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Jsme středně velká česká firma vyrábějící špičkové textilní potrubí a vyústky pro dopravu a distribuci 
vzduchu. Nevyrábíme potrubí na metry, ale poskytujeme řešení šitá na míru. Vysoká technická úroveň 
a znalost proudění vzduchu je základem naší práce. Sídlíme v malém, průmyslovém městě Hlinsku uprostřed 
Česka. Odsud a z dceřiných společností v Číně a Mexiku dodáváme do desítek zemí na všechny kontinenty. 
Úzce spolupracujeme se sítí vyškolených obchodních zástupců, kteří jsou součástí celku zvaného „Prihoda 
Family“. Firmu založenou v roce 1994 stále vlastní a řídí její zakladatel Zdeněk Příhoda.
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1  
centrum společnosti   

pro design a vývoj

SPOLEHLIVOST          Dodávat prvotřídní kvalitu v potvrzeném termínu.

INOVATIVNOST            Řešit zvláštní požadavky zákazníků a rozšiřovat možnosti textilních vyústek.

ZODPOVĚDNOST        Za svá rozhodnutí, výrobky a služby nést plnou odpovědnost.

PARTNERSTVÍ             Budovat dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky, dodavateli a kolegy.

AMBICIÓZNOST           Být leaderem na světových trzích v našem úzkém oboru.

3
výrobní závody

25+
let na trhu

70+
zemí odbytu

200+
 zaměstnanců

70 000+
vyrobených zakázek

10 000 000+
m² ušitých vyústek
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SPOJENÍ DESIGNU A VĚDY V DISTRIBUCI VZDUCHU 
Důkladná znalost proudění vzduchu v potrubí a v prostoru je základem naší práce. Naše tkaninové vyústky 
vyrábíme na míru danému prostoru, aby splnily požadavky zákazníka. Mohou být dodány s libovolným 
grafických motivem či barvou.

Naše inovace a speciality 

Jako první jsme uvedli na trh řadu technických novinek a vylepšení. Vlastníme několik patentů (níže 
označeno PP = „Patent Příhoda“). V mnoha níže popsaných případech jsme stále jediní, kdo zařízení dodává.

MIKROPERFORACE (PP)
Směrované otvory o průměru menším než tloušťka tkaniny jsou 
patentovaným řešením Příhoda s.r.o. Poskytují řadu výhod při 
použití pro plošný přívod vzduchu nízkou rychlostí.

KAPSY (PP)

Tkaninové kapsy slouží k odstranění odklonu vzduchu 
vystupujícího z perforace. Řešení je založeno na skládání dvou 
proudů vzduchu o podobné hybnosti. Výtok z poslední dírky v řadě 
je pomocí tkaninové kapsy směrován pod určitým úhlem a vyrovná 
odklon vzduchu z perforace.

SQUAIRETEX® (PP)
Ploché vyústky do podhledů nemusí být pouze plechové či 
plastové, naše výrobková řada SquAireTex je k nim plnohodnotnou 
alternativou. Navíc dáváme možnost výběru libovolné barvy nebo 
motivu.

TEXTILNÍ TRYSKY
Ultrazvukem připojené trysky o průměrech 20, 30 a 40 mm jsou 
skvělým nástrojem pro delší dosahy proudů. Oproti plastovým mají 
výrazně vyšší požární odolnost, lepší vzhled a lépe drží na potrubí.

SPIRÁLOVÁ VÝZTUHA HELIX (PP)
Kovová spirála krytá tkaninou je vložena dovnitř vyústky, udržuje 
trvale válcový tvar a napnutou tkaninu. Potřebné stoupání spirály 
zajišťují podélné textilní pásky. Spirálu lze snadno demontovat pro 
údržbu, vyrábí se i pro většinu typů tvarovek. 
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ODSÁVACÍ POTRUBÍ (PP)
Patentovaná napínací konstrukce umožňuje vyrobit potrubí 
čtyřhranného průřezu použitelné i pro odsávání.

UZAVÍRACÍ KLAPKA (PP)
První textilní klapka na trhu slouží k dočasnému zaslepení větví 
nebo částí potrubí.

MEMBRÁNOVÁ VYÚSTKA
Jde o vyústku, která kombinuje dva zcela odlišné způsoby 
distribuce vzduchu. Membrána, vyrobená z lehké neprodyšné 
tkaniny, je všita horizontálně do středu vyústky. Zakrývá střídavě 
její jednu nebo druhou polovinu. V případě topení membrána zakrývá 
horní polovinu vyústky a vzduch vystupuje řadami otvorů směrem 
dolů přímo do pobytové zóny. V případě chlazení membrána zakrývá 
spodní část vyústky. Chladný vzduch vystupuje mikroperforací 
umístěné v horní polovině vyústky a pomalu bez nepříjemného 
průvanu proudí do pobytové zóny.

DVOJITÉ POTRUBÍ (PP)
Pro zamezení kondenzaci na povrchu potrubí a snížení ztrát 
topného nebo chladícího výkonu vyrábíme potrubí buď izolované, 
nebo dvojité se vzduchovou mezivrstvou.

Prihoda Art 
Naše technologie barvení tkanin dává textilním vyústkám nový estetický rozměr. Mohou se tak stát zajímavou 
součástí každého interiéru. Jsme schopni vyrábět tkaninové vyústky a rozvody vzduchu v jakékoliv barvě 
Pantone, s jakýmkoliv vzorem, fotografií, obrázkem, logem či nápisem a bez ohledu na to, jak jsou složité.
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PROČ TEXTILNÍ VYÚSTKY?
Budoucnost patří tkaninovým vyústkám a potrubí. Oproti tradičnímu plechovému potrubí mají nesporné 
ekonomické, technické, hygienické, ekologické a estetické výhody. Příhoda s.r.o. patří v celosvětovém měřítku 
mezi špičkové a největší výrobce. 
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PROUDĚNÍ PODLE POŽADAVKU
Na míru navržená kombinace 
velkého množství distribučních 
prvků poskytne požadované, 
obvykle rovnoměrné proudění v 
prostoru.
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NEROVNOMĚRNÁ DISTRIBUCE 
Vzduch je přiváděn pouze několika 
vyústkami, čímž často dochází 
někde k průvanům, a naopak jinde k 
nedostatečnému provětrání.

DOKONALÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Jde o jediný potrubní systém, který 
lze dokonale vyčistit. Vypráním v 
pračce s možností dezinfekce.

NÁKLADNÁ ÚDRŽBA
Nelze 100% vyčistit, zejména složitější 
rozvody. Údržba je extrémně drahá 
a časově náročná.

RYCHLÁ MONTÁŽ
Instalace tkaninových vyústek 
je velmi snadná a rychlá. Zabere 
Vám pouze 20 % času v porovnání 
s montáží plechových rozvodů.

NÁROČNÁ MONTÁŽ
Časově a technicky náročná 
instalace těžkých potrubních dílů.

VZHLED NA PŘÁNÍ
S technologií Prihoda ART máte 
možnost výběru libovolné barvy či 
grafického motivu. Potrubí tak může 
být reklamní plochou nebo naprosto 
splynout s interiérem.

UNIFIKOVANÝ VZHLED
Studený a nudný vzhled 
s minimální možností změny.

ÚSPORA INVESTICE
Tradiční vyústky na potrubí nejsou 
třeba, náš výrobek již obsahuje na 
míru vyrobené distribuční prvky, 
izolaci či tlumiče hluku. Díky nízké 
hmotnosti a možnosti složení do 
malých kartonů je levná i doprava.

NÁKLADNOST REALIZACE
Vysoké náklady na distribuční 
prvky, drahá instalace a uvedení 
do provozu.

NÍZKÁ HMOTNOST
Textilní vyústky a potrubí váží méně 
než 5 % v porovnání s hmotností 
plechového potrubí. Lze s nimi lehce 
manipulovat. Představují minimální 
zátěž pro střešní konstrukci.

VYSOKÁ HMOTNOST
Vysoká hmotnost komplikuje 
manipulaci, dopravu a zatěžuje 
střešní konstrukci budovy.

NEHROZÍ KONDENZACE
Použití prodyšné tkaniny vylučuje 
možnost kondenzace vody na 
povrchu potrubí

RIZIKO KONDENZACE
Dochází ke kondenzaci, je nutné ho 
izolovat.



 „Cítíme zodpovědnost za svůj výrobek 
a zákazník se na nás a naše zástupce může 
obracet po celou dobu životnosti výrobku.“  
Zdeněk Příhoda

NÁVRH 
Tým zkušených techniků disponující unikátním 
softwarem Air Tailor navrhne distribuci vzduchu na 
míru podle přání zákazníka a dispozice prostoru. 
Neobvyklé požadavky jsou pro nás výzva, máme silné 
vývojové oddělení, které dokáže vymyslet a otestovat 
revoluční řešení. Počet patentů, které vlastníme, to 
potvrzuje. Každý náš návrh je podrobně diskutován 
se zákazníkem a podléhá jeho schválení.

VÝROBA 

Organizace práce ve výrobních skupinách zvyšuje 
motivaci a osobní zodpovědnost za kvalitu. 
Vyladěný systém řízení kvality zajišťuje 100% 
kontrolu textilních částí i montážního materiálu před 
odesláním zakázky.

DODÁNÍ
Ročně dodáváme více jak 6000 zakázek do 70 
zemí světa. 99 % těchto dodávek odchází v přesně 
v námi potvrzeném termínu. Spolupracujeme s 
profesionálními přepravními firmami a zásilku 
monitorujeme až do předání zákazníkovi. 
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POMOC PŘI INSTALACI
Ke každé zakázce dostane zákazník tištěný 
podrobný návod s výkresy celého systému a 
důležitých detailů. Pro snadnější pochopení 
průběhu instalace máme zpracovány animované 
návody, které lze přes QR kód uvedený v tištěných 
návodech načíst jednoduše i do mobilu. Naše 
oddělení podpory zákazníků je kdykoliv připraveno 
konzultovat problémy při instalaci a vždy doporučit 
správný postup.

ÚDRŽBA
Tkaninová potrubí a vyústky je možné dokonale 
vyčistit praním. Četnost údržby je závislá na 
prostředí a na místních hygienických standardech. 
Máme podrobně zpracovaný postup na praní a 
čištění vyústek a na požádání doporučíme vhodné 
přípravky. Máme také vlastní prádelnu, kde 
přípravky a nejvhodnější způsoby praní testujeme. 
Praní a čištění textilních vyústek můžete svěřit 
přímo nám.

care

PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, Hlinsko 53901, EU-Česko
Tel.: +420 469 311 856 / Fax: +420 469 311 857

E-mail: info@prihoda.com  / www.prihoda.com 

VYUŽITÍ TEXTILNÍCH VYÚSTEK A POTRUBÍ
Potravinářský, strojírenský, automobilový, chemický, textilní průmysl, sklady, školy, restaurace, dočasné 
instalace, mrazírny, kuchyně, sportovní haly, fitcentra, bazény, supermarkety, kina, divadla, televizní studia,
kanceláře, laboratoře, nemocnice, čisté prostory, skleníky, lakovny, dopravní prostředky, stáje, líhně kuřat...
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