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Na‰e nabídka - PLAST

Vážený zákazníku!
Naše plastové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1991.
Patří k nim především: okna, vstupní dveře, zimní zahrady, prosklené stěny.
Při jejich výrobě vycházíme z nejnovějších trendů a technologií. Vyznačují se
proto vysokou kvalitou, dlouhou životností a vysokou odolností vůči vlivům
prostředí. Naši obchodníci a technici jsou připraveni Vám ochotně poradit
s ohledem na Vaše představy. Neváhejte proto a sdělte nám svá přání.
Uvidíte sami, že Vám dokážeme nabídnout optimální řešení!

Vlastnosti našich plastových oken:
-

Prakticky neomezená životnost
Výborné tepelně-izolační a protihlukové vlastnosti
Odolnost vůči stárnutí a vlivům okolního prostředí
Bezpečnost

-

Jednoduchá údržba a snadná manipulace
Nehořlavost
Hygienická a ekologická nezávadnost
Stabilita

Kování našich plastových oken:
Naše plastová okna jsou vybavena celoobvodovým
kováním TITAN AF od společnosti SIEGENIA
s OS pojistkou a okenní klikou v ceně kování.
Jde o nejmodernější provedení, s mikroventilací,
bezpečnostním bodem a samoseřiditelným 3D pantem
v základním provedení. Jejich obsluha je velmi
jednoduchá a bezproblémová. V základním provedení
dodáváme seřiditelné spodní ložisko (seřízení na přítlak).
Vždy používáme plnohodnotné celoobvodové kování
bez přítlačných mezipantů.

Funkce ovládaní

1. Zavřeno
2. Otevřeno

Základní výběr barevnosti okenních klik:
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4-polohové kliky:

3. Mikroventilace
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4. Sklopeno
5. Zajištění křídla
v otevřené poloze
- nadstandard

bronz

hnědá

stříbrná

titan

bílá

Zasklení našich plastových oken:
Skleněná výplň tvoří největší plochu každého okna. Proto nejvíce rozhoduje o tepelně-technických vlastnostech celého okna,
ačkoliv je díky své průhlednosti člověkem vnímána nejméně. Vlastní tabule skla mohou mít různé tloušťky a také rozmanité vlastnosti.

Zasklení našich plastových oken je prováděno
izolačním dvojsklem, popř. trojsklem s možností výběru z hlediska:
tepelného

- součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 - 1,1 W/m2K

akustického

- zvukový útlum 31 - 50 dB

bezpečnostního

- dle přání zákazníka různé parametry bezpečnostních skel

pohledového

- ornamentní, reflexní, barevné

Propustnost
světla a tepla
izolačního dvojskla

Plastové okno 88
rovné křídlo v řezu

Materiál našich plastových oken:

1.

Při výrobě našich plastových oken zpracováváme
plastové profilové systémy Deceuninck, Kömmerling.

Rámový profil

2. Křídlový profil
3. Zasklívací lišta
4. Víceúčelové
dorazové těsnění

Naše okna jsou:
5komorová - profilový systém Kömmerling
6komorová - profilové systémy Deceuninck a Kömmerling
7komorová - profilový systém Kömmerling

5. Středové těsnění
6. Ocelová zinkovaná
výztuha rámu
7. Ocelová zinkovaná
výztuha křídla
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Vlastnosti plastových profilů:

8. Izolační trojsklo

- Hladký, lesklý povrch čistě bílé barvy, moderní design
- Široká škála barevného provedení

3

9. Distanční
rámeček

9
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- Barva těsnění přizpůsobená barevnosti oken
- Rám i křídlo s tvarovanou ocelovou
žárově zinkovanou výztuhou

10. Zateplený
podkladní profil

5

7

- Vybrané profily s ekologickým jádrem

1
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- Široká škála tloušťky zasklení
V současné době
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Vám nabízíme:

Plastové okno 76
2 těsnění / 3 těsnění

Plastové okno 76
2 těsnění / 3 těsnění

Plastové okno 88
3 těsnění

76 mm

76 mm

88 mm

5komorový / 6komorový

6komorový

7komorový

Kömmerling

Deceuninck

Kömmerling

Uw = 1,0 - 1,2 (2 sklo)

Uw = 1,1 - 1,2 (2 sklo)

Uw = 0,72 - 0,96 (3 sklo)

Uw = 0,73 - 1,0 (3 sklo)

Uw = 0,79 - 0,92 (3 sklo)

Barevnost plastových profilů:
- profily bílé (základní provedení)
- profily polepené:

fólií s designem dřeva (jednostranně či oboustranně)
fólií barevnou dle RAL

Distanční rámeček:
Vymezuje vzdálenost mezi skly a svojí náplní vysouší meziskelní prostor. Musí být z co nejméně vodivého materiálu,
aby nevytvářel tepelně snadno prostupný okraj skla.
U plastových oken používáme:
Chromatech Ultra
Superspacer TriSeal
Swisspacer

Chromatech Ultra

Superspacer TriSeal

Swisspacer

Plastové balkónové (terasové) dveře:
Balkónové dveře elegantně a funkčně propojují interiér domu
s exteriérem tvořeným balkónem anebo terasou.
Kromě tradičních jedno či dvoukřídlých balkónových,
které jsou již desítky let standardním řešením,
Vám nabízíme i moderní řešení formou posuvných dveří.

Typy balkónových (terasových) dveří:
-

Dveře otevíravé, popř. otevíravě sklopné (O, OS)

-

Dveře sklopně posuvné (PSK-S, PSK-Z, PSK-A)

-

Dveře zdvižně posuvné (HS portál)

Vlastnosti a výhody
posuvných dveří:
- Velkorysé prosklené plochy a průchod na balkón či terasu
- Řešení s rámem či bezbariérovým prahem
- Různé typy provedení a způsoby otvírání (dle počtu křídel)
- Různé možnosti ovládání (dle použitého kování)
- Komfortní ovládání klikou
- Možnost ventilace (u vybraných provedení)
- Možnost fixace polohy křídla (u vybraných provedení)
- Možnost vícekřídlého provedení
- Moderní a elegantní řešení
- Úspora místa

Zobrazení způsobů otvírání

Zobrazení způsobů otvírání

sklopně posuvných dveří:

zdvižně posuvných dveří:

Plastové dveře:
Vchodové dveře jsou tím prvním, s čím se majitel či návštěvník objektu při příchodu
setká. Dveře vyrobené z plastu jsou nejen pevné, odolné vůči vlivům počasí
a prakticky bezúdržbové, ale tvoří zároveň i bezpečný a pohodlný vstup
do obchodních center, provozních budov a rodinných či bytových domů.

Plastové vstupní dveře nabízíme v široké
škále mnoha barevných variant provedení,
které vždy odpovídá konkrétním požadavkům
zákazníka i architektonickému řešení stavby
při zachování maximální kvality, funkčnosti
a estetičnosti.

VÝPLŇOVÉ

Dveře dle vlastního
návrhu zákazníka
PV4

PV10

PV12

PV58

PP1

PP3

PP8

PP12

PP35

VÝPLŇOVÉ
PŘEKRYVNÉ

PV3

KONSTRUKČNÍ

Některé varianty provedení:

Vstupní dveře mohou být:

Více typů našich
plastových dveří,
(včetně konfigurátoru
ozdobných výplní)
najdete na:
PK40

PK57

PK67

PK69

Typy dveřního kování:

Doplňky dveří:

- klika - klika

-

- klika - madlo
- madlo - madlo

www.pksokna.cz/
plastove-dvere

PK71

samozavírač
stavěč dveřního křídla
elektrický zámek
přídavný zámek
panikové kování

-

bezpečnostní pojistka
poštovní vhoz
kukátko
klepadlo
zvonková tabla

Vybrané reference společnosti PKS okna a.s. - plastová okna

Rodinný dům - Bašť

Bytový dům - Hradec Králové

Bytový dům - Praha

Rodinný dům - Chotěboř

PKS okna a.s.

PKS okna a.s. 2020

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 697 301, Fax: 566 697 392, e-mail: okna@pks.cz, www.pksokna.cz
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PKS okna a.s.
BEZPLATNÁ LINKA

800 23 00 23
www.pksokna.cz

