
Společnost PAGEN, která působí na trhu od roku 1998, je jedním 

z  předních polských výrobců dveřního a okenního truhlářství 

v systémach hlinikových a PVC.

Při výrobě oken, terasových a vchodových dveří, rolet a garažových 

bran, sázíme na strategickou spolupráci s předními výrobci profilů, 

jako jsou společnosti SCHÜCO a SALAMANDER v segmentu PVC, 

kdežto v segmentu produktů hliníkových ALUPROF, PONZIO

a SCHÜCO. 

Obvodové kování zajišťuje společnost WINKHAUS, a nízkoemisní 

izolační skla dodává firma Effect-Glass S.A. Garážová vrata a rolety 

výrabené přes PAGEN jsou vybaveny systémy Smart Home a pohony 

Somfy a Sommer.

Naše výrobky z PVC a hliníku jsou oceňovány v Polsku, Německu, 

Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Francii, Velké Británii a dokonce 

v Kanadě, USA a Austrálii. Rozvoj vlastní síti showroomů a mezinárodní 

činnost přispívá k posílení pozici polského průmyslu oken a dveří, 

který je exportním lídrem v Evropě.
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Zdvižně-posuvný systém - HST evolutionDrive

Specifikace: 

▪ 5-komorový profil křídla, hloubka 82 mm

▪ 5-komorový rámový profil s hloubkou 194 mm

▪ zasklení baličkem skla do 52 mm (trojsklo)

▪ ocelová výztuž

▪ konstrukce do výšky 6 metrů

▪ kompozitní-hliníkový práh

▪ těsnění umístěná ve vnitřní části

▪ velmi dobrá statika

Sklopně-posuvný systém - duoPort SK-Z

Pohodlná obsluha

Moderní architektura se zaměřuje na velkorozměrová zasklení, která splňují vysoké bezpečnostní požadavky, komfort, estetiku 

a energetickou účinnost. Jedním z produktů v souladu s tímto trendem je pohodlný sklopně-posuvný systém duoPort SK-Z. Systém kování 

duoPort SK-Z umožňuje posouvat a naklánět PVC konstrukce, zajišťuje pohodlí a funkčnost, nikoli pohlcující životní prostor. 

Systém duoPort SK-Z je vybaven speciální ovládací rukojetí, která usnadňuje sklapění, posouvání a zavírání i velmi těžkých křídel.

Nový rozměr spokojenosti 

V dnešní době se stále více lidí při stavbě svého vysněného domu rozhoduje pro velkoplošné prosklení, které prosvětlí interiér, budí dojem 

neomezeného prostoru. Aplikace zdvižně-posuvných dveří evolutionDrive zdánlivě prolomí bariéry mezi tím, co je uvnitř a tím, 

co je venku, vnáší do místností přírodu. Toto řešení funguje skvěle v zařízení obklopené zahradami, loukami a lesy, ale také zajímavou 

městskou panoramou. Konstrukce dveří zajišťuje optimální stabilitu, umožňuje použití velkorozměrových skel a umožňuje více variant jejich 

provozu. Systém těsnění - zejména ty ve střední části - zaručuje účinnou tepelnou izolaci. Kromě vysoké funkčnosti zdvižně-posuvné dveře 

vyniknou inovativním řešením proti vloupání. Ochranný mechanismus funguje nezávisle na použitém kování a zároveň umožňuje použití 

prahů s plochou pojezdovou kolejnicí nebo renovačních prahů. Tímto systém evolutionDrive splňuje požadavky na bezbariérové   bydlení.
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Premium Line AD

▪ 6-komorový profil 82mm

2 těsnění▪ 

Trojsklo 0,5 W / m²▪ 

Kování s funkcí bezpečné ventilace

Ve srovnání s tradičními systémami kování otvíravě 

sklápěcí activPilot Comfort PADK má kromě funkce 

Sklápění a otevírání doplňkovou funkci paralelního 

odstavení křídla z rámu. V této poloze mezi křídlem 

a rámem se vytváří 6 mm mezera, která umožňuje 

přirozené větrání s bezpečným uzamčením.

Skryté panty - Select 

Jedná se o diskrétně skrytý otvíravě sklápěcí kování 

v okenním zářezu. Kromě estetických hodnot toto 

kování má výjimečné technické parametry - nosnost 

do 150 kg. Navíc modulární konstrukce kování 

u snadn í  montáž .  Snadno  se  p ř i způsob i 

individuálním požadavkům zákazníka.

Regulace sklápění

Pohodlná funkce, která umožňuje polohování křídla, 

už od minimálního odtěsnění. Umožňuje regulovat 

intenzitu větrání, v závislosti od potřeb a teploty 

venku.     

Liczba komór w ramie  

Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną

PROFIL

KLAMKA

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY

BEZPIECZEŃSTWO

Szerokość ramy

Większa grubość profilu pozwala na zwiększenie ilości komór

Liczba uszczelnień na obwodzie  

Większa ilość uszczelek podnosi  szczelność okna

Wzmocnienie stalowe  

Gwarantuje niezmienność kształtu

Pakiet szybowy 
Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną

Współczynnik przenikania ciepła  
Niższy współczynnik gwarancją lepszej izolacji termicznej

Wypełnienie argonem
Gaz szlachetny poprawia izolację termiczną 

Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów 
antywyważeniowych w skrzydle RU

Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów 
antywyważeniowych w skrzydle R

FUNKCJONALNOŚĆ

Mikrowentylacja
Pozwala na rozszczelnienie okna i poprawę wymiany powietrza

Zatrzask balkonowy 
Przytrzymuję skrzydło w pozycji zamkniętej bez użycia klamki 

Stopniowanie uchyłu 
Daje możliwość regulowania stopnia odchylenia skrzydła

Eco

Eco Arte

5

73 mm

2

plastikowa biała

2-szybowy

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

1

stal w ramie

i skrzydle

Listwa podokienna z uszczelką 
Zapewnia szczelność pomiędzy parapetem a oknem

Wypełnienie wrębu 
Ułatwia zachowanie okna w czystości  

Klasa profili

Lepsza klasa to większa grubość ścianek profilu 
B

Comfort

Comfort Arte

5

73 mm

2

aluminiowa

biała lub brązowa

2-szybowy

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

2

stal w ramie

i skrzydle

A

6

82 mm

3

aluminiowa
biała lub brązowa

secustic

3-szybowy
4/18/4/18/4
ciepła ramka

Ug=0,5 W/m²K

2

stal w ramie

i skrzydle

A / B

Classic

5

70 mm

2

2-szybowy

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

2

stal w ramie

i skrzydle

B

2 22

aluminiowa

biała lub brązowa

Počet komor v rámu  

Více komor poskytuje lepší tepelnou izolaci

PROFIL

KLIKA

STANDARDNÍ BALÍČEK ZASKLENÍ

ZABEZPEČENÍ

Šíře rámu

Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšení počtu komor

Počet těsnění po obvodu  

Více těsnění zvyšuje těsnost okna

Ocelová výztuž  

Zaručuje neměnnost tvaru

Balíček zasklení 

Více komor poskytuje lepší tepelnou izolaci

Koeficient U skla

Nižší koeficient zaručuje lepší tepelnou izolaci

Plnění argonem 

Ušlechtilý plyn zlepšuje tepelnou izolaci 

Standardní počet  háčků

a pojistek proti krádeži v křídle (OS)

Standardní počet háčků a pojistek

proti krádeži v křídle (O)

FUNKČNOST
Mikroventilace 

Umožňuje odtěsnit okno a zlepšit výměnu vzduchu

Balkonová západka 

Křídlo drží v zavřené poloze bez použití kliky 

Regulace náklonu 

Dává možnost regulovat míru vychýlení křídla

Eco

Eco Arte

5

73 mm

2

plastová bílá

Dvojsklo

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

1

ocel v rámu

i v křídle

Okenní lišta s těsněním 

Zajišťuje těsnost mezi parapetem a oknem

B

Comfort

Comfort Arte

5

73 mm

2

hliníková bílá

nebo hnědá

Dvojsklo

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

2

A

Premium Line 

Arte

6

82 mm

3

Trojsklo
4/18/4/18/4

rámeček SWISSPACER

Ug=0,5 W/m²K

2

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

A

Premium Line

MD

6

82 mm

3

2

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

B

2 22

Typ kliky

Premium Line Arte

▪ 6-komorový profil 82mm 

3 těsnění▪ 

Trojsklo 0,5 W / m²K▪ 

Teplý rámeček SWISSPACER▪ 

hlliníková bílá
nebo hnědá

secustic

Trojsklo
4/18/4/18/4

rámeček SWISSPACER

Ug=0,5 W/m²K

Třída profilu 

Lepší třída znamená větší tloušťka stěn profilu 

Vyplň zářezu 

Pomáhá udržovat okno v čistotě  

Premium Line MD

Nejnovější generace teplých oken Premium Line je optimální kombinací inovativní technologie a nejlepších parametrů tepelné 

ochrany vhodná pro pasivní stavby. 6-komorový systém PVC profilů v kombinaci se sadou flexibilního těsnění a trojsklem se vyznačuje 

jedním z nejlepších parametrů tepelné izolace dostupné na trhu.

Sklo:
Trojsklo 0,5 W / m²K
s teplým distančním rámečkem, 
plněné argonem

Nová kvalita estetických
svárů

Těsnění:
Dodatečné tepelně zatavené
těsnění komory

Plná nabídka barev dostupná je na www.pagen.pl

Dostupné tvary zasklívacích lišt

rovná oblárenesanční

Mahagon 26Ořech 21

Bažinný dub 25

Antracit 70

Standardní barvy profilů*

Krémová 59 Nebraska

Schiefergrau 

matt 34

Bílá 39

Antracit Satin 88

Tmavě hnědá 71

Nová dimenze energetické účinnosti

Ocelová výztuž:
Silná a odolná proti korozi
pozinkovaná ocel uzavřená v rámu.

82 mm

▪ 6-komorový profil 82mm

3 těsnění▪ 

Trojsklo 0,5 W / m²K▪ 

Teplý distanční rámeček SWISSPACER▪ 

0,7
2W/m K

Uw

0,7
2W/m K

Uw

Classic

5

70 mm

2

2-szybowy

4/16/4

Ug=1,1 W/m²K

2

stal w ramie

i skrzydle

B

2

aluminiowa

biała lub brązowa

Premium Line

AD

6

82 mm

2

1

B

Trojsklo

4/18/4/18/4

Ug=0,5 W/m²K

0,8
2W/m K

Uw

Zlatý dub 51

Zabezpečení Estetika ZárukaÚspora energie

F9

F4

F1

hnědábílá

F2

Wypełnienie wrębu 
Ułatwia zachowanie okna w czystości  
Zámek otáčení kliky 

Zabezpečení před odpojením křídla od horního pantu
v balkonech

Zabezpečení Estetika ZárukaÚspora energie

Zabezpečení Estetika ZárukaÚspora energie

hliníková bílá

nebo hnědá

ocel v rámu

i v křídle

ocel v rámu

i v křídle

hlliníková bílá
nebo hnědá

secustic
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