
Jak jste se dostal k ‰ití 
izolaãních kabátÛ na obytné
automobily?

Začalo to všechno surfováním a tím,
že jsme při surfování potřebovali by-
dlet v nějakém obytném automobilu.
V něm jsme prožili v podstatě posled-
ních 13 let, takže jsme přišli k tomu, 
že k pohodlnému kempování jsou po-
třeba takovéto věci. Ušili jsme je původ-
ně pro sebe, pro naše vlastní potřeby,
pak se to zalíbilo i našim známým, tak
jsme plachty zařadili do nabídky našeho
krejčovství. Stálou výbavu našeho obyt-
ného auta tvoří veliká role balicího pa-
píru, krejčovský metr, fixy, nůžky a le-
penka. A u vody pak vždycky někdo při-
jde, že by chtěl udělat izolaci na okna
a podobně.

Kdy jste zaãali provozovat Va‰i
krejãovskou dílnu?

Začali jsme v roce 1989, kdy jsme
vyráběli windsurfingové plachty. K to-
mu jsme nabrali první dvě švadleny,
tenkrát ještě potřebovaly zvláštní povo-
lení Národního výboru. Teď už máme ve
výrobě celkem šest lidí. Časem se při-
dala výroba přepravních obalů, nabí-
zíme obrovskou škálu obalů například
pro letecký transport, pak jsme začali 
šít obaly na lodě, používala je na olym-
piádě v Aténách dokonce česká ves-
lařská výprava. Děláme také speciální
obaly na lyže, které používá například
Aleš Valenta. Prakticky ve všech přípa-
dech se jedná o kusové zakázky, co kus
to originál, ale to je právě ta naše práce
s konečným zákazníkem.

TakÏe k zákazníkÛm pfiistupu-
jete tro‰ku jinak, neÏ je bûÏné.

Naše zakázky jsou specifické tím, že
ke každému zákazníkovi přistupujeme
zcela individuálně, nenutíme ho rozho-
dovat se stylem „Ty chceš tohle, to je sice
hezký, ale my to šijeme takhle, tak si to
kup a mlč.“ U nás je to obráceně. Ukáže-
me mu, že jsme už udělali něco podob-
ného takhle a takhle, tak nám k tomu
řekněte svou představu a my to vyrobí-
me. Nevýhodou pak ale je, že když chce
zákazník něco hotového ze skladu hned,

tak mu nemám co nabídnout, protože
žádný sklad prostě nemáme, maxi-
málně pár izolací na poslední modely
aut. Třeba dnes k nám přišel pán, který
potřebuje izolaci na Ducato z roku 1989.

Jak dlouho v takovém pfiípadû
musí ãekat?

Je to zákazník z Moravy, takže aby
k nám do Plzně nemusel jet kvůli mě-
ření, najdeme u nás stejné Ducato ně-
kde v autobazaru, naměříme jej a podle
toho plachtu ušijeme. Celé to trvá maxi-
málně tři týdny.

Je moÏné si nechat udûlat celou
izolaci na poãkání, kdyÏ k Vám
pfiivezu svoje auto?

Samozřejmě zákazníkům nabízíme,
že když v sedm ráno přistaví svoje auto
před krejčovnu, tak odpoledne může
odjet s hotovým výrobkem.

Co tvofií nejvût‰í ãást Va‰í 
produkce v souãasné dobû?

Poptávka se hodně střídá podle 
roční doby. Teď na podzim jsme dostali
velkou zakázku od výrobce drahých 
karbonových lodí, takže šijeme hodně
obalů pro ně. Dále pracujeme pro slo-
venskou firmu s produkcí asi tisíc lodí
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ROZHOVOR
Josef König – König Surf

IKaÏd˘ ná‰ v˘robek je originál
Josef König je majitelem malé šicí dílny, která se
specializuje na izolační a ochranné doplňky k surfům,
lyžím, lodím či karavanům. Jeho hlavní výhodou je
individuální výroba čehokoli přesně podle přání zákazníka,
dlouholeté zkušenosti i fakt, že je sám karavanistou 
a zná proto dobře jejich problémy a požadavky.
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Kompletní izolaãní kabát na alkovnov˘ vÛz. 
Na pfiání mÛÏe mít i okénka pro krátké pojíÏdûní 

v kempu nebo prosvûtlení interiéru. 
KaÏdé kabinû se vyrábí pfiesnû na míru.

� Horní díl izolaãního kabátu 
lze pouÏívat v létû jako ochranu 
kabiny pfied horkem



ročně, to je taková masová výroba. Ale
před zimou vždycky roste i poptávka po
izolačních kabátech na obytná auta.

Z jakého materiálu izolaãní
kabáty vyrábíte?

Izolace na kabinu obytného vozu je
ze dvou částí, které se dají zipem oddě-
lit. Horní část, která kryje okna, se dělá
z 8 mm silné pěny, která je nakašírova-
ná na fólii pro zvýšení pevnosti a otěru-
vzdornosti. Zvenku je pak pěna krytá
hliníkovou fólií, která způsobuje odraz
tepla. Mezi nimi je izolační vzduchová
komora. Spodní část, která kryje motor
a dveře je z 3mm pěny. Hliníková vrstva
je UV odolná a v praxi vydrží často déle
než samotné obytné auto. 

Kabát má ale několik chytrých ře-
šení. Například klíny u bočních dveří
kabiny, díky kterým je možné je otevírat
i s nasazenou izolací. Ty je podle přání
zákazníka možné našít na jednu nebo
i obě strany. Je samozřejmě vodě-
odolný, takže ani při otevírání dovnitř
neteče voda nebo sníh.

Jaké izolace pro obytná 
auta dûláte kromû vnûj‰ího 
izolaãního kabátu?

Vyrábíme také vnitřní izolace na
léto, které doporučujeme dávat od 15 °C
výše. Jsou z jiného materiálu o síle

7 mm. Připevňují se přísavkami a shora
přiklopí slunečními clonami. Další mož-
ností jsou suché zipy, které preferuje-
me, protože i kvalitní přísavky časem
ztvrdnou a přestanou fungovat, navíc
na skle nechávají otisky. Dále děláme
přepážky na oddělení kabiny od obyt-
ného prostoru, což se používá často
v alkovnách. Ty děláme samozřejmě
vždy na míru a zákazník si může vybrat,
jak a kam chce plachtu upevnit. Obvykle
na to používáme autopatenty. Do pře-
pážek standardně všíváme zip, takže je
možné do kabiny snadno vstupovat.
Další možností zateplení je izolační šála
na podlahu kabiny, kterou využívají 
často majitelé integrálů a polointe-
grálů. Připevňuje se vespod palubní
desky a brání mimo jiné vstupu stude-
ného vzduchu z ventilace.

Nûktefií karavanisté pouÏívají
pfii del‰ím letním stání také
ochranné kryty pneumatik. 
Ty vyrábíte také.

Ano, přivedlo nás k tomu delší par-
kování v jižních zemích, kdy jsme viděli,
jak lidé různě kradou staré kartony po
samoobsluhách a přikrývají s nimi kola.
Pak vždycky v noci trošku zafouká a ráno
všechny kartony plavou v moři. Kryty
jsou dobrou ochranou proti UV záření,
nevychovaným pejskům i proti slané
mořské vodě.

Děláme ale i vnější stí-
nidla na okna násta-
veb. Ty jsou vhodné,
když máte z jedné
strany markýzu a z druhé
vám do vozu svítí slunce. Stínění
oken vnitřními žaluziemi je nevýhodné
proto, že tak omezujete i přístup vzdu-
chu. Vnější stříbrné potahy stíní proti
slunci, ale okna zůstávají otevřená
a větrají. Hodně to používáme na okna
nahoře v alkovně.

Na trhu ale nejste jedin˘m
v˘robce. Proã by mûli zákazníci
dát pfiednost právû Vám?

Protože každému zákazníkovi uši-
jeme přesně to, co zrovna on potřebuje.
Dáme mu na výběr i materiál, jeho sílu,
barevnost nebo různé barevné kombi-
nace. Šijeme také netradiční doplňky –
třeba právě zmíněná stínidla na okna
nástavby nebo obaly na jízdní kola na
nosičích. Vnější izolační kabáty mají
jednoznačně lepší ochranu proti vni-
kání vody. Naše kabáty mají díky chyt-

rému uchycení také výbornou stabilitu
ve větru. 

Zákazníci k nám chodí často proto,
že na svůj model vozu přesnou plachtu
nikde nesehnali. Bývají to majitelé vel-
kých integrálů, kde je každé auto jiné
a když už se na ně plachty dělají, tak
většinou jen na skla, hodně ale dělá-
me i na starší vestavby a alkovny. Vý-
znamnou roli pak hraje také cena našich
výrobků – ta je o dost nižší než u dová-
ženého zboží. Kompletní dvoudílný izo-
lační kabát na obytné auto se dá u nás
udělat už kolem sedmi tisíc. �
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� Velk˘ zájem je mezi 
karavanisty o krycí plachtu
kol na nosiãi.
� Mezi nestandardní doplÀky
patfií izolace oken nástavby
(zde v zimním provedení).
UmoÏÀuje zastínûní proti
slunci, ale neomezuje vûtrání.

� PfiepáÏka mezi kabinu a obytn˘
interiér je ideální pro alkovny 
a obsahuje dvífika pro snadn˘ 
prÛchod




