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PKS okna v mnoha zajímavých stavbách v ČR
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.
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

Hliníková okna, rodinný dům, Srch

Dřevěná okna, rodinný dům, Praha Chuchle

Hliníková okna, hotel Fabrika, Humpolec

Dřevěná okna, bytový dům, Kolín
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