Okenář
3 / 2016

Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

Novinky
z divize Hliníkové konstrukce
Ocenění za spolupráci
se středními školami

Naše hliníková okna,
v novém studiu ČT v Brně - Líšni-

Aktuality

Všimli jste si té (možná jen) české vlastnosti
hledat v sobě nějakou sounáležitost
s celebritou? S někým, kdo vynikne?
Lukáš Krpálek, letošní judistická hvězda,
má svůj domov u nás na Vysočině!
Ano, to je ta správná sounáležitost pro nás
všechny, kdo z Vysočiny pocházíme. Stejně
jako Martina Sáblíková, Radek Jaroš, Jarmila
Kratochvílová i ti, o kterých se teprve bude
psát.

Naše
„zlatá“ Vysočina

A stejně jako tihle naši „zlatí“ sportovci jsme
i my tvůrci PKS oken začínali tady, mezi
kopečky tmavozelené Vysočiny, a vytrvalostí,
snahou a vášní pro věc se postupem času
dostali za hranice regionu... A jako správní
rodáci se i my nyní umíme postavit
republikové konkurenci a zajistit si
své místo na „hřišti“.
Ne nadarmo zní slogan naší firmy takto:

„PKS - okna prověřená Vysočinou“.
Totéž platí i pro ostatní dobré značky
oken z Vysočiny, jako je bývalý Lexikon,
Plastikov nebo Dafe-Plast. I těm patří náš
potlesk a přání, aby spolu s námi nadále
úspěšně bojovali o dobré jméno okenářů
z té „naší Vysočiny“. Mimochodem,
začínající, více pokročilé i ty nejpokročilejší
sportovce z Vysočiny podporuje naše
firma už dlouhá léta. O tom ostatně
pojednává i následující článek.
Tak schválně, kdo z nich se vyšplhá
z našich nízkých pahorků
až na ten nejvyšší zlatý vrchol?
Dámy a pánové, příjemné čtení.
Ing. Edmund Neubauer
ředitel společnosti PKS okna a.s.

Na Vysočině podporujeme nejenom sport
Naše firma už několik let podporuje velké
množství sportovních aktivit nejen
na Vysočině, ať už jde o partnerství
se známým horolezcem Radkem Jarošem
nebo žďárským hokejovým klubem.
Letos jsme však zamířili ještě výš – do první
fotbalové ligy – a stali se reklamním
partnerem klubu FC Vysočina Jihlava.
Také žďárský nohejbal podporujeme
už řadu let. A právě prvoligové nohejbalové
družstvo uspořádalo pro své následovníky
v posledním červencovém týdnu soustředění
mládeže. Šlo o jednou z mnoha náplní nově
vzniklého tréninkového centra mládeže,
které bylo žďárskému oddílu přiděleno
Českým nohejbalovým svazem jako jednomu
ze dvou na celé Moravě! Díky počasí
a velkému nasazení dospěláků se týden
sportu dětem velmi líbil.

Soustředění nohejbalové mládeže
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Ovšem nejenom sportem živ je člověk.
Proto podporujeme i mnoho dalších
regionálních projektů, například občanské
sdružení Hospicové hnutí – Vysočina
zlepšující péči o nemocné, Mezinárodní
festival současného tance a pohybového
divadla - KoresponDance nebo folklórní
soubor Škubánek. A zde výčet
zdaleka nekončí, podívejte se na
http://www.pksokna.cz/podporujeme
a uvidíte sami!

Výrobky a technologie

Novinky z divize Hliníkové konstrukce

POSTŘEH Z POSLEDNÍCH LET
Během posledních let se změnila
četnost realizací zdvižně posuvných
dveří tzv. HS portálů. Zatímco před
několika lety byly tyto konstrukce
v našem portfoliu ojedinělé, spíše
výjimečné, v současné době můžete
ve výrobně hliníkových konstrukcí
zahlédnout nějaký ten HS portál
prakticky stále – buď ve fázi rozpracovanosti, nebo už hotový a připravený
na expedici k montáži u zákazníka.
Nové obráběcí centrum

CNC PO TÉMĚŘ ROKU PROVOZU
Je tomu zhruba devět měsíců od doby, kdy
se na výrobní hale divize Hliníkové konstrukce
poprvé roztočilo vřeteno nového obráběcího
centra EMMEGI Phantomatic X4. Po prvních
nesmělých pokusech vytvořit s jeho pomocí
technologický otvor do hliníkového profilu
můžeme bez nadsázky říci, že CNC je
nepostradatelným pomocníkem ve výrobě
hliníkových konstrukcí. Postupem času
se databáze s makry obsahujícími jednotlivá
opracování rozrůstala až do dnešní podoby.
Dá se říci, že máme pohromadě většinu
nejčastěji používaných a opakujících
se operací. Samozřejmě budou ještě
doplňována atypická opracování
přicházející s rozmanitostí, o které
na zakázkách divize Hliníkové konstrukce
není nouze.

Díky hlubším profilům rámů a křídel vzroste
jejich statická únosnost při namáhání větrem
a v neposlední řadě budeme moci nabídnout
skládání křídel nejen do interiéru, ale i do
exteriéru, což v námi doposud používaných
sériích chybělo. Za zmínku také stojí zvýšená
únosnost jednotlivých segmentů, a to až
do 100 kg na jedno křídlo.

Tento trend posledních let je spojen
s oblibou HS portálů a jejich
konstrukčních možností. Ty moderní
architektura vyžaduje, jmenovitě
hlavně velkoformátové prosklené
plochy s možností otevření a také
co nejhlubším zabudováním rámu
do stavby samotné.

Posledním krokem pak bude dotažení
komunikace s CNC pomocí nadstavbového
software UNILINK, kdy veškeré účelné
opracování profilů dané zakázky proběhne
automaticky v jedné souborové dávce bez
nutnosti spouštět jednotlivé soubory s dílčími
dávkami. Ještě jednou chci zmínit, že jsem
rád tomu, že se nákup CNC podařilo
zrealizovat a nyní slouží svému účelu.
Řez profilem MB 86

NOVINKA V NAŠEM SORTIMENTU
Očekávanou novinkou letošního podzimu
je doplnění námi často používané okenní
a dveřní profilové série MB 86 o skládací
neboli „harmonikové“ dveře. Pravděpodobně
od poloviny října 2016 budeme tedy moci
nabídnout zákazníkům skládací dveře
ve vyšším standardu – co se týká tepelné
techniky.
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S největší pravděpodobností nás čeká první
realizace z MB 86 FOLD LINE, jak je toto
řešení systémově nazváno, a to hned
koncem letošního října, takže věříme,
že náš dodavatel AL systému bude mít
vše k dispozici v avizované době.
Ing. Pavel Dvořák
vedoucí divize Hliníkové konstrukce

Představujeme

Představujeme obchodní tým
- oblasti Praha a Střední Čechy
V oblasti Praha a Střední Čechy máme
tři pobočky: Praha, Kolín a Veltrusy.
Pobočka Veltrusy byla nově otevřena
1. března 2016, aby mohla v lokalitě
rozšiřovat povědomí o značce PKS okna.
S ohledem na modernizaci našich zastoupení
probíhají přípravné práce a brzy začne
i realizace na našem novém showroomu
v Praze, který plánujeme otevřít začátkem
roku 2017. Obchodní aktivity v regionu jsou
zaměřeny na stavební firmy, developery
a koncové zákazníky. Obchodní potenciál
tohoto regionu je veliký a objem uzavřených
obchodů za rok 2015 dosáhl cca 105 mil Kč.

Cílem je však dál posilovat naši pozici
v regionu a postupně navyšovat objem
uzavřených obchodů.
Se značkou výrobků PKS okna je spojena
jejich kvalita a servis, to nám potvrzují jak stálí
obchodní partneři, tak i mnoho koncových
zákazníků, kteří se z těchto důvodů pro naše
výrobky vracejí.
Věřím, že otevřením nového showroomu
v Praze se ještě více přiblížíme našim
zákazníkům a obchodním partnerům.
Bc. Jan Vašíček

Bc. Jan Vašíček
Regionální obchodní ředitel
pro oblast Praha a Střední Čechy
Do společnosti PKS okna
jsem nastoupil v roce 2009 na pozici
obchodního zástupce pro brněnský
region a zároveň jsem ještě dálkově
dokončoval bakalářské studium,
obor mezinárodní podnikání a služby.
Narodil jsem se v roce 1987 v Brně,
kde jsem žil až do roku 2014.
V tomto roce jsem postoupil na pozici
regionálního obchodního ředitele
pro oblast Praha a Střední Čechy
a přestěhoval se do Prahy.
Mezi mé zájmy patří převážně sport,
a to hlavně squash, jízda na kolečkových bruslích a lyžování, také rád
cestuji a poznávám nová zajímavá
místa. Jsem pracovitý a zaměřený
na detail.

Obchodní zastoupení
Veltrusy

Obchodní zastoupení
Praha

Obchodní zastoupení
Kolín

Mým cílem je rozvíjet vztahy
s našimi obchodními partnery,
navyšovat tržní podíl společnosti
PKS okna na trhu s okenními
výplněmi a prohlubovat odborné
i obchodní dovednosti svého týmu
pracovníků.

Obchodní tým – Praha a Střední Čechy

4

Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

Personálie

Ocenění za spolupráci
se středními školami v Kraji Vysočina
a kvalifikovaných zaměstnanců.
Za Kraj Vysočina jako zřizovatele většiny
středních škol v regionu ráda adresuji
vedení společnosti PKS holding velké
poděkování a těším se na další spolupráci.“

Projekt
„Postav si svoje auto“

Ing. Podaný (vlevo) přebírá ocenění

Společnosti patřící do skupiny firem PKS,
zejména společnosti PKS okna a PKS stavby
letos získaly od Kraje Vysočina ocenění
za významnou a prospěšnou spolupráci
se středními odbornými školami a za inovativní přístup a podporu technického vzdělávání
v regionu. Na tuto cenu společnost navrhly
hned tři spolupracující školy: SŠ stavební
z Jihlavy, SPŠ stavební ak. St. Bechyně
z Havlíčkova Brodu a Střední odborná škola
z Nového Města na Moravě. Na toto výjimečné ocenění, které bylo předáváno 8. června
2016 v rámci odborné konference Technické
fórum Kraje Vysočina ve Valči na Třebíčsku,
mohly školy navrhnout pouze dvě
spolupracující společnosti.
Jak uvedla Ing. Jitka Svatošová, mluvčí
Kraje Vysočina, trojitá nominace společností
ze skupiny firem PKS je známkou skutečně
profesionálního přístupu k budování dobrého
jména společnosti mezi studenty
a budoucími potenciálními zaměstnanci.
„Spolupráce se středními školami z našeho
regionu patřila odjakživa mezi důležité aktivity
personálního oddělení mateřské společnosti
PKS holding. V minulém roce jsme si však
z důvodu nedostatku uchazečů s technickým
vzděláním stanovili intenzivní spolupráci jako
klíčovou prioritu a velkou část naší energie
jsme soustředili právě do této oblasti. Stálo
a stojí to spousty sil, ale trojité ocenění
je pro nás důkazem, že to, co děláme,
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má význam, a to nejen pro ocenění samotné.
Zejména však kvůli tomu, že mezi studenty
jsme vidět a v náborovém procesu se lépe
vyrovnáváme s nouzí o uchazeče s kvalitním
technickým vzděláním,“ říká pak Mgr. Šárka
Matyášková, vedoucí personálního oddělení
skupiny firem PKS.
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu, doplňuje:
„Společnost PKS holding je příkladným
zaměstnavatelem, který důsledně uplatňuje
kvalitní příklady motivace a podpory procesu
vzdělávání a formování budoucích kvalitních

Na začátku školního roku 2015/2016
obdrželo sedm středních škol od svého
zřizovatele, tj. od Kraje Vysočina, stavebnici
Kaipan. Útroby vozu, a tedy motorovou část
a ostatní díly si školy za finanční podpory
svých partnerů pořídily samy. Několik
měsíců, tisíce hodin práce, strávily školní
týmy, složené z žáků nejen technických
učebních oborů, pod vedením mistrů
odborného výcviku na sestavování svého
sportovního vozu.
Společnost PKS okna se také zapojila
do tohoto originálního projektu – a to
v rámci dlouhodobé spolupráce se Středním
odborným učilištěm technickým v Chotěboři
Výsledek práce studentů této školy vidíte
na obrázku.
Mgr. Šárka Matyášková
Vedoucí personálního oddělení
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