůstal až na malé výjimky zachován.

V této době měla společnost celkem 65 prodejních středisek po celé ČR, v zahraničním obchodu 
se pak výrazně uplatnila na trhu Slovenské republiky. Všechna střediska v ČR i na Slovensku 
překonala toto období beze ztrát. Dokonce i odbyt do zahraničí nebyl výrazně poškozen. Úspěšně 
se dařilo obchodovat s některými státy Evropské unie a několik produktů bylo vyvezeno také 
do zámoří.

Z toho všeho jednoznačně vyplývá, že zvolená cesta byla správná. Společnost prošla mnohými 
úskalími a jeví se jako i nadále prosperující na trhu s plastovými a hliníkovými otvorovými 
výplněmi.

Ovšem jako na konci každého období vyvstává opět i zde nová otázka. Jsme schopni za stávajících 
podmínek na současném trhu existovat? A hlavně prosperovat s výhledem na několik let dopředu?



Areál společnosti RI OKNA - Bažantnice, Bzenec - současnost















ETAPA ŠESTÁ

BAŽANTNICE - BZENEC, 2011 - ? 
ZMĚNA STRATEGIE, LÉTA NOVÝCH PERSPEKTIV

Již v průběhu roku 2010 se začaly objevovat úvahy o zcela nové strategii a dalším vývoji společnosti. 
Do řešení tohoto problému se zapojili všichni vedoucí pracovníci.

Krok za krokem byla situace vyhodnocována a výsledkem našeho snažení je prvotní úvaha o zcela 
nové filosofii podnikání, která je pro naši společnost jediná možná. Jedině tak lze vstoupit do 
dalšího období, které bude pro všechny podobné firmy z hlediska ekonomiky znamenat velké 
riziko. Dá se mu předejít.

K tomu vznikla myšlenka „partnerství“. V tomto slově je obsaženo vše, co chce naše společnost 
vyjádřit směrem k trhu, směrem k ostatním partnerům. Je zde však vyjádřen také náš vztah 
k zákazníkovi, bez kterého by naše snažení nebylo k ničemu. Ten jsme posunuli na vyšší úroveň.

Partnerství znamená naši nabídku kooperovat na půdě složitého trhu s ostatními partnery. 
Jsme schopni pomoci některým firmám překlenout složité období, kdy koupěschopnost slábne, 
a tím i poptávka. Nabízíme naši veškerou výrobní kapacitu i pro jiné firmy.

Rozhodně nám nejde o to, abychom tyto firmy postupně z trhu vytlačili, nebo snad dokonce 
likvidovali. Naopak - chceme, aby si ponechaly svou identitu a na trhu vystupovaly i nadále 
pod svým jménem. Chceme jednoduše spolupracovat. Chceme vydělávat a nechat vydělávat.

Jak se nám to bude dařit a kolik šancí na přežití má tato naše nová strategie, to ukáže čas. My jsme 
připraveni jednat a domlouvat další postupy. Jsme otevřeni všem. Za ta léta působení jsme dosáhli 
pevného postavení na trhu a za důvěru vděčíme především svým zákazníkům a díky nejvyšší 
kvalitě všech našich produktů a služeb věříme, že tomu tak bude i nadále.







A co vše Vám,
našim partnerům,

můžeme v rámci projektu partnerství
nabídnout?





NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

V současnosti má náš nový závod k dispozici cca 14 000 m2 výrobních ploch. Na této ploše 
probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, přípravy profilů přes plnoautomatické 
linky až po dokončovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tři 
linky, které zajišťují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpečuje 
výrobu atypických prvků včetně dveří.

Veškeré strojní vybavení těchto linek bylo dodáno německou společností ELUMATEC®, 
včetně strojů značek STÜRTZ® a FEDERHENN®. Všechny dílčí operace na sebe časově 
navazují. Vše je centrálně řízeno počítačovým vybavením (nejmodernější software KLAES®) 
pod dohledem speciálně proškolených pracovníků.

Absolutní kvalita výrobku je hlavní prioritou naší společnosti a tato potřeba je naplňována 
všemi zaměstnanci. K dispozici máme dokonalou technologii a systém řízení výroby.

Současná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky příslušných norem. Naše výroba 
splňuje požadavky Evropské unie a kvalita všech produktů je potvrzena řadou certifikátů. 
K těmto se v dnešní době řadí především ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 
a ČSN OHSAS 18001:2008. Tyto dokumenty dosvědčují shodu s požadavky evropských 
norem a jsou pro výrobce nezbytné k vydání prohlášení o shodě a označení výrobků 
pro stavebnictví značkou CE.

Využití nejmodernější techniky dovolí zdůraznit všechny přednosti našich oken a dveří – 
prvotřídní kvalitu spojů, mechanickou pevnost a možnost vyrábět podle představ zákazníků. 

Vyrobíme na míru pouhé jedny vchodové dveře a vedle toho stovky oken pro velký panelový 
dům, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily či památkově chráněného objektu, a to vše 
v kvalitě naší společnosti vlastní.

Naši technici jsou připraveni reagovat na netypická architektonická řešení, aniž by přitom 
prodlužovali dodací lhůty nebo slevovali z vysoce nastavené laťky kvality služeb poskytovaných 
naší společností.



Výrobní prostory - Bažantnice, Bzenec

Začišťovací centrum STURTZ®Obráběcí centrum ELUMATEC® SBZ620

Obráběcí centrum na vchodové dveře ELUMATEC® SBZ130Osmihlavé svařovací centrum STURTZ®



LIDSKÝ POTENCIÁL

Na rozdíl od předchozích vývojových etap je struktura naší společnosti specifikována do jednotlivých 
úseků. Na každém úseku pracují týmy kvalifikovaných odborníků. Jejich semknutí, léta získaných 
zkušeností, maximální pracovní nasazení - to vše se skrývá za výsledkem, že naše výrobky jsou 
na trhu stále více oblíbeny a důvěra v ně stále roste. Řady našich zákazníků se rozšiřují.

Obchodní oddělení zajišťuje první kontakt se zákazníkem. Úkolem tohoto úseku je neustále 
mapovat stav na trhu s plastovými výplněmi, v oblasti stavební výroby a přípravy investic 
ve stavebnictví. Pokrýváme požadavky od těch nejmenších zakázek drobných investorů 
až po velké stavby, plánované na dobu i několika měsíců. Obchodní oddělení připravuje zakázky 
s předstihem. Účastníme se také celé řady výběrových řízení. Potencionální zakázka se následně 
předává technickému oddělení.

Technické oddělení přípravy zakázek řeší okamžité požadavky zákazníka na základě prvotní 
poptávky s přibližnými rozměry oken či dveří. Zakázka je zdarma zpracována v německém 
programu KLAES® (světová jednička mezi software na okna a dveře) a je vytvořena cenová 
nabídka.

V případě zájmu zákazníka přijede náš zaměřovací technik, který změří přesné rozměry oken 
pro výrobu a doladí se zákazníkem další detaily a představy o příslušenství k novým oknům 
nebo dveřím. Následně je na technickém oddělení, již dle skutečných rozměrů a po odsouhlasení 
zákazníkem, vytvořena konečná cenová nabídka, na základě které je zákazníkovi vystavena 
smlouva o dílo, případně pouze kupní smlouva. Tyto se předají zpět na obchodní oddělení, které 
má na starosti kontakt se zákazníkem a také zajištění podepsání dokumentů.

Po podpisu zákazníkem je zakázka předána zpět na technické oddělení ke zpracování do výroby, 
jsou vytvořeny výrobní listiny a objednávky materiálu v elektronické podobě. Probíhá týdenní 
plánování výroby, to znamená, že každý týden v pátek je uzávěrka daného výrobního týdne, 
po zpracování všech zakázek jsou vytvořeny tzv. výrobní dávky. Vše je rozplánováno přesně na 
dny, kdy bude zakázka vyrobena (dle tohoto se objednává sklo, profily, kování atd.).

Po zařazení zakázky do výrobní dávky již nelze provádět změny v objednávkách. Vše se děje 
pomocí programu KLAES®, jsou vytvořena online data pro obráběcí centra a data pro program 
E-PROD®, což je tzv. bezpapírová výroba, kdy se dělníkům ve výrobě zobrazují na monitorech 
údaje o konkrétní zakázce, kterou právě vyrábějí. Data jsou uložena na serveru a obsluha strojů 
si je před výrobou dané zakázky automaticky stahuje.

Co se týče našich stálých obchodních partnerů, dostanou data pro vzdálené připojení na náš server, 
kde mají k dispozici program KLAES® a ostatní programy, kterých je potřeba k bezchybnému 
zadání zakázky (např. program určený pro výplně PERITO®.). Cenové nabídky si tedy partneři 
vytvářejí sami a nám je zasílají pouze ke kontrole, následně jako objednávky do výroby.

Pokud jdou zakázky do výroby, my je u nás znovu nekonstruujeme, ale data si stahujeme ze serveru 
od daného partnera. Každý partner má svou složku, tzn. nikdo kromě Bzence mu nevidí do jeho 
zakázek a on nevidí nikomu jinému.

Již zpracovaná zakázka je předána na výrobní oddělení, které provádí objednávky potřebného 
materiálu, příslušenství aj. Jakmile je vše připraveno, zakázka míří již přímo do výroby. 
Výroba samotná začíná vychystáním profilů, poté následuje nařezání ocelových armatur 
a připravených profilů, do kterých jsou armatury posléze vloženy.

Následuje obrábění jednotlivých dílců (vrtání otvorů pro kování, kliky, panty, odvodnění, sloupky 
aj.), svařování a začišťování profilů, sloupkování, montáž štulpu, osazení obvodovým těsněním 
a montáž kování. Poté již přichází ke kompletaci rámů a křídel, která jsou posléze osazena výplní 
(sklo či okrasná výplň v případě dveří). Hotový výrobek je následně šetrně umístěn na stojan, 
na kterém je zabalen a předán do expedice.



Recepce Obchodní oddělení - jednání se zákazníkem

Oddělení technické přípravy zakázek Odpočinek v zimní zahradě

Vzorkovna produktů společnosti ve vstupní hale - jednání se zákazníkem



PRODUKTY SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

Převážná část našich plastových oken a dveří je vyráběna z prvotřídních profilů německé značky 
SALAMANDER®, které jsou světoznámé především pro svou nejvyšší kvalitu a nenapodobitelnou 
briliantově bílou barvu SALAMANDER® Weiss. V roce 2011 byl sortiment RI OKNA a.s. rozšířen 
o nabídku oken a dveří z plastových profilů bulharské společnosti PROFILINK®, čímž se nabídka 
společnosti v rámci plastových otvorových výplní pro nejbližší dobu definitivně uzavřela. 
Hliníková okna, dveře a fasády jsou vyráběny z vysoce kvalitních německých profilů značky 
HUECK+HARTMANN®.

Široká škála barev podle vzorníku RAL nebo dekorů různých druhů dřeva nám umožní vyhovět 
jakémukoli přání, a to mnohdy i tam, kde se jedná o přestavbu či opravu vzácného anebo památkově 
chráněného objektu.

V dnešní době, charakterizované mimo jiné maximálními požadavky na šetření energií ve všech 
oborech činnosti, musí kvalitní okna disponovat vynikajícími zvukově a tepelně izolačními 
vlastnostmi a v neposlední řadě také odolností proti rozbití. Izolační trojsklo a dvojsklo 
je konstruováno ze tří, resp. dvou tabulí plaveného skla v tloušťkách, které odpovídají funkčním 
a mechanickým nárokům. Vzdálenost tabulí vymezuje různě široký distanční nerezový rámeček 
s polykarbonátem CHROMATECH® ULTRA standardně v barvě RAL 7040 (šedý), nebo na přání 
v barvě hnědé (RAL 8003) nebo černé.

Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno velmi přilnavým a trvale plastickým 
tmelem, jehož hlavním úkolem je působit jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru 
izolačního skla. Vnější obvod tabulí skel je vyplněn pružným tmelem s výbornými fyzikálně 
mechanickými vlastnostmi. Celá konstrukce obě tabule skla hermeticky uzavírá. Všechna okna 
společnosti RI OKNA a.s. jsou standardně vybavena izolačním trojsklem nebo dvojsklem dle přání 
zákazníka.

Kování, které je montováno do našich oken a dveří, splňuje ty nejvyšší nároky na bezpečnost, 
lehkou a pohodlnou ovladatelnost a stoprocentní funkčnost. Pro naši společnost je dodáváno 
předním světových výrobcem, rakouskou společností MACO®, a to pod označením sérií MACO® 
MULTI-TREND a MACO® MULTI-MATIC.

Více informací a kompletní nabídku produktů naší společnosti včetně doplňkového sortimentu 
naleznete v samostatném produktovém katalogu.



Plastový profil PRIMA® ELEGANT 5



Plastový profil SALAMANDER® STREAMLINE STANDARD 5



Plastový profil SALAMANDER® LUXUS 3D



Plastový profil SALAMANDER® STREAMLINE ELEGANT 7



Plastový profil SALAMANDER® bluEvolution ELEGANT



EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ

Expedice a přeprava našich výrobků na místo určení je svou kvalitou neodmyslitelnou 
součástí naší strategie.

Každý výrobek je nutno dodat zákazníkovi v tom nejlepším stavu, a tudíž je jeho ochrana 
na prvním místě bez ohledu na dopravní vzdálenost či množství.

Veškeré produkty společnosti RI OKNA a.s. jsou před expedicí automaticky opatřeny 
ochrannou fólií, která zabraňuje jejich znečištění nebo poškození. Příslušná okna či dveře 
jsou následně rozdělena dle čísel jednotlivých zakázek a na stojanech připravena 
k vyexpedování.

Přepravu zajišťujeme vlastním vozovým parkem, který momentálně obsahuje šest kamionů 
(zajišťujících rozvoz především v rámci našich poboček a zastoupení v ČR, na Slovensku 
a v dalších zemích) a dvacet tři montážních vozidel společnosti, které naše produkty 
rozvážejí již přímo k zákazníkovi.

Distribuce veškerých produktů je v nepřetržitém vývoji a naším dlouhodobým cílem je její 
neustálé zdokonalování nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí.

K 1. dubnu 2011 měla společnost RI OKNA a.s. celkem 67 obchodních zastoupení 
a autorizovaných prodejců na území ČR, dalších 32 prodejců pak na území Slovenské 
republiky.

Všichni prodejci našich oken a dveří jsou speciálně školeni a následně certifikováni.

V rámci exportu do dalších zemí mimo SR jsme naše produkty v minulosti vyvezli či dodnes 
vyvážíme i do dalších evropských zemí (Rakousko, Německo, Itálie, Švédsko, Norsko, 
Francie, Belgie, Maďarsko, Švýcarsko a Ukrajina), několik otvorových výplní jsme dodali 
také do USA.



Expedice - kamiony společnosti Exteriér jedné z poboček společnosti

Interiér jedné z poboček společnosti

Opatření výrobků ochrannou fólií Výrobky připravené k expedici

Interiér jedné z poboček společnosti

Interiér jedné z poboček společnosti Interiér jedné z poboček společnosti
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Realizace hovoří za nás.



Gymnasium, Břeclav

Obytné centrum Křiby, Zlín



Factory Office Center, Praha

Rodinný dům, Brno



City Center CB, České Budějovice

Emerson Climate Technologies, s.r.o., Mikulov



Bytový dům na ulici Cihlářská, Hodonín

Sídliště Chaloupky, Veselí nad Moravou



Areál společnosti LAPP GROUP, Otrokovice

City Center CB, České Budějovice



Neničme, ale budujme.
Nerozdělujme, ale spojujme.

Tvoření je radost.
Tvoření společné je radostí o to větší.

Náš nový symbol má osm vrcholů.
Osm pevných bodů, bez kterých by se nám těžko dařilo náš záměr realizovat.

Odvaha
bez které bychom se nepustili do začátku nové etapy

Odhodlání
bez kterého bychom nepřekonali počáteční potíže

Odbornost
bez které by to rozhodně nešlo

Oběť
bez které bychom nic nezískali

Ohleduplnost
bez které bychom u našich partnerů neuspěli

Opora
bez které by dílčí snahy jednotlivců nemohly přežít

Odměna
bez které by nás naše práce ničím nenaplňovala

Okno
bez kterého by to nemělo žádný smysl



RI OKNA a.s.
Úkolky 1055

696 81 Bzenec
Česká republika

telefon: +420 - 518 389 517 -9
fax: +420 - 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz


