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V posledních letech lidé bydlící 
v panelových domech stále více 
využívají možností zasklít lodžii 
a získat tak další prostor přede-
vším pro odpočinek nebo i pro 
malou zimní zahradu, především 
pro období od jara do zimy. Od 
r. 1994 je na náš trh dodáván sys-
tém pro přídavná zasklení domů 
OPTIMI®, od stejnojmenné praž-
ské firmy. 

Od počátku uvedení na trh bylo 
firmou a jejími smluvními part-
nery v celé republice zaskleno 
více než 80 000 lodžií, což samo 
o sobě svědčí o oblíbenosti a spo-
lehlivosti tohoto systému. Důvo-
dem je hned několik předností, 
především snadná ovladatelnost, 
minimální údržba, zlepšení tepel-
né pohody v bytě, snížení prů-
niku hluku, ochrana proti dešti, 
prachu, sněhu, a především další 
překážka proti vniknutí v nižších 
patrech domu. 

Další oceňovanou skutečností 
je, že systém nenarušuje vzhled 
domu, protože skleněné díl-
ce nemají svislé rámování, jako 
např. okna, takže může být použit 
i pro jednotlivé lodžie, vždy však 
na základě stavebního povolení. 

Samotný systém je vyroben 
ve finské licenci, kde se již po 
více než 40 let spolehlivě uží-
vá. Rychlá návratnost vložených 
prostředků do zasklení lodžie, 
vzhledem k úsporám nákladů na 
teplo, získává stále více jak jed-
notlivých zájemců, tak majitelů 
celých obytných domů. 

Základem systému je horní 
pojezdové a spodní kluzké vede-
ní, ve kteých se posouvají skle-
něné dílce, které jsou vsazeny na 
svých vodorovných stranách do 
hliníkových profilů, ve kterých 
jsou uložena pojezdová kolečka. 

Skleněné dílce se posouvají na 
předem stanovenou stranu k boč-
ní stěně lodžie, ke které se pro-
střednictvím mechanismu horní-
ho vedení otočí a zajistí. Lodžii 
lze tedy otevřít buď částečně, 
nebo úplně. Uzavřený systém je 
bezpečně zajištěn zevnitř, takže 
jej nelze zvenčí otevřít. Skla jsou 
vyrobena tuzemskými dodavate-
li s tloušťkou 6 mm, bezpečnost-
ní, tvrzená. Na systém OPTI-
MI®- KVADRO® je poskytována 
záruka 5 let. Zasklívací systém je 
po celou dobu pravidelně certifi-
kován.

OPTIMI® spol. s r.o., Praha
Zasklení lodžií originálním bezrámovým 

zasklívacím systémem OPTIMI®-KVADRO®

www.optimi.cz
Ing. František Aberle, OPTIMI® spol. s r.o. 

Dubečská 4/74,100 00 Praha 10
j07-optčD

Máte problémy s připojením Wi-
fi ? Nachází se váš počítač daleko od 
místa, kde máte umístění router? 
Chcete zvýšit dosah vašeho route-
ru tak, aby pokryl nejen jedno patro 
vašeho domu, ale třeba celý dům? 

Nejde o žádné složitosti, ale o vel-
mi jednoduché kroky, z nichž větši-
nu můžete provést ještě dnes, abys-
te využili maximálního potenciálu 
vašeho router zařízení.

Potenciál v případě wifi  sítě je 
opravdu veliký. Světový rekord ve 
vzdálenosti, na kterou bylo možno 
se připojit k wifi , je 382 km, tento 
rekord pochází z června roku 2007.  
Samozřejmě nelze očekávat, že byste 
vaši vlastní wifi  dokázali nastavit tak, 
aby měla takový dosah, přesto jde o 
úctyhodný rekord a je ukázkou tech-
nologických možností, které nám 
dnešní doba skýtá.

Věřte tomu nebo ne, dřevěný mate-
riál může být na škodu vašemu wi-
fi  připojení. Proto je vhodné umístit 
nábytek uvnitř vašeho bytu tak, aby 
se nenacházel v blízkosti wifi  a aby se 
dotýkal stěn. Týká se to kousků ná-
bytku jako noční stolky, skříně, stoly, 
postele, atd. 

Obecně se dá říci, že není špatný 
nápad používat plastový nábytek. 
Kromě nábytku signál oslabují dal-
ší věci včetně zdí, se kterými samo-
zřejmě nelze hýbat. Je však možné 
manipulovat s předměty jako dráty 
nebo samotným pc, prostřednictvím 

Jak si zařídit 
domácnost pro 
Wifi  připojení

něhož se na internet připojujete.
Dalším zařízením, se kterým se wifi  

nemá rádo, jsou telefony, resp. pevné 
linky. Pokud máte doma např. bez-
drátový telefon jako pevnou linku, 
ujistěte se, že jde o telefon DECT, 
který využívá jiných frekvencí než síť 
wifi  a je tedy „wifi  friendly“.

Bezdrátový router pracuje s frek-
vencemi od 2.4 do 5 GHz. Někteří 
lidé trpí tím, že jejich router nepo-
krývá celou plochu jejich domácnos-
ti. V takovém případě je bezdráto-
vý router, jako je Eero router, dobrý 
pomocník, protože když jej budete 
používat, nebudete již potřebovat 
prodlužovače spojení typu MoCA 
bridge, atd. Tento router využívá pro 
pokrytí celé domácnosti, potažmo 
domu, několik jednotek tohoto zaří-
zení, které spolu vzájemné komuni-
kují.

Tento postup by měl výrazně zvý-
šit rozsah vašeho pokrytí a umož-
nit vám lepší a stabilnější připojení. 
Zbytečné výpadky připojení jsou 
rozhodně něčím, co může člověku 
velmi znepříjemnit život. 

Další látkou, která blokuje signál 

wifi , je kov. Z hlediska terminologie 
toto však není zcela přesné, protože 
de facto kov signál neblokuje, ale 
odráží. Pokud je tedy mezi zdrojem 
wifi  signálu a vaším routerem kov, 
rozhodně to může být příčinou sla-
bého nebo žádného signálu. 

Zrcadla jsou předmětem, v nichž je 
obsažen kov, který způsobuje samot-
ný odraz světla. Proto se doporuču-
je buď zrcadla vyzkoušet umístit tak, 
aby signál byl co nejsilnější, typicky 
třeba v koupelně, nebo naopak hýbat 
se samotným routerem, pokud je to 
možné. 

 Router je rozumné umístit do co 
nejvyšších pozic, jak jen je to mož-
né. Rozhodně se nedoporučuje ho 
mít postavený na zemi. Jednak je 
to nepraktické a také to zapříčiňuje 
horší signál.    

Rádiové vlny nejlépe cestují smě-
rem dolů. Je tedy možné router 
umístit na skříň, na poličku, ale také 
ho třeba zavěsit na zeď, samozřej-
mě s přihlédnutím k již zmíněnému 
(např. ne v blízkosti zrcadel). 

Je to možná pro vás překvapením, 
ale wifi  router si také nerozumí s 

dráty na vedení elektřiny, dráty od 
počítače nebo také s halogenovými 
lampami. Proto se nehodí mít router 
umístěný na vrchu vašeho pc. 

Také se doporučuje mít doma rou-
ter vysoké kvality. Pokud nechce-
te volit bezdrátový router, zkuste 
použít router, který má nízkou spo-
třebu energie, jako router značky 
TP-LINK.

Existuje velice jednoduchý způ-
sob, jak se pokusit zesílit signál, kte-
rý vaše domácí anténa přijímá. K 
tomu se využívá již zmíněného prin-
cipu, že kov brání průchodu signá-
lu. Tento fakt však může hrát ve váš 
prospěch, pokud víte, jak ho využít. 
Jediná věc, kterou k zesílení signálu 
potřebujete, je prázdná plechovka 
od nápoje.

Nejdříve se ujistěte, že plechovka 
je opravdu prázdná. Poté odřezej-
te vrchní stranu plechovky a spodní 
stranu plechovky nařezejte tak, aby 
spodek pořád byl na svém místě, ale 
aby se „plášť“ plechovky (tedy to, co 
plechovku tvoří kolem dokola) dal 
rozvinout a tvořil tak jakousi clonu 
ve tvaru satelitu.  -lm-


