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„Větrací koncept“

Postup výroby  
našich plastových oken
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Už popáté jsme otevřeli 
naše dveře a okna široké veřejnosti



Říká se, že správný chlap má postavit 
dům, zasadit strom a zplodit syna.  
V mém okolí je hodně mužů, kteří  
nesplňují ani jednu z těchto podmínek,  
a přesto si o nich myslím, že jsou 
správnými chlapy. Pokud bych tato  
kriteria vztáhnul na náš podnik,  
tak oné „ chlapské správnosti“ nikdy 
nedosáhneme. Halu jsme sice  
postavili, a nemalou, zasazené stromky 
by se v našem areálu také našly,  
ale syny nezplodíme nikdy – jenom 
samé dcery. Některé z nich mají sice 
mužská jména, ale jsou to dcery.  
Posuďte sami: W-PLAST.cz, Q okna  
a HALPER, to jsou ony. 

Tento rok je pro nás významný  
narozením dvou dcer, a i když je léto 
dobou dovolených, tak poslední dvě 
přichází na svět právě v tomto  
„dovolenkovém“ období. Vám  
čtenářům přeji pohodové dovolené  
a našim dcerám, ať rostou do krásy.

 
Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

Snažíme se,  
ale přesto se nám 
jedna věc nikdy  
nepodaří

Rozšíření společnosti PKS okna   
o dceřiné firmy

v této firmě jsme nakoupili v květnu 2015. 
Majoritní podíl jsme odkoupili od firmy  
Ševčík s.r.o., stejně jako budovu,  
ve které se nachází linka na výrobu oken 
a kanceláře. Firmu HALPER můžete najít 
na kraji města Hodonín. Na rozdíl od firmy 
W-PLAST.cz se nákup uskutečnil za účelem 
většinové výroby oken pro naše prodejce  
i vlastní prodejní místa, která chceme  
na jižní Moravě vybudovat. Na lince  
plánujeme 16 míst pro obsluhu strojů  
a technické zázemí bude tvořit kolektiv  
5 techniků. Linka má výkonovou kapacitu 
5 milionů výrobků za měsíc a je vybavena 
nástroji na zpracování dvou profilových 
Inouticových řad.  

Nejmladší naší dceřinou firmou  
je společnost Q okna. Tuto firmu  
s „bondovským“ písmenem Q jsme založili 
pro obchodní i technickou činnost pro velké 
pražské stavební firmy. Ten, kdo podniká  
ve stavařině, ví, že Praha je skoro polovičním  
realizátorem celorepublikových stavebních 
investic. My tedy takto posilujeme naše 
pražské obchodní aktivity. Q okna jsou 
mladá firma, ale zaměstnanci jsou  
dlouholetými matadory v okenářském  
oboru. Zatím Q okna pracují pouze  
v 4členném týmu obchodníků a techniků, 
ale její ambice a cíle míří výš.

Nejstarší dceřinou společností PKS oken  
je společnost W-PLAST.cz. Jde o ryze  
výrobní firmu, jejíž 100% podíl jsme koupili  
od rodiny Deckerových v roce 2012.  
Účelem tohoto nákupu bylo výrobně  
reagovat na objednávky malých zakázek 
od pražských stavebních firem a bytových 
družstev. Obchodníci PKS oken v Praze  
a ve středních Čechách tento typ zakázek 
dříve ztráceli kvůli dojezdovým nákladům  
do Žďáru nad Sázavou. Záměr se podařil,  
a 4 technici a 7 dělníků firmy tak mohlo  
na výrobní lince v Ďáblicích začít realizovat  
v malých zakázkách výkon až 2,5 milionu 
Kč měsíčně.  
 
Každá firma roste a my jsme nechali  
naši dceru, W-PLAST.cz, růst také.  
Na začátku roku 2015 jsme linku na výrobu 
oken přestěhovali do větších prostor do 
Veltrus. Linku jsme posílili o další stroje  
a zaměstnanecký personál na 12 dělníků  
na lince a 5 techniků: naším cílem  
je 16členný tým pro obsluhu strojů  
a 6členná skupina techniků pro přípravu  
a realizaci zakázek. Tento kolektiv má 
našlápnuto až k 5milionovému měsíčnímu 
výkonu, tj. zhruba dvojnásobku toho,  
co vyráběl v minulých letech v Ďáblicích. 

Skoro jednovaječným dvojčetem k firmě 
W-PLAST.cz je firma HALPER. Je to také 
ryze výrobní firma a 75% procentní podíl 
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Známe 
nového managera Inouticu

Firma Inoutic, náš dodavatel plastových 
profilů, nám ve čtvrtek 11. června  
představila svého nového vrcholného  
manažera, pana Artura Pazdziora.  
Ten začátkem roku nahradil na pozici  
ředitele Deceuninck Group pro střední  
a východní Evropu Bruna Deboutta.  
 
Schůzka s Inouticem proběhla ve Žďáře  
nad Sázavou, a to přímo v našem  
showroomu. PKS okna na ní zastupoval 
ředitel Ing. Edmund Neubauer a vedoucí 
divize plastová okna Ing. František Hroch.
Za Inoutic byli přítomni ředitel pro ČR Ing. 
Radek Slabák, key account manager  
Ing. Radmila Sklenářová a samozřejmě 
samotný Artur Pazdzior.  

Ten se měl tak možnost osobně seznámit  
s vedením společnosti PKS okna, pohovořit 
s ním o situaci na českém trhu a v neposlední  
řadě si také prohlédnout naši výrobu.  
 
V úvodním jednání proběhla také výměna 
názorů na současný, ale hlavně budoucí 
vývoj odběrů plastových profilů včetně 
výměny myšlenek směřujících ke zlepšení 
spolupráce.

JEDNÁNÍ S INOUTICEM

Připravuje se 
„Větrací koncept“

skupina vedená Evropským parlamentem, 
sdružující odborníky z několika členských 
států. Skupina nyní připravuje metodiku 
obecně nazývanou „Větrací koncept“,  
a to za účelem již zmíněného dosažení 
vyváženého stavu mezi tepelnou izolací  
a tolik potřebným větráním.  
 
U nás je koncept připravován pod záštitou  
Hospodářské komory ČR a mezi těmi,  
kteří se na něm aktivně podílejí, je právě  
i ČKLOP.  

Budoucí řešení je zřejmé – je totiž možné 
předpokládat, že bez řízené nucené výměny 
vzduchu v budovách se do budoucna  
neobejdeme. Je jen otázkou, v jaké míře  
a kdy. Na to nám zřejmě odpoví  
v budoucnosti nově schválené normy  
či předpisy.  
 
Jakékoliv závěry jsou ale nyní ještě  
předčasné - o dalším vývoji „Větracího  
konceptu“ vás budeme informovat  
v budoucích číslech Okenáře.

Ve čtvrtek 21. května se už poněkolikáté 
konala Valná hromada České komory  
lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), jíž jsme 
jako firma součástí. V hotelu Štamberk  
v Načeradci se její členové opět zabývali  
zprávami o hospodaření a činností  
v uplynulém období a také plánovali  
rozpočet na období budoucí. 

Na valné hromadě se však jednalo i o jiné 
záležitosti - ta se týká výměny vzduchu. 
Lidstvo je totiž v současné době „zaslepeno“ 
energetickými úsporami, a tlaky na zvyšování 
tepelněizolačních vlastností produktů  
tak značně narůstají. Tento fakt s sebou  
bohužel nese i jistá negativa spojená  
s větráním – škodliviny. Jejich koncentraci  
v ovzduší je jednoznačně nutné snižovat. 
Hlavním sledovanou škodlivinou  
je koncentrace CO2 - počítá se  
v takzvaných ppm jednotkách a za  
současného stavu, bez nastaveného  
funkčního systému větrání, je překračována  
a způsobuje zdravotní potíže. 

Tato problematika je tak závažná,  
že je nutné ji řešit na evropské úrovni.  
V rámci Evropské unie tak již vznikla  
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Vysočina si opět zvolila   
své nejpovedenější stavby

Zámek Valeč, vyhlídková věž na hradě Orlík 
nebo sál Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí.  
To jsou některé ze staveb, které ocenil 
letošní ročník soutěže Stavba Vysočiny. 
Ceny těm nejlepším v regionu za rok 2014 
se předávaly v pondělí 8. června. 

Soutěž Stavba Vysočiny nezastřešuje pouze 
soutěž Stavba roku Kraje Vysočina, ale také 
Studentský projekt a Učeň roku. Odborná 
komise uděluje tituly a uznání a laická  
veřejnost pak hlasuje pomocí sms  
pro stavbu, jež získá Cenu veřejnosti.

Hlavní ceny se udělovaly ve čtyřech  
kategoriích. Ve dvou z nich dominovaly 

stavby od stavbařů z PKS: za již zmíněný 
Jupiter Club – přestavbu sokolovny  
na moderní multifunkční zařízení - získaly  
PKS stavby a.s. ocenění v kategorii Stavby 
občanské vybavenosti. Výstavba závodu 
firmy Swoboda - Stamping v Jihlavě pak 
PKS stavbám vynesla ještě cenu za nejlepší 
administrativní a průmyslovou stavbu.  
 
Mimochodem, právě tato stavba se pyšní 
okny od naší firmy PKS okna a.s.  
V ostatních kategoriích bodoval zejména 
zámek Valeč, a to nejen jako dokonalá 
ukázka záchrany historicky cenného  
komplexu. Právě jemu patří i Cena  
veřejnosti. 

Další ročník Stavby Vysočiny tak opět  
vyjádřil svou podporu investorům,  
projektantům a stavebním firmám,  
které se svou prací podílely na zkrášlení 
našeho regionu. Celou akci zaštítil  
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek  
a jako minulý rok i letos to byl ředitel  
naší firmy Ing. Edmund Neubauer,  
kdo předával jednu z cen.  
 
A my, PKS okna a.s., jsme jako hlavní  
partner na celou soutěž i její výsledky  
náležitě pyšní. A naší sesterské společnosti 
PKS stavby a.s. upřímně gratulujeme!

ŘEDITEL PKS OKNA A.S. PŘI PŘEDÁNÍ JEDNÉ Z CEN

Jarní hokejová horečka i se značkou PKS okna

Letošní duben a květen každý správný 
fanoušek hokeje strávil buď v hledišti, anebo 
u televizních přenosů. Nejdříve vrcholily boje 
o český hokejový titul. Následovala další 
ohromná porce zápasů spojená s Mistrovstvím 
světa v ledním hokeji, které se konalo  
v Praze a v Ostravě.  

I my jsme fandili a byli jsme u závěrečných 
bojů o titul mistra ČR v ledním hokeji. Naše 
značka PKS okna se objevila v rámci přímých 
přenosů některých semifinálových a finálových 
zápasů jako sponzor pořadu. A byli jsme tedy 
u toho, když Litvínov získal své historicky první 
vítězství v nejvyšší české, respektive  
československé hokejové lize.
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Okénko do výroby  
- plastová okna

V této nové rubrice jsme si minule  
pomocí fotografií ukázali, jak v naší firmě 
vyrábíme dřevěná okna. Doufáme,  
že jsme vás zaujali. Nyní přichází  
na řadu okna plastová. 

Tip na závěr: Pokud vám fotografie nestačí, můžete se podívat i na video z výroby plastových oken, které naleznete na www.pksokna.cz 
v sekci „Tipy a doporučení“. Popř. můžete využít přímý odkaz zde: http://www.pksokna.cz/vyroba-plastoveho-okna 
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Vkládání materiálu  
do obráběcího centra.

Svařování plastových profilů

Ruční zabarvení sváru

Kompletace okenního rámu a křídla

Frézování konstrukčních otvorů  
do plastových profilů

Automatický posun polotovaru  
- za současného chladnutí  
po svařování

Vložení celoobvodového kování

Zasklívání

Automatické začištění sváru  
- odstranění svařovacího přetoku  
(tzv. housenka)

Automatické šroubování  
celoobvodového kování

Hotové výrobky před zabalením



Móda je vládkyně vrtkavá, ale v jednom 

má pravdu nadčasovou – každý by si 

měl oblékat to, co nejlépe vyjadřuje jeho 

osobnost. Bez ohledu na materiál. A to beze 

zbytku platí i pro stavby a jejich dominantní 

prvky – okna.

Široký sortiment Společnost PKS 

okna a. s. „obléká“ stavby kvalitními okny ve 

všech materiálech a svým sortimentem proto 

může vyhovět téměř komukoliv – v tom je její 

přednost a síla.

 

Plastová okna zpracovává z renomovaného 

německého profilového systému Inoutic.

Dřevěná okna vyvíjí a vyrábí v několika 

profilových řadách v závislosti na různé 

stavební hloubce, na které aplikuje vysoce 

kvalitní povrchovou úpravu od německé 

firmy Zobel.

Jsou to právě ta dřevěná okna, která 

se často objevují na rodinných domech 

nepřeberného množství zákazníků, ale i na 

významných developerských projektech, 

pyšnících se moderní architekturou 

a vybranými technickými detaily. A nejen 

zásluhou těchto developerských projektů se 

za poslední roky společnost PKS okna a. s. 

zařadila v oblasti produkce dřevěných 

oken mezi tři největší v rámci celé České 

republiky.

Hliníková okna a hliníkové fasády vhodně 

doplňují sortiment plastových a dřevěných 

oken, dveří a stěn.

Kompletní servis Nezbytnou součástí 

dodávky produktů této firmy je aktivní 

součinnost s architekty při projektování; 

odborná montáž, seřízení, údržba a servis 

vyrobených oken včetně jejich zajištění 

proti nežádoucímu slunečnímu záření 

kvalitní stínící technikou; provedení 

výměny a zednického zapravení oken až po 

kompletní revitalizaci bytového domu včetně 

zateplení, izolace střech atd.

Zkušený dodavatel PKS okna a. s. Plnit 

různorodé požadavky zákazníků a architektů 

při dodržení současných norem je v dnešní 

době složité. Je k tomu potřeba technická 

znalost, ale i technologické možnosti 

podpořené pravidelnými investicemi do 

technického vybavení. Vítaným kořením 

jsou dlouholeté zkušenosti dodavatelské 

firmy, její důvěryhodnost a velikost – jak do 

objemu produkce, tak i zázemí.

Okna ve společnosti PKS okna a.s. se 

vyrábějí od roku 1991 a od té doby si firma 

buduje pozici jako tradiční český výrobce 

s vlastním výrobním zázemím a vlastní 

distribuční obchodní sítí s celorepublikovou 

působností – její pobočky a prodejní místa 

jsou rozmístěny po celé ČR. Neustálý růst 

společnosti doposud vygradoval rokem 

2014, kdy společnost vyrobila a zrealizovala 

rekordní obrat přesahující 600 mil. Kč 

a zařadila se tak mezi TOP 5 největších 

výrobců v České republice.

Certifikáty PKS okna a. s. je držitelem 

certifikátů systémů řízení jakosti dle normy 

ČSN EN ISO 9001 a environmentálního 

systému řízení dle normy ČSN EN ISO 14001.

Cílem společnosti je minimálně udržet 

stávající výrobní, kvalitativní i technickou 

úroveň i schopnost vzájemné spolupráce 

a komunikace jak se zákazníkem, tak 

např. s architektem či projektantem. Zbývá 

jen dodat ukázku několika vybraných realizací 

českého výrobce – česká okna, česká kvalita 

a dlouholetá tradice a zkušenost.

1 Hliníková okna, rodinný dům, Srch

2 Dřevěná okna, rodinný dům, Praha – Chuchle

3 Hliníková okna, hotel Fabrika, Humpolec

4 Dřevěná okna – Bytový dům v Kolíně

Více informací na www.pksokna.cz. Výrobu 

plastového a dřevěného okna můžete vidět, 

aniž byste opustili vaši kancelář na 

http://www.pksokna.cz/videa ‑se ‑znackou‑

‑pks ‑okna

Kontakt

PKS okna a. s.

www.pksokna.cz

T: 566 697 301

E: okna@pks.cz

PKS OKNA V MNOHA ZAJÍMAVÝCH STAVBÁCH V ČR

FIREMNÍ PREZENTACE
OKNA
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Napsali o nás - ARCHITEKT 2/2015

Napsali o nás - NOVINY KRAJE VYSOČINA 6/2015

6

Počasí letos vyšlo. Možná víc než to, v sobotu 13. června dopoledne bylo totiž ve Žďáru nad Sázavou pořádné horko. Návštěvníky to ale  
neodradilo. Začali přicházet už před devátou ráno, tedy před oficiálním začátkem akce, aby se od deseti hodin mohli spokojeně bavit vystoupením  
Michala Nesvadby. To už areál firmy opravdu praskal ve švech. Se svou téměř hodinovou show Michal z Kouzelné školky i letos  
ukázal, že pobavit malé i velké diváky prostě umí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Byly to hlavně rodiny s dětmi. Ale nešlo jen o zaměstnance  
firmy PKS okna a.s. nebo o obyvatele Žďáru nad Sázavou. Den otevřených dveří lákal i příznivce z mnohem širšího okolí.

Skákací hrady, malování na obličej, bonbony, balonky, soutěže s rádiem Vysočina  

– to všechno spolu s organizovanými prohlídkami výrobních hal zaručovalo 

zajímavé dopoledne jak pro děti, tak jejich rodiče. Prohlídky hal s odborným 

výkladem poutaly pozornost návštěvníků už před Michalovým vystoupením.  

Na závěr těchto prohlídek pak předvedli technici z výrobního úseku spolu s 

pozvanými policisty i vysokou odolnost zamčených plastových dveří. Kromě 

toho si mohli návštěvníci celé dopoledne výrobní prostory procházet a prohlížet  

samostatně. Kvůli bezpečnosti byl výrobní proces v halách výrazně omezen, 

přesto mohli lidé zblízka prozkoumat i to, jak okna a dveře z plastu, dřeva  

či hliníku ve firmě PKS okna a.s. vlastně vznikají. 

Celá akce proběhla za podpory VZP ČR. Svůj cíl - ukázat výrobu v naší firmě 

veřejnosti a zpříjemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové dopoledne - 

akce beze zbytku splnila. Tak na viděnou za rok, v půli června 2016 na šestém 

Dni otevřených dveří v areálu skupiny firem PKS!

Den otevřených dveří v PKS okna popáté  
- a opět úspěšně!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.pksokna.cz

ročník5.
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