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 Otevřeli jsme nový showroom 
 v Praze!  

Představujeme 
divizi Plastová okna

Rozhovor  
s Martinem Pertlem
předsedou Spolku 

Stavba Vysočiny



Nový showroom PKS okna a.s. v Praze

Nový plastový profilový systém v nabídce 

Aktuality
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Konečně nastal očekávaný den D. Náš nový 
pražský showroom, o kterém jsme se krátce 
zmínili už v prvním letošním čísle Okenáře, 
byl 30. srpna otevřen. Vše proběhlo  
za přítomnosti nejvyššího vedení naší firmy  
a našich obchodníků, kteří budou showroom 
využívat a budou v něm mít i své pracovní 
zázemí. 

Showroom se nachází na Rohanském  
nábřeží v Praze, Karlíně v obchodně kance-
lářském komplexu River Garden III, který je 
již sám o sobě výjimečný atypickou architek-
turou. Tvoří ho dvě části. Již zmíněné zázemí 
pro obchodníky a regionálního obchodního 
ředitele a také vzorková část. V té si mohou 
všichni návštěvníci z Prahy a okolí prohléd-
nout náš výrobní sortiment. Prezentujeme 
zde plastové, dřevěné i hliníkové výrobky. 
Kromě oken a dveří jsme nezapomněli ani 
na v současné době velmi oblíbené posuvné 
prvky, které v našem případě navíc vhodně 
dělí celý prostor na jednotlivé místnosti. 

V průběhu třetího čtvrtletí jsme začali našim 
zákazníkům nabízet novou variantu výrobku 
s názvem Plastové okno 76. Jde o variantu 
se dvěma těsněními a… Že danou variantu 
znáte? Ano, z části máte pravdu.  
Nová varianta se ale od těch stávajících liší 
zejména tím, že pro výrobek není použitý 
plastový profil Inoutic Prestige, ale plastový 
profil Kömmerling, profil kvalitní německé 
značky. Oba mají stavební hloubku 76 mm, 
a tak oba výrobky nesou stejné obchodní 
jméno. Další odlišností kromě zmíněného 
plastového profilu je i širší barevná škála 
základních barev. Tuto variantu Plastového 
okna 76 aktuálně vyrábíme v jedné z našich  
dceřiných společností. I vlivem omezené 
výrobní kapacity jsme se rozhodli,  
že nejméně do konce tohoto roku  
budeme v této variantě vyrábět zakázky  
jen a pouze pro stavební firmy.  
Pro rok 2018 již předpokládáme výrobu  
pro koncové zákazníky i pro naše  
autorizované prodejce. Zároveň v příštím 
roce čekáme i další rozšíření sortimentu  

Přípravy nového showroomu probíhaly 
od jara letošního roku, a to i s ohledem  
na to, že jsme si vybrali prostor, který jsme 
přebírali ve stavu Shell & Core. Nemuseli 
jsme se tím pádem přizpůsobovat  
již hotovému prostoru, ale měli jsme unikátní 
možnost si cokoliv individuálně vytvořit  
a přizpůsobit. Tím jsme dosáhli více  
než současného běžného standardu.  
A základem všeho byla studie interiéru  
a stavební projekt od společnosti  
SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.
Celé pojetí nově otevřeného prostoru  
tak odpovídá moderní tváři firmy  
PKS okna - co nejvíce se přiblížit  
zákazníkovi, nabídnout mu kvalitní výrobky  
a kvalitní služby - a to vše ve velmi  
příjemném prostředí. 

Více kontaktních informací a fotografií  
nového showroomu naleznete na: 
www.pksokna.cz/praha-karlin

a výrobu z plastového profilu Kömmerling 
se stavební hloubkou 88 mm. 
 
 
 
 
 

Zavedením nové varianty Plastového okna 
76 jsme rozšířili nabídku plastových oken  
a zároveň poskytli našim zákazníkům  
další možnost volby mezi jednotlivými  
výrobními řadami. Spojení značek PKS 
okna a Kömmerling je také příležitostí pro 
uspokojení všech zákazníků, kteří z různých 
důvodů pro vybrané zakázky vyžadují 
jiný profil než Inoutic. Samotná značka 
Kömmerling má více než stoletou tradici  
a výrobky s touto značkou se prodávají  
ve více než 50 zemích světa. V současné  
době patři společně se značkami Trocal  
a KBE do skupiny, kterou zastřešuje  
společnost profine GmbH. 



Představujeme
divizi Plastová okna

Ing. František Hroch 
vedoucí divize  
Plastová okna 
 
 
U společnosti PKS okna a.s.  
jsem zaměstnaný od roku 2004.  
Začínal jsem jako přípravář provozu 
plastových oken. Postupem času  
jsem dostal možnost nahlédnout  
do „kuchyně“ výroby, následně 
montáží a servisu.  
 
Od roku 2011 se snažím nabyté  
zkušenosti uplatnit komplexně na půdě 
divize plastových oken. Před nástupem 
do PKS okna a.s. jsem sbíral  
zkušenosti v nábytkářském  
a stavebně truhlářském průmyslu  
jako dělník výroby a montáže nábytku 
nebo mistr výroby interiérových dveří.

Pocházím z Uhlířských Janovic  
na Kutnohorsku a v současné době žiji 
se svojí rodinou ve Velkém Meziříčí.  
K mým koníčkům patří zejména výroba 
ze dřeva a následuje jakékoliv kutilství. 
V posledních dvou letech jsem se začal 
zabývat včelařením a s tím spojenou  
rekonstrukcí kočovného vozu  
a výrobou včelích úlů. 

Výplně stavebních otvorů jsou často  
bezdůvodně vnímány jako běžná konfekce, 
kterou koupíme na každém rohu za nejnižší 
cenu. Neprávem je v tomto duchu vnímán  
i produkt plastového okna a dveří.  
Jsem rád, že na divizi plastových oken můžu 
spolupracovat s kolegy, kteří se snaží tento 
mýtus z plných sil vyvrátit a dokazují  
to nejen svými znalostmi, ale i výsledky.

V současné době máme ve výrobním 
programu tři profilové systémy oken a dveří. 
Nabízíme kvalitní, cenově dostupný výrobek 
až po výrobek s nadstandardními požadavky 
v podobě tepelného prostupu, zvukového 
útlumu a bezpečnosti. Toto portfolio výrobků 
máme v široké škále barevných provedení  
a technických možností. Není výjimkou,  

že dokážeme navrhnout, zkonstruovat,  
vyrobit a namontovat výrobek, který je  
ve svém životním cyklu konkurenceschopný 
ostatním otvorovým výplním.

V současné době prochází plastové okno 
svou renesancí. Přichází se s novým  
konceptem pohledu na ekologii a regeneraci 
vhodných PVC materiálů, snaha o rostoucí 
tepelné a zvukové izolace přináší zvýšení 
váhy výsledného výrobku a tím i následné 
komplikace s vlastní montáží a manipulací. 
Cílem naší práce je i do budoucna nabídnout 
zákazníkovi výrobek tzv. na míru,  
s dobrou službou a servisem. 
 
Ing. František Hroch
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Představujeme

Tým techniků - divize Plastová okna



Martin Pertl  
o Stavbě Vysočiny

Ve třetím letošním čísle Okenáře 
pokračujeme v seriálu rozhovorů se 
zajímavými osobnostmi, které mají 
co říci k tématům týkajících se naší 
firmy PKS okna a.s. Tentokrát jde 
o vyhlášení tradiční ankety Stavba 
Vysočiny, která se v příštím roce 
uskuteční právě v prostorách naší 
firmy PKS okna a.s. Ptali jsme se 
předsedy Spolku Stavba Vysočiny, 
pana Martina Pertla. 
 
 
 
Co je smyslem ankety Stavba 
Vysočiny?

Projekt Stavba Vysočiny zastřešuje tři 
aktivity. Stavbu roku Kraje Vysočina, 
Studentský projekt a Učeň roku.  
Nejznámější je Stavba Vysočiny – 
Stavba roku Kraje Vysočina,  
kde připravujeme už 16. ročník.  
Naším záměrem je ocenit nejlepší 
novostavby a rekonstrukce staveb, 
které byly realizovány v Kraji Vyso-
čina, titulem Stavba roku. Podpořit 
investory, architekty, projektanty, sta-
vební firmy a široké veřejnosti přiblížit, 
co nového se u nás v kraji realizovalo.

 
Proč vyhlášení v roce 2018  
proběhne právě v naší firmě 
PKS okna? Co rozhodlo?

S galavečerem pravidelně putujeme 
po Kraji Vysočina, volíme co nejvhod-
nější prostory, jako jsou divadla nebo 
kulturní či zámecké sály. Nyní se 
vracíme do Žďáru nad Sázavou,  
kde jsme v minulosti už byli  
a v městském divadle předávali ceny 
za SV 2006. Abychom se s místem 
neopakovali, hledali jsme nové  
možnosti a jednou z variant byla  
i vaše firma – vaše hala na výrobu 
plastových oken. V minulosti jsme 
totiž už něco podobného uskutečnili  
u výrobce betonových prvků  
a účastníky to bylo přijato velice 
kladně. Vyhlášení ve vaší hale bude 

mít oproti té předcházející, která byla úplně 
vyklizena, plus v tom, že si účastníci projdou 
výrobní cestu oken.

Můžete nastínit program celé akce?

Slavnostní vyhlášení plánujeme na pondělí 
18. června. Datum konání se bude  
v souvislosti s rokem konání dobře  
pamatovat a snad jsme se tím netrefili  
do nějakého důležitého zápasu Mistrovství 
světa ve fotbale, které se bude v té době 
konat. Průběh předávání cen lze přirovnat 
k televiznímu Týtý, ale v daleko skromnější 
podobě. Nejdříve oceňujeme Učně roku, 
pak vítěze Studentského projektu a nakonec 
vyhlašujeme Stavby roku. Jednotlivé bloky 
proložíme kulturním vystoupením a celé  
to nesmí překročit 60 nebo 70 minut,  
což se nám zásluhou zkušených moderátorů 
daří dodržovat.

Přijedou i nějací významní hosté? 
Může přijít i veřejnost?

Předpokládám, že jako každoročně i v tom 
připravovaném ročníku přijme nad soutěží 
záštitu hejtman Kraje Vysočina. Kdo přijede 
na galavečer z řad známých osob  
z veřejného života, nemohu nyní říci,  
ale pravidelně se ho účastní senátoři,  
poslanci, starostové, prezidenti a předsedo-
vé profesních svazů. Vyhlášení výsledků  
je vyhrazeno pro účastníky a partnery všech 
tří našich soutěží a laická veřejnost  
na vyhlášení přístup nemá. 

Jako výrobci oken se nemůžeme 
nezeptat: Vy jste někdy v minulosti už 
nová okna pořizoval nebo vyměňoval? 
Máte Vy osobně zkušenost s nákupem 
nebo výměnou oken?

Před pěti lety jsem prostřednictvím  
zkušených řemeslníků realizoval v bytě  
výměnu plastových oken vyrobených  
v roce 2003 za nová okna s dvojsklem  
a meziskelní fólií.

Martin Pertl 
předseda Spolku Stavba Vysočiny
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Rozhovor 

Martin Pertl 



Napsali o nás: iDNES.cz září/2017
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Celý článek si můžete přečíst na portálu iDnes.cz ZDE
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