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O spoločnosti 
HPS mont s.r.o 

Ak by sme chceli našu spoločnosť charakterizovať jednou jedinou 
vetou, bola by to táto: „Za 15. rokov viac ako 3000 spokojných 
zákazníkov“. HPS mont s.r.o. je jednoducho špecialista na zimné 
záhrady a posuvné systémy.  
 
VÍZIA  
HPS mont s.r.o. už dlhé roky ponúka riešenia v obore zimných záhrad, 
rámových a bezrámových posuvných systémov. Sme hrdí na to, že 
sme boli prví, čo vytvorili koncept zimných záhrad ako možnosť 
otvorenia celého priestoru. 
 
ZAMERANIE  
Sme špecialistom na kompletnú realizáciu zimných záhrad a 
konštrukcií na kľúč – od návrhu až po montáž. Vyrábame vlastné 
posuvné systémy na mieru. Inak povedané, vyvinuli sme a vyrobili 
nový slovenský posuvný hliníkový systém s názvom hp systém.  
 
POSLANIE 
Precízne prevedená práca, poradenstvo na základe niekoľkoročných 
skúseností, férový prístup k zákazníkovi a skvelé referencie - toto je 
charakteristickou črtou našej spoločnosti. Určili sme trend vývoja a 
výroby produktov určených na zasklenie zimných záhrad, balkónov, či 
lodžií. 
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“špecialista na zimné záhrady  
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ÚVOD

do zimných záhrad

©	HPS	mont	s.r.o.	2017	
www.hpsmont.sk		 6	



Úvod 
do zimných záhrad 

Zimná záhrada. Sen, ba priam túžba každého z nás, kto túži po oáze 
pokoja a relaxu priamo v pohodlí domova v spojení s prírodou. 
 
Ten pocit, ktorý vám ponúka zimná záhrada… 
 
Predstavte si miesto, ktoré ponúka oddych a pokoj od dnešnej 
uponáhľanej doby.  
 
To miesto o ktorom hovoríme, poskytuje nezávislosť od vonkajších 
podmienok – je jedno či v tejto chvíli práve prší, sneži, alebo je letný 
horúci deň.  
 
Čaro tohto miesta spočíva v okamžitom vychutnávaní života – či už 
osamote, alebo v kruhu najbližších. Uvedomujeme si maličkosti, ktorá 
nás robia šťastnými.  
 
Zimná záhrada ponúka únik od reality, v nej dokážete prestať vnímať 
čas, nechať plynúť emócie a okúsiť slobodu, či voľnosť.  
 
Byť súčasťou prírody v pohodlí vášho domova je ten pocit, ktorý 
vyhľadáva snáď každý z nás. 
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Pamätajte, kedykoľvek zatúžite byť súčasťou prírody a zároveň oázy 
pokoja, stačí urobiť pár krokov – krokov do vašej zimnej záhrady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vďaka zimnej záhrade si dokážeme uvedomiť podstatu a zmysel nášho 
života – zrazu vidíme to, na čom nám skutočne záleží, po čom 
skutočne túžime a čo skutočne chceme.  
 

Problémy, strachy, či obavy zrazu neexistujú... 
 
Zimná záhrada môže ubytovať rastliny, ale i vás a to po celý rok. Ako 
bonus je pomoc so šetrením energie. To však platí jedine v prípade, 
ak je správne navrhnutá a postavená. 
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FAKT Č.1

odbornosť
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Začíname 
s odbornosťou 

Zimné záhrady v posledných rokoch zažívajú veľký boom, preto je 
potrebné zaistiť odbornosť.  
 
Navrhnúť a postaviť správne fungujúcu zimnú záhradu si žiada 
odbornosť a dlhoročné skúsenosti.  
 
Nie každý sa skutočne vyzná do remesla a zďaleka nie každý sa 
rozumie do materiálov, z ktorých sa vyrába zimná záhrada. 
  
Naša spoločnosť už dlhé roky ponúka riešenia v obore zimných 
záhrad, rámových a bezrámových posuvných systémov.  
 
Sme hrdí na to, že sme boli prví, čo vytvorili koncept zimných záhrad 
ako možnosť otvorenia celého priestoru u nás na Slovensku. 
 
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre nás, alebo pre niekoho iného, 
odporúčame pred zverením projektu vyžiadať referencie od reálnych 
zákazníkov.  
 
Pokojne si vyžiadajte kontakty a na referenčné stavby a overte si to, čo 
spoločnosť ponúka s tým, čo skutočne odovzdá.  
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FAKT Č.2

očakávania
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Po čom túžite? 
očakávania a účelovosť 

Snáď najpodstatnejší detail.  
 
Očakávania, teda vaša predstava o účelovosti je veľmi podstatná, ba 
priam kľúčová. Je dobré urobiť si krátky zoznam odpovedí na otázky: 
 

1.  Čo chcete mať v zimnej záhrade? 
2.  K čomu prioritne má slúžiť? 
3.  Ako často ju chcete využívať? 
4.  Máte nejakú špeciálnu funkciu, ktorú má plniť? 
5.  O aký typ zimnej záhrady máte záujem?  

 
Prečo je dôležité vedieť odpovede na tieto otázky? Od odpovedí sa 
totiž odvíjajú ďalšie kroky spojené s prípravou, návrhom a realizáciou 
zimnej záhrady.  
 
Nemusíte sa báť, nie je potrebné vedieť všetko do detailu. Od toho 
sme tu práve my. Prevedieme vás celým procesom a dáme vám 
odporúčania na základe našich dlhoročných skúseností.  
 
Stačí ak nám budete vedieť povedať to, prečo chcete zimnú záhradu a 
my vám pripravíme riešenie zimnej záhrady na mieru. 
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FAKT Č.3

veľkosť
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…ideme ďalej 
veľkosť zimnej záhrady 

Tento fakt je veľmi veľmi stručný. Tretím dôležitým faktom je veľkosť 
zimnej záhrady.  
 
Možno ešte nemáte konkrétne číslo v metroch štvorcových, no je 
dobré ak si to premyslíte.  
 
Ak chcete v zimnej záhrade pestovať rastliny a aj ju obývať, 
odporúčame začínať na 15 m2.  
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FAKT Č.4

orientácia
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Kam umiestníme? 
orientácia zimnej záhrady 

Orientácia priamo súvisí s vašimi očakávaniami, teda s účelom 
zimnej záhrady. Ak chcete nevykurovanú zimnú záhradu, orientácia 
môže byť pokojne aj na sever.  
 
Naše všeobecné odporúčanie je orientácia na juh, pretože tam vám 
bude najteplejšie.  
 
V prípade, že váš účel je zameraný na slnečné lúče, je vhodná 
orientácia na východ. Všetko záleží od vašich očakávaní. 
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FAKT Č.5

konštrukcia
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Realizácia 
konštrukcia a materiály 

Zimná záhrada je ideálnou formou moderného bývania, kde sa kladie 
veľký dôraz na citlivé prepojenie obytného priestoru s prírodou. 
Zimné záhrady tak poskytujú skvelé prostredie na vašu relaxáciu.  
 
Najčastejším konštrukčným riešením nami dodávaných zimných záhrad 
je drevená nosná konštrukcia z lepených hranolov a hliníkových stien s 
prerušeným tepelným mostom, ktoré môžu byť posuvné, otváravé, 
skladacie – harmonikové alebo pevné. 
 
Harmonikové dvere umožňujú otvorenie najväčšej plochy, ale pri 
tomto spôsobe otvárania je potrebné počítať s určitým priestorom pre 
naskladané časti v interiéry. 
 
U posuvných dverí tento problém odpadá, ale zas veľkosť otvorenia 
plochy je o čosi menšia. Povrchová úprava drevenej konštrukcie a 
hliníkových profilov sa dá zladiť farebnými odtieňmi podľa farebnej 
škály RAL a v prípade náročnejšieho zákazníka dodáme aj povrchovú 
úpravu profilov v imitácii dreva. 
 
Zastrešenie zimnej záhrady polykarbonátom LEXAN* Solar Control* 
majú jednostrannú reflexnú vrstvu. Táto nová špeciálna vrstva je 
nanesená z vnútornej strany a umožňuje „kontrolovať“ prestup 
slnečného žiarenia do interiéru 
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Komfort zasklievania zvyšuje tým, že citeľné zníženie skleníkového 
efektu dosahuje bez výrazného zníženia priepustnosti svetla.  
 
Polykarbonáty zn. Lexan* majú obojstranný UV filter, ktorý chráni 
samotný polykarbonát a aj drevenú konštrukciu na ktorej je uložený a 
tým prispieva k dlhej životnosti celej zimnej záhrady.  
 
Polykarbonát je zvrchu prichytený hliníkovými prítlačnými lištami, ktoré 
môžu byť tiež vo farbe RAL. Nami použitý systém prichytávania 
polykarbonátu alebo skla na strešnej konštrukcii sa skladá z niekoľkých 
typov gumových tesnení a celý systém má aj vyriešený problém 
odvodu skondenzovanej vody z krokvy.  Týmto systémovým spôsobom 
prestrešenia, maximálne chránime drevenú konštrukciu pred vplyvmi 
počasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri realizácii zimných záhrad je veľmi dôležitá otázka vetrania. 
Vhodným rozmiestnením okien a celých otváravých stien sa dá do 
určitej miery zachovať príjemná klíma, ale len pri miernejšej intenzite 
slnečného žiarenia.  
 
V horúcom lete, na poludnie, je nevyhnutnosť použitia tieniacej 
techniky, najlepšie z exteriéru. Zimné záhrady vytvorené drevenou 
konštrukciou sú pre svoje tepelnoizolačné vlastnosti a veľmi dobrý 
pomer cena – kvalita najpredávanejším typom nami dodávaných 
zimných záhrad. 
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NAJČASTEJŠIE 
OTÁZKY
našich zákazníkov
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Zákazníci  
a najčastejšie otázky 

1) Z akého materiálu by mala byť konštrukcia zimnej záhrady? 
Konštrukcie vyrábame buď oceľové-nerezové, drevené, prípadne 
hliníkové. 
 
2) Z čoho sú okná a dvere? 
Ponúkame možnosti materiálu plast, drevo a hliník. Závisí to od toho, 
čo zákazník očakáva od priestoru a ako ho chce využívať. 
 
3) Čo by ste mi odporúčali? 
90% zimných záhrad sa robí z drevených konštrukčných hranolov so 
strešnou krytinou z polykarbonátu alebo s bezpečnostným sklom. 
Dvere a okná sú z hliníkového systému, nakoľko pri hliníku sa dá využiť 
väčšie spektrum možností otvárania. Máme systém bez prerušenia 
tepelného mostu alebo s prerušeným tepelným mostom. 
 
4) Aká je hrúbka skla? 
To závisí od použitia profilu. Od jednoduchého zasklenia v hr. 6mm až 
po izolačné sklá do hr. 55mm. 
 
5) A farba hliníkových rámov? 
Máme širokú škálu farebných odtieňov podľa vzorkovníka RAL. 
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6) Máte aj niečo proti prenikaniu tepla? 
Na strechu sa dá použiť buď sklo s protislnečnou ochranou, prípadne 
zákazník má možnosť vybrať si strešnú markízu s elektromotorom s 
čidlami na vietor a dážď. Rovnako aj v posuvných dverách sa dajú 
inštalovať sklá s protislnečnou ochranou, prípadne vieme predsadiť 
pred okná a dvere vonkajšie žalúzie s možnosťou diaľkového 
ovládania. 
 
7) Aký je postup pri objednávke? 
Prvoradé je zameranie, na základe zamerania sa vypracuje projekt 
zimnej záhrady, so zákazníkom sa prejdú jednotlivé materiály a spôsob 
otvárania. Po odobrení skladby zimnej záhrady sa spíše zmluva o 
dodávke diela, kde sú vyšpecifikované materiály a tým spojené 
termíny k uskutočneniu samotnej montáže. 
 
8) Aké sú záruky? 
Na konštrukciu, okná a dvere dávame záruku 60 mesiacov okrem 
mechanického poškodenia. 24 mesiacov na ostatné materiály ako sú 
sklá a pod. Všetko závisí od toho, na aký materiál sa záruka vo 
všeobecnosti vťahuje.  
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TÚŽITE PO ZIMNEJ ZÁHRADE?
Máte ešte nejakú otázku? Alebo si chcete prejsť návrh? 

Kontaktujte nás a my vám dáme vašu vytúženú  
zimnú záhradu. 

…lebo my sme špecialista na zimné záhrady a posuvné systémy 

KONTAKTUJTE NÁS
 

hps@hpsmont.sk +421-2-4329 1235 
www.hpsmont.sk/kontakt  


