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Nová technologie 
na divizi Eurookna

čerpáme energii pro výrobu oken ze solární 
elektrárny, kterou provozuje mateřská  
společnost naší skupiny firem. Toto je velká 
přidaná hodnota k již tak zvýšené bonitě 
konstrukčního opracování našich dřevěných 
výrobků. Samozřejmě i nedávné investice  
do robotického lakování (na dvou linkách) 
byly krokem ke zvýšení kvality povrchové 
úpravy našich výrobků, ale také v rámci 
úspory materiálů a jejich zpracování  
se jednalo o ekologický přínos ze strany  
naší společnosti.

Inovované produktové řady budeme  
postupně představovat. I naše naprostá 
novinka „Dřevěné okno 100“ má již svého 
zákazníka. Ale o tom až zase někdy příště. 

Vloni v létě jsme Vás, čtenáře Okenáře,  
poprvé informovali o tom, že připravujeme 
nákup nové technologie do naší divize  
Eurookna. Dá se říci, že přesně před rokem 
touto dobou jsme finalizovali výběr dodava-
telské firmy. Rok velice rychle uběhl  
a my v těchto dubnových dnech už máme 
vše nainstalované a vyrábíme naše dřevěná 
eurookna již s touto novou moderní  
technologií. V listopadových týdnech byly 
zrealizovány (vše v plánovaných termínech) 
nezbytné přesuny naší původní technologie  
s nutností zachovat stávající kapacitu  
a kvalitu výroby. Po těchto přesunech  
proběhly téměř poslední stavební úpravy, 
nutné pro instalaci technologie nové. Myslim, 
že vše dopadlo poměrně dobře. Žádné větší 
obtíže jsme při instalování nových strojů  
nezaznamenali. Veškerá plánovaná  
technologie byla v pořádku dodána  
a úspěšně nainstalována. Za to je třeba 
poděkovat nejen dodavatelským firmám,  

ale i našim pracovníkům, kteří se na tomto  
v poslední době podíleli. 

Součástí tohoto celého energetického 
projektu - ano hlavním důvodem celé této 
velké investice bylo snížit energetickou  
náročnost výroby našich eurooken - byla  
i výměna stávajícího osvětlení za úsporné 
LED ve všech výrobních prostorách naší haly. 
Proběhlo i doinstalování sálavého otopného 
systému v nově vybudovaných prostorách,  
a to včetně elektroinstalací. Díky této  
nové, výkonné a úsporné technologii,  
dojde v rámci přeinstalace odsávací  
vzduchotechniky i zde ke snížení  
spotřeby elektřiny. 

V současné době již novou technologii  
dostáváme do celé palety záběru,  
kdy se už jen rozpracované zakázky vyrábějí  
na naší původní technologii. S intenzivnějším 
náběhem na všechny technologické změny 
se nám nad naše očekávání ověřuje  
správnost volby, kdy se bez obav budeme 
řadit mezi lídry nejen s ekologickými  
certifikáty, ale i mezi lídry v rámci vztahu  
k životnímu prostředí. Tedy, že nebudeme 
„žrouti“ elektrické energie. Já sám si dovolím 
tuto myšlenku vyslovit i v souvislosti  
s celkovou energetickou koncepcí skupiny 
firem PKS. My totiž jako PKS okna a.s. 

Pavel Dvořák
vedoucí divize Eurookna
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Zavedená opatření a přístup PKS okna a.s.  
k zabránění šíření koronaviru

Vážení čtenáři,
slovo koronavir, skloňované ve všech 
evropských mediích, nás brzdí ve svobodě 
našeho života, brzdí nás i v naší produktivní 
činnosti. Nevím ale, zda za tu brzdu může 
tento agresivní vir nebo naše počínání,  
náš sociální způsob života podpořený  
mediálním masírováním a samozřejmě 
strach většiny z nás z nemoci, která může 
postihnout naše rodiny i nás samotné.  
Postih ekonomický v tuto chvíli nezmiňuji, 
neb stavím zdraví nás všech nad  
ekonomické ukazatele, ale…..

Víme, že za mlčení většiny médií například 
na malárii umírá ročně půl milionu lidí, jenže 
to se týká Afriky nebo Indie, daleko od nás, 
tak si toho příliš nevšímáme. Víme také, 
že kvůli válce v Jemenu, která trvá už čtyři 
roky, čelí vleklému hladomoru více než  
13 milionů civilistů, hlady zemřely desítky  
tisíc dětí do pěti let, miliony lidí jsou  
ohroženy cholerou. Víme, že válka v Sýrii 
má už půl milionu obětí. Myslím si,  
že většina z nás neví ..... nebo hůře nechce 
vědět. A právě každodenní sledovaná 
prezentace počtu úmrtí v naší republice 
následkem nemoci COVID-19 mi připadá  
k výše uvedenému absurdní.  
Omlouvám se, ale je to tak.

I z tohoto důvodu vnímám koronavir jinak 
než hrozbu, jinak než naše ohrožení.  
Vnímám pandemii spíše z té druhé stránky, 
ze strany aktivujících změn. Pomíjím  
pracovní brzdu, kterou rychle překonáme, 
ale vítám změny v pracovních postupech,  
u kterých vím, že jsou určitým naším  
pracovním testem do budoucna. Podí-
vejme se kolem sebe, kolik z nás testuje 
„home office“, jakým způsobem přicházíme 
k zákazníkovi, kdy u nás na firmě zavádíme 
postupy bezkontaktního spojení od nabíd-
kového řízení až do konečného předání 
zakázky. Tato doba přispěla k urychlení 
zavedení pracovních videokonferencí,  
ale hlavně vyzdvihla managery, kteří jsou 
pragmatiky a nelpí na detailním řízení,  
na které není čas ani prostor, a odděluje 
je viditelně od těch, kteří zdržují své týmy 
řešením zbytečných superdetailů.

Přeji Vám všem, aby koronavir zdokonalil 
chod Vašich firem a vnímám, že u mnohých 
z Vás se to daří.

Glosa
ředitele společnosti

Současná situace kolem koronaviru  
představuje pro všechny z nás velkou zátěž. 
Jako společnost přijímáme veškerá nezbytná 
opatření, abychom minimalizovali důsledky 
šíření viru, a to v mnoha směrech – pro 
Vás, naše zákazníky, ale i pro nás a naše 
zaměstnance a jejich blízké. Mnoho těchto 
opatření vychází od mateřské společnosti 
PKS holding a týká se i dalších firem  
v rámci holdingu. Všechna opatření,  
která platí v rámci skupiny firem PKS,  
si můžete prohlédnout              .

Máme sice zavřené pobočky, nosíme roušky 
či nákrčníky, máme přijaty a dodržujeme 
spoustu dalších opatření, ale přesto i nadále 
pracujeme na zakázkách pro naše obchodní 
partnery – stavební firmy, konečné  

spotřebitele atd. a i nadále jsme připraveni  
Vám poskytovat obvyklou obchodní  
anebo technickou podporu a potřebnou 
reakci. I nadále se na nás můžete  
s důvěrou obracet. Pracujeme v těchto 
dnech velmi sterilně. Naši zákazníci  
se vůbec nemusí dostat do kontaktu  
s pracovníky PKS okna a.s., pokud nebudou 
sami chtít. Dbáme neustále na dodržování 
hygienických opatření vůči našim  
zákazníkům i zaměstnancům.

Více fotografií z naší firmy  
v době „koronavirové“ najdete  
na následující stránce Okenáře  
nebo na www stránkách              .

Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

ZDE

ZDE

https://www.pksokna.cz/pks-okna-pracuji-ve-sterilnim-prostredi
https://www.pks.cz/cs/uvod/69-o-skupine-pks/aktualne-ve-skupine-pks/aktuality/535-opatreni-proti-sireni-nakazy-covid-19
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Setkání s autorizovanými prodejci

Ples skupiny firem PKS  
tentokrát s Annou K.

Dne 20. 2. 2020 proběhlo pravidelné setkání 
s našimi nejlepšími a nejvýznamnějšími  
autorizovanými prodejci v rámci celé  
České republiky. I letos byl místem setkání 
Hotel Jezerka u vodní nádrže Seč  
na Chrudimsku a nyní s odstupem času 
můžeme říci, že naše volba termínu byla  
více než šťastná a naše setkání proběhlo  
ještě před následnými omezeními vlivem 
šíření koronaviru, a hlavně, že proběhlo  
ještě v době, kdy ještě nebyl potvrzený  

23. ples skupiny firem PKS se konal v sobotu 22. února  
ve žďárském Domě kultury. Potěšil milovníky výborné zábavy,  
kvalitního jídla a pití. Pestrý program odstartoval po dvacáté  
hodině. Hlavní hvězdou večera byla pro letošek zpěvačka  
ANNA K., která roztančila celý sál. 

Dech se návštěvníkům plesu tajil při vystoupení umělecké  
a artistické společnosti CIRKUS TROCHU JINAK. Losování  
soutěže „O nejvýhodnější vstupenku“ přineslo vítězům řadu  
krásných a hodnotných cen. Nechybělo ani kvalitní jídlo a pití.  
Na své si zde přišli příznivci nejen české, ale i zahraniční kuchyně,  
milovníci kvalitních vín, míchaných nápojů a kávy.  
Více fotek z plesu si můžete prohlédnout              .      

ani jeden případ nakažení v rámci  
České republiky.

První, formálnější část setkání obstaraly  
jako obvykle prezentace na různá aktuální 
témata a připravované události či změny. 
Věnovali jsme se zejména nově zaváděným 
výrobkům a výrobkovým řadám, které budou 
stěžejní pro rok 2020. Svůj prostor dostaly  
i prezentace nástrojů pro zlepšení obchodní 
činnosti a předvýrobního procesu.  

Druhou částí byla volná zábava s různými 
společenskými či sportovními aktivitami  
a i ta svým protažením do nočních hodin  
potvrdila dostatek energie účastníků ještě 
před „příchodem koronaviru do Čech“. 

Vybrané fotografie z tohoto setkání naleznete 
na našich www stránkách             .ZDE

ZDE

https://www.pksokna.cz/setkani-s-autorizovanymi-prodejci-pks-okna-as-hotel-jezerka-20-2-2020
https://www.pksokna.cz/23-ples-skupiny-firem-pks-2020
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