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Vážení čtenáři, my všichni, kdo nyní 
přejíždíme očima tyto stránky,  
máme štěstí. I teď, v této naší době.  
Vždyť na naší planetě žije sedm miliard 
lidí, z nichž dvě miliardy téměř nemají 
co jíst, další dvě miliardy kde spát  
a další dvě miliardy sní o tom,  
že si koupí motorku. Takže když my 
tady řešíme naše problémy, můžeme 
být vlastně spokojení. A že bychom si 
toho měli vážit. Protože my všichni, 
nezávisle na hopsancích ekonomiky 
nebo politických blbostech, máme 
štěstí - žijeme z tohoto pohledu  
na dobré úrovni. 

Proto si dovoluji vám všem,  
našim partnerům a zaměstnancům,  
do roku 2015 popřát další  
„nadstavbové“ štěstí. To štěstí,  
které vás přivede k osobní i profesní 
pohodě, a hlavně štěstí, které vám 
zajistí zdraví. Zdraví je to nejdůležitější, 
ostatní přijde samo.   

 
Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

Přejeme si štěstí
Naše dceřiná společnost    
se stěhuje do Veltrus

V průběhu ledna bude zahájena i montáž 

výkonnější linky na okna a také souběžné 

linky na atypické výrobky. První plastové 

výrobky tak budou moci po úředním  

schválení opustit halu ještě v březnu.  

 

Stěhování bude provázet také nábor nových 

pracovníků na dělnické a technické pozice. 

Úplné ukončení náboru pak plánujeme  

na červen tohoto roku a na plný výkon,  

to znamená 70milionový obrat společnosti 

W-PLAST.cz s. r. o., si počkáme  

až do roku 2016.

Společnost W-PLAST.cz s. r. o.,  

kterou naše firma vlastní už od roku 2011, 

přesouvá svoji výrobu ven z Prahy.  

Protože výrobní kapacity v Ďáblicích  

přestaly dostačovat, rozhodlo se  

představenstvo naší firmy zajistit nové,  

větší prostory ve 25 km vzdálených  

Veltrusech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproti současným prostorám se výrobní 

kapacita těch nových až ztrojnásobí.  

Projekt pro jejich stavební úpravy započal  

už v listopadu. Prostory pro administrativu, 

techniky a dělníky musejí přirozeně  

vyhovovat jak hygienickým,  

tak požárním předpisům.    
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NOVÉ SÍDLO FIRMY VE VELTRUSECH

STARÉ SÍDLO FIRMY V PRAZE- ĎÁBLICÍCH
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Naše okna v luxusním projektu v Praze! 

Nová norma  
chrání životy dětí

majitelům či nájemníkům bytů a loftů  
poskytují dostatek denního světla  
i krásný výhled na Prahu.  

A jak tuhle zakázku vnímá vedení firmy?  
 
„Jsou budovy, které příštím generacím 
předají poselství o naší stavební šikovnosti, 
a projekt Liberty Building rozhodně k těmto 
stavbám patří. Spolu s kolegy, kteří se  
za nás účastní výroby této zakázky,  
si uvědomujeme vděčnost a odpovědnost 
generálnímu dodavateli stavby za zadání 
oken k nám na Vysočinu,“  
říká ředitel PKS okna Edmund Neubauer.  

Tuto stavbu také ocenila veřejnost v rámci 
soutěže Realitní projekt roku 2012.

Na rozhraní pražských Nuslí a Vršovic  
vyrostly v areálu bývalého pivovaru spolu  
s kancelářskými prostory i nové byty.  
Projekt nese název Liberty Building  
a právě na jeho výstavbě se podílíme  
dodávkou našich oken.  

Celkově jde o poměrně ojedinělou stavbu: 
v roce 1924 navrhl tuto funkcionalistickou 
budovu architekt Karel Bukovský, a to jako 
továrnu pro elektrotechnické závody ETA.  
Budova má půdorys do tvaru V  
a pozoruhodnou, šestiúhelníkovou  
nárožní věž. Právě tento objekt nyní prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí a tvoří první část  
celého projektu. Druhou částí je novostavba  
v moderním stylu. 

Velká industriální okna od PKS okna  
pak tvoří nedílnou součást projektu:  

Od 1. 9. 2014 platí norma ČSN EN 13120: 
Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní  
požadavky. Norma zavádí nová opatření  
na ochranu dětí před uškrcením na řetízcích 
a šňůrách vnitřních clon. Výrobce proto 
musí nyní označovat stínicí techniku  
s těmito ovládacími mechanismy varovným 
příbalovým letákem umístěným přímo  
na ovládacím prvku.  
 

Je také povinen opatřit dané řetízky  
a provázky rozpojovacím mechanismem, 
nebo pevným úchytem. Nově existuje  
i omezení týkající se maximální výšky  
ovládacího mechanismu. 

Obecně se norma vztahuje na všechny 
vnitřní žaluzie instalované na místech,  
na která mají přístup děti ve věku  
 

od 0 do 42 měsíců, jako jsou například byty, 
rodinné domy, nemocnice, obchody, školy 
a všeobecně všechna veřejná místa. Netýká 
se naopak míst, na kterých se děti zpravidla 
nevyskytují - kanceláří, výrobních hal apod. 
I v těchto případech však musí mít daný 
výrobek speciální upozornění. 

Obecně lze říci, že nebezpečí uškrcení 
malých dětí vzniká tam, kde šňůra jako 
součást vnitřní clony vytvoří nebezpečnou 
smyčku. Interiérové žaluzie, u kterých  
na ovládacím mechanismu žádné  
nebezpečné smyčky nevznikají,  
se tak z hlediska této normy považují  
za odpovídající. Norma se netýká  
ani již namontovaných žaluzií. 

Co však norma dále popisuje,  
jsou podrobnosti ovlivňující návrh,  
dodávku či montáž žaluzií, proto je třeba  
ji celou pečlivě prostudovat. 



Evropské stavebnictví 
letos vzrostlo, 
daří se i českému

Čeští stavaři jásají. Po sedmiletém propadu 
začalo evropské stavebnictví opět mírně 
růst. A jak vyplývá z nejnovější prognózy 
oborového sdružení Euroconstruct,  
na vzestupu má být i další dva roky. 

Ještě v polovině roku 2014 Euroconstruct 
odhadoval, že se české stavebnictví  

propadne o 3,8 procenta, nyní ale počítá  
s jednoprocentním růstem. Česko se tak  
z pozice nejhoršího státu dostalo o několik 
pozic výše. Celkově by se měl růst  
zrychlit z 2,5 procenta v roce 2015  
až na čtyři procenta v roce 2017.  

Nejvýraznější rozvoj vykáže v příštích letech 
výstavba bytová, následovaná výstavbou 
inženýrskou a nebytovou. Důležitou roli  
ve stabilizaci sektoru prý budou hrát  
i renovace. Tahounem trhu je letos východní 
Evropa, která jím má zůstat i v následujících 
letech – podle Euroconstructu těží země  
východní Evropy hlavně z efektivnějšího 

využití evropských fondů v oblasti  
infrastruktury.  
 
Výrazné oživení stavebnictví očekává  
i Velká Británie, naopak ve Francii, Itálii  
a Španělsku sektor zpomaluje, stejně jako  
v sousedním Německu. Tam by se měl  
růst v následujících dvou letech  
dokonce zastavit. 

(Citovaný Euroconstruct je sdružení  
19 specializovaných výzkumných  
organizací.) 

Zdroj: ČTK (redakčně kráceno)
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Představujeme 
divizi Realizace staveb

V minulých číslech Okenáře jsme vám  
představili tři hlavní výrobní divize.  
Nyní je na řadě divize nejmenší  
– divize Realizace staveb.
 
Jak jistě víte, naše firma neprovádí pouze 
montáže a výrobu oken, ale i další stavební 
práce, jako je zateplování fasád,  
opravy střech, revitalizace balkónů,  
zkrátka stavební práce, které pomáhají 
drobnému investorovi kromě výměny  
výplní zajistit i vše potřebné spojené  
s revitalizací bytového objektu.  
 
Tento druh prací zajišťujeme tzv. od A do Z, 
kdy zákazníkovi nadstavbově, kromě vlastní 
realizace, pomáháme vyvíjet nebo přímo 

dodáváme projektovou dokumentaci včetně 
stavebního povolení. Na části předaných 
projektů se podílíme i při obstarání dotací  
či výhodných půjček. Je tedy zřejmé,  
že divize realizace staveb je partnerem  
hlavně pro bytová družstva nebo SVJ  
právě vzhledem ke kompletnímu  
poskytování všech služeb při revitalizaci 
panelových nebo bytových domů. Zákazníci 
pak ocení i fakt, že celé dílo vykonal pouze 
jediný dodavatel, který byl zároveň  
výrobcem všech výplní a otvorů  
i dodavatelem všech stavebních  
a montážních prací. 

Ačkoli se na celkovém ročním výkonu  
PKS okna a. s. tato divize podílí přibližně  
dvěma až pěti procenty, je Realizace staveb 
nedílnou součástí našeho podniku  
se svým ročním obratem 15 až 25 mil Kč.

VEDENÍ DIVIZE: 

Ing. Zbyněk Pulec   
- vedoucí divize (ve firmě 8 let)

BYTOVÝ DŮM V KOLÍNĚ, UL.MASARYKOVA - PO REVITALIZACI

Některé realizované stavby  
divize Realizace staveb: 

PRE Praha

Bytový dům v Praze, ul. Lodžská

Bytový dům v Praze, ul. Janovská

Bytový dům v Kolíně, ul. Funkeho

Bytový dům v Kolíně, ul. Rimavské Soboty

Bytový dům v Kolíně, ul. Masarykova

Bytový dům v Vlašimi, ul. Zámecká

BYTOVÝ DŮM V KOLÍNĚ, UL.MASARYKOVA - V PRŮBĚHU REVITALIZACE



Vážení předplatitelé Deníku,
pravidelně vám přinášíme in-
formace o nabídce poukázek z
věrnostního programu ABO
BONUS. Více najdete na in-
ternetové adrese www.moje-
predplatne.cz.

Pokud jste předplatitelé
Žďárského deníku, min. tří
dnů, a zaregistrujete se do na-
šeho věrnostního programu,
za každou platbu, kterou nám
poukazujete, získáváte body,
jež můžete čerpat formou po-
ukázek na slevy za služby ne-
bo vstupenky na kulturní a
společenské akce. Rovněž si
můžete vybrat dárky z nabíd-
ky našeho internetového ka-
talogu.

Tento měsíc nabízí Žďárský

deník předplatitelům, kteří
využívají věrnostní program
ABO BONUS, tyto možnosti
slev a dárků:

* Hotel U Labutě
sleva 500 Kč na víkendový

pobyt s polopenzí v hotelu – 50
bodů

* DonnaNAILS – doplněk
stravy pro zdravé nehty – 60
bodů

* 2 vstupenky na koncert
Vladimíra Mišíka a ETC – 40
bodů

* Hra Košík plný rozumu
2 – 60 bodů

Více informací získáte na
telefonu 725 348 144 u inspek-
torky distribuce Lenky Pou-
lové nebo přímo v okresní re-
dakci. (red)

Firma PKS okna patří mezi jedničky na našem trhu. Stále se snaží o svůj rozvoj, chtěla by vejít ve známost i v dalších regionech. Ředitel Edmund Neubauer říká:

Cílem je mít silnější celorepublikové působení
KATEŘINA DOSTÁLOVÁ

Žďár nad Sázavou – Okno.
Pro někoho jen obyčejná sou-
část téměř každé stavby, pro
jiného „denní chleba“. Žďár-
ská firma PKS okna a.s. vyrá-
bí okna už třiadvacet let. Ře-
ditel Edmund Neubauer je na
„svá“ okna právem hrdý.

Můžete firmu PKS okna trochu
představit?

Jsme jednou z akciových
společností holdingu PKS a v
tomto holdingu jsme s letoš-
ním obratem přibližně šest set
milionů korun druhou nej-
větší společností. V rámci celé
republiky je to pátá nebo šestá
pozice pokud jde o výrobce
okenních výplní. V rámci
Kraje Vysočina jsme jedničky
mezi výrobci oken.

Jak dlouho už zastáváte funkci
ředitele?

Nastupoval jsem v lednu
2001.

Lidé na takovýchto pozicích bý-
vají často přepracovaní.

Je to o psychice. V momen-
tě, kdy vás něco baví, tak se
nedá hovořit o ani přepraco-
vanosti ani o stavu vyhoření.
Práce je pro mne velkým ko-
níčkem. Naplňuje mne a mám
ji velice rád.

Kolik hodin v práci strávíte?
To je různé, záleží na obdo-

bí. Možná to vypadá absurd-
ně, ale v zimním období trá-
vím prací delší čas, než v létě.
Mám koníčka, který je spjatý
s dobrým počasím, takže když
je hezky, snažím se mu věno-
vat. Můj pracovní týden je
proměnlivý, někdy mám
spoustu nejrůznějších jedná-
ní, jindy méně, podle potřeby,
ale v průměru v letním týdnu
prací (ne v práci) strávím
okolo pětačtyřiceti až padesá-
ti hodin, v zimě tak padesát až
pětapadesát.

Jak relaxujete?
Svým koníčkem – létáním.

Je známo, že adrenalin vypla-
vuje únavu a podle mých zku-
šeností je to pravda. Mám pi-
lotní průkaz na ultralighty a
na větroně. Je to příjemná re-
laxace, člověk se při ní unaví
fyzicky, ale psychicky je to
naopak. Po tříhodinovém
vznášení se v oblacích je hla-
va krásně čistá.

To je asi něco podobného, jako

když někdo tráví celé dny u po-
čítače a pak se odreagovává
tak, že si zajde s rýčem na za-
hradu.

Je to tak. Hlava to potřebu-
je. Možná ani ne tak tělo. Jako
hlava. Volný čas by se měl
trávit naprosto jiným způso-
bem, než ten pracovní. A když
jsme hovořili v úvodu o rýči –
nedávno jsem četl článek o
tom, že se Češi začínají zase
více upínat k zahrádkám, kde
relaxují pěstováním květin a
zeleniny. I to je cesta k vyčis-
tění hlavy, je to příjemné a
navíc je z toho zdravější žití v
podobě konzumace vypěsto-
vaného ovoce a zeleniny.

Dovolíte jednu osobní otázku?
Máte zajímavé jméno, jak jste k
němu přišel?

Mám ho díky německým
předkům. Náš rod pochází z
okolí Jihlavy, což bylo původ-
ně německé město. Takže
jsem jméno podědil po před-
cích.

Dědí se u vás z generace na ge-
neraci?

Dědí. Jsem v pořadí třetí
Edmund. Můj syn je čtvrtý. A
pokud i on bude mít kluka, tak
je jeho jméno také jasné.

Vraťme se k vaší práci. Firma
PKS okna je jedna z mála na
českém trhu, která vyrábí tři
druhy oken – plastové, dřevěné
a hliníkové.

To ano, většina firem se
specializuje pouze na jeden
nebo maximálně dva druhy
oken. U nás jsme začínali s
plastovými okny před třia-

dvaceti lety, tehdy ještě jako
Agrostav. A protože v Ag-
rostavu byla i truhlárna a
hledala se pro ni práce, tak se
přidala dřevěná okna. A byla
tady i zámečnická dílna, takže
když bylo málo práce pro zá-
mečníky, rozhodlo se o tom, že
budeme dělat i hliníková ok-
na. Tím pádem nabízíme
všechny tři sortimenty. A jak
se postupně nabírali obchodní
partneři, rostly i jejich poža-
davky a tím pádem i obraty ve
všech třech sortimentech. Po-
kud jde o konkurenci, existují
v republice snad jen tři firmy,
které mají stejnou výrobní
náplň.

Proč si myslíte, že tomu tak je?
To, že ostatní firmy nevy-

rábí kompletní sortiment
oken, je podle mého názoru
zapříčiněno tím, že uřídit
všechny tři komodity a udržet
je na určité technické úrovni
je nesmírně složité. Držet
krok s konkurenčními firma-
mi v daném druhu oken je jak
po technické stránce, tak po
stránce obchodně cenové
opravdu velice těžké.

Jsou v oknech módní trendy?
Samozřejmě. Jako v kaž-

dém odvětví, které souvisí s
nákupem věcí. Spíš bych ale
řekl, že módní trendy v ok-
nech jsou spojeny s určitým
snobstvím. Zhruba před dese-
ti až patnácti lety bylo velmi
módní pořizování eurooken.
Byla drahá i pohledově krás-
ná. Spousta lidí chtěla ukázat,
že má určité postavení mezi
ostatními, proto nakupovala

eurookna. Teď přešel módní
trend na hliníky. Bohatí lidé
nakupují hliníková okna,
protože jeden metr čtvereční
je až trojnásobně dražší, než
metr čtvereční plastové výpl-
ně. I když jsou hliníková okna
technicky srovnatelná s
ostatními, ba naopak plastová
i dřevěná okna jsou někdy po
tepelné stránce i lepší než hli-
níková, přesto určitá kliente-
la nakupuje hliníkové výplně,
aby ukázala světu, že na to
má.

Nedá mi to, abych se nezeptala.
Jaká okna má doma ředitel PKS
okna?

První okna jsem kupoval v
roce 1994 a tehdy jsme se s že-
nou rozhodli pro plastová ok-
na. Ty jsem ale před třemi lety
vyměnil za eurookna. Euro-
okno dnes považuji z hlediska
pohledové a interiérové
stránky za velice příjemný
element a kus doplňku do-
mácnosti. Výběr oken ale ni-
kdy nedělá muž sám, naopak,
většinou rozhoduje žena. Já
pouze musím dodat, že po
technické stránce jsou na tom
eurookna stejně, jako okna
plastová. A znám spoustu lidí,

kteří nechtějí eurookna proto,
že vyžadují pravidelnou roční
údržbu. Plastová jsou téměř
bez údržby.

Předpokládám, že plastová okna
jsou nejprodávanější.

V naší republice se stále
prodávají nejvíce. Souvisí to s
cenou a také s tím, že nové by-
ty a developerské projekty
jsou tlačeny cenou hodně níz-
ko, takže i do oken se investují
ty nejnižší částky.

Vaše firma nejenže vyrábí okna,
ale také například podporuje
Radka Jaroše.

Jsme rádi, že jsme s Rad-
kem Jarošem navázali před
šesti lety spolupráci. Snažíme
se ho podpořit finančně a těší
nás, že s námi stále dobře vy-
chází. Kdokoliv s ním mluví,
čerpá z něj nádhernou pozi-
tivní energii. Radek Jaroš je
velmi ambiciózní, cíle, které
si dává on, si určitě nedávají
tisíce dalších lidí. Už když
jsme s ním před lety mluvili
poprvé, už tehdy byl přesvěd-
čen, že všechny osmitisícovky
zvládne. To mě na něm velice
zaujalo. Je dobře, že existuje
člověk, který vám dá svými
ambicemi vzor. Navíc nám
pomáhá při šíření slávy naší
firmy, je naší velkou podpo-
rou.

Sledoval jste jeho poslední vý-
stup na K2?

Sledoval, většinou přes in-
ternet. Ale ten poslední a nej-
napínavější den jsem bohužel
z časových a pracovních dů-
vodů nestihl.

Máte také vlastní firemní časo-
pis. Jak často vychází a je určen
pouze pro vnitřní potřeby PKS
okna?

Máme dva časopisy. Jeden z
nich má měsíční periodiku a
jde o informační časopis pro
naše zaměstnance. Tento mě-
síčník dostávají i naši prodej-
ci z externích firem, kteří
prodávají naše okna napří-
klad na Plzeňsku, Klatovsku,
Domažlicku a na dalších mís-
tech. Dalším časopisem je
čtvrtletník s názvem Okenář,
kterým se jednou za čtvrt
roku snažíme informovat sta-
vební firmy a obchodní part-
nery o naší firmě a hlavně o
změnách v oblasti okenních
norem a legislativy spojené s
okny.

Pořádáte také dny otevřených
dveří, jak často?

Jednou ročně. Máme je
spojené s dětskými dny, vítá-
me jak děti, tak jejich rodiče.
Dospělí mohou využít mož-
nosti prohlídek našich linek a
pro děti připravujeme nejrůz-
nější atrakce.

Vaše firma se neustále rozvíjí,
jaké máte plány do budoucna?

Jak už jsem říkal, pokud jde
o obrat, tak mezi výrobci oken
v tuto chvíli patříme na pátou
nebo šestou příčku v republi-
ce. Naším cílem je dostat se
když ne na stupně vítězů, tak
alespoň na „bramborovou“
pozici. Hlavní náš cíl je mít
silnější celorepublikové pů-
sobení. Podívejte se na naše
webové stránky a zjistíte, že
zatím máme obsazeno oblast-
ně tak padesát procent z naší
republiky. Naše ambice jsou
vyšší. Chceme jít tak ještě o
dvacet procent výš a pojmout
ještě větší část Čech. Jsme na
Vysočině, na Pardubicku, ve
Středočeském kraji, v Praze,
začíná nás stále více znát Br-
no a jih Moravy a dále v bu-
doucnu chceme ještě více pro-
niknout i do Jihočeského a
Západočeského kraje.

Vynechal jste severní Moravu,
proč?

To, že tam nejsme, je zapří-
činěno Polskem. V této lokali-
tě jsou velice nízké ceny oken
a na trh se nelze protlačit.
Tam je takzvaně polsky levně.
Takže na severní Moravu ani
nikdy nepůjdeme, zbytečně
bychom plýtvali energií.

ŘEDITELSPOLEČNOSTI. EdmundNeubauer zastává vedoucí funkci ve firmě od ledna 2001. O své práci říká, že ho naplňuje amá ji rád. Pa-
radoxně tráví v prácimnohemvíce času v zimě, protože v létě se věnuje svémuvelkémukoníčku – létání. Foto: Deník/Kateřina Dostálová

PKS okna a.s.
Žďárská firma zabývající se vý-
robou plastových, dřevěných a
hliníkových oken působí na čes-
kém trhu už třiadvacet let. Svojí
činností se řadí k významným
výrobcům výplní stavebních ot-
vorů. V současné době patří k
největším výrobcům oken, je
známá nejen ve žďárském okre-
se, ale také na celé Vysočině, na
Pardubicku, ve Středočeském
kraji a na dalších místech.

„Teď přešel módní
trend na hliníky.
Bohatí lidé nakupují
hliníková okna,
protože jeden metr
čtvereční je až
trojnásobně dražší,
než metr čtvereční
plastové výplně.“

„Eurookno dnes
považuji z hlediska
pohledové a
interiérové stránky za
velice příjemný
element a kus doplňku
domácnosti.“

Peníze pomohou zlepšit vztahy
Vysočina – Kdo si troufne roz-
víjet sousedské vztahy a více
zapojovat obyvatele do spole-
čenského a veřejného života v
obcích na Vysočině, může si
na tyto aktivity zažádat o pe-
níze. Takový cíl si dává právě
otevřené druhé letošní kolo
Regionálního fondu rozvoje s
podtitulem souSedíme si.

Žadatelémohoupodávatsvé
projekty už jen necelý měsíc.
Poštovní spořitelna z fondu
podpoří vybrané nekomerční
projekty zaměřené na rozví-
jení sousedských vztahů nebo
na utváření aktivních lokál-
ních komunit.

V podzimním kole se budou
z banku rozdělovat dva mili-
ony korun. Do grantového
programu se mohou se svými

projekty hlásit nevládní ne-
ziskové organizace, mezi něž
se řadí spolky, obecně pro-
spěšné organizace, ústavy,
nadace, nadační fondy, účelo-
vá zařízení církví, dále pří-
spěvkové organizace i obce.
Maximální výše jednoho
grantu, který může žadatel do-
stat, je 100 tisíc korun. Uzá-
věrka žádostí tohoto kola je 15.
října 2014.

Regionální fond rozvoje
Poštovní spořitelny navazuje
na předchozí grantový pro-
gram ČSOB a Era pro podporu
regionů, který fungoval od
roku 2007. Od té doby získaly
finanční podporu desítky
menších i větších projektů v
částce přesahující 22 milionů
korun. (ibn)

Rybníky vydají své bohatství

dokončení ze strany 1
Cena vánočních kaprů se pa-
trně nijak zvlášť od přede-
šlých let lišit nebude, ač pro-
vozní náklady jdou stále na-

horu. „Ceny ryb jsou dlouho-
době zhruba na stejných čís-
lech, letos budou s největší
pravděpodobností podobné,“
doplnil Petr Kulhánek.

VÝLOVY. V následujících týdnech se uskuteční výlovy některých
rybníků na Žďársku. Ilustrační foto: VLP/Jaroslav Sýbek
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Návod na seřízení   
našich plastových oken

Plastová okna představují náš nejmasovější 
výrobek. V obecné rovině se dá říci,  
že seřízení plastových oken se příliš neliší 
od seřízení dřevěných oken, které jsme 
popisovali v jednom z minulých čísel  
Okenáře. I u plastových oken platí, že lze 
přes závěsy, zejména stranově či výškově, 
seřizovat křídlo, popř. jeho přítlak. 

Pokud však potřebujete seřídit naše  
plastová okna a netroufnete si na to sami, 
můžete nahlásit Váš servisní požadavek  
na servisní linku 800 23 00 24. 
 
Návod na seřízení naleznete v elektronické 
podobě i na našich www stránkách  
v části Ke stažení, viz.:

1
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B

C

- SEŘÍZENÍ HORNÍHO ZÁVĚSU
Stranové seřízení  
- křídlo

Seřízení výšky  
- křídlo

Seřízení výšky  
- balkonová úchytka

Seřízení přítlaku  
- křídlo

Seřízení přítlaku  
- křídlo

Seřízení spodního  
ložiska - rám

- SEŘÍZENÍ DOLNÍHO ZÁVĚSU

- SEŘÍZENÍ BALKÓNOVÉ ÚCHYTKY

TO HLAVNÍ Z OBLASTI SEŘÍZENÍ NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN ČI BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ:

A

http://www.pksokna.cz/dokumenty-stazeni/
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Okenář
Informační čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

www.pksokna.cz


