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

z  předních polských výrobců dveřního a okenního truhlářství

v systémach hlinikových a PVC.

Při výrobě oken a terasových dveří sázíme na strategickou spolupráci 

se společností Schüco, která udává trendy po celé Evropě, a její 

značka se stává synonymem nejvyšší kvality.

Stále hledáme inovace zaměřené nejen na zlepšení komfortu 

používání a technických parametrů týkajících se produktů, ale také 

optimalizovat výrobní procesy a design.

Spolupráce se společností Schüco v každé z těchto oblastí nám dává 

pevný základ pro rozvoj a umožňuje nám tvořit řešení pro 

budoucnost a budování vizionářských konceptů moderních budov.

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.

PAGEN SCHÜCO Partner

Video

Schéma G3 Schéma K

Varianty otviernia

Energie a pohodlí jsou plus

Dveře ExclusiveSlide jsou investicí, která přináší dlouhodobé 

výhody z hlediska úspory energie a znatelny komfort používání 

bez ohledu na roční období - dokonce v podmínkách silného 

větru a deště, a také skutečně potlačuje hluk zvenku

Zejména ve zdvižně posuvném systému Schüco jsme věnovali  

zvláštní pozornost na zabezpečení všech prvků konstrukce, díky 

čemu plní kritéria pro vysoce energeticky úsporné domy. Díky 

dveřím se sklem Ug = 0,6 W/(m²K) dosáhneme dokonalý 

součinitel prostupu tepla i do Uw = 0,8 W/(m²K), tedy lepší než 

ten, který platí od roku 2021.

Křídlo 82 mm hluboké, vícekomorové profily, tepelně izolovaný 

práh a inovativní svařitelné těsnění vyrobene z EPDM poskytuje 

nejlepší ochranu před chladem a kondenzaci vodní páry i v citlivé 

rohové zóně.

Tepelný práh:

Eliminuje riziko "studené oblasti"

v podlahové zóně.

Tepelná izolace:

Integrovaná s dalšími

izolátory brání

vzniku „tepelných mostů".

ESTETIKAÚSPORA ENERGIE

Uw

0,8 
W/m²K 

ZÁRUKAPROSTOR

6,5m

Schéma A Schéma C

NÍZKÝ PRAH 

5 mm

194 mm

Terasové dveře - HST ExclusiveSlide

Nízký práh „BEZ BARIÉR": 

Práh je v jedné rovině s podlahou

z vnějšku i zevnitř budovy.

Tlumení SOFT CLOSE:

Mechanismus jemně zpomalí

křídlo v konečné fázi zavírání.
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OKENNÍ SYSTÉM PVC
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PAGEN Sp. z o.o.

32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 134

kontakt@pagen.pl

www.oknapagen.cz

OKNA    DVEŘE    ROLETY    BRÁNY

L E T



0,64
2W/m K

*

Okna PVC Exclusive Line poskytují velmi vysokou tepelnou izolaci, jsou inovativní, 7-komorová technologie založená na systému 

Schüco LivIng. Vzhledem ke spolehlivému a odolnému vybavení jsou nabízeny s 10-letou záruční dobou. Okno Exclusive Line 

je produkt, který Vám pomůže ochránit před vloupáním, umožní vám ušetřit až 45% za vytápění, a ve verzi Elegant se budete těšit 

výjimečným estetickým vzhledem.

* Koeficient prostupu tepla závisí na použitém balíčku zasklení (v standartní výbavě balíček 0,5 W / m²K)

Exclusive
L I N E

Energetická účinnost

SECURITY - Vsaďte na jistotu!

Okna odolná proti vloupání ve třídě RC1N, vybavené 

osmihrannými zajišťovacími čepy a háky proti 

krádeži ve všech rozích a deska proti odvrtání 

namontovaná na kazetě na espagnolette.

PASSIVE - Vsaďte na energetickou úsporu!

Okna vybevaná kombinovaným trojsklem vyplněný 

kryptonem a teplým rámem Swisspacer Ultimate. 

Dvě vrstvy zasklení Jsou pokryté nízkoemisním 

nátěrem, díky kterému propustnost tepelná skla není 

vyšší než 0,4 W / m2K.

ELEGANT - Vsaďte na estetiku! 

Okna vybavená výklopným a otočným kováním, 

diskrétně ukr ytým v okenním zařezu. Díky 

takovému kování, panty jsou neviditelné pří 

zavřeném okně.

zlatá F4

bílá černá

titan F9

alpská bílá krémová winchester

zlatý dub ořech mahagon 

antracit 7016antracit 7016

hladký satén 

tmavě hnědá
(hnědá dekorativni)

Standardní barvy profilů*

*Plná nabídka barev dostupná  je na www.pagen.pl

Classic
Exclusive Line

SECURITY

Exclusive Line

PASSIVE

Exclusive Line

ELEGANT

70 mm

2

ocel v rámu

i v křídle 

EuroLine

5

2

Ug=1,1 W/m²K

2

PROFIL

KLIKA

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY

BEZPIECZEŃSTWO

FUNKCJONALNOŚĆ

PROFIL

STANDARDNÍ BALÍČEK ZASKLENÍ

ZABEZPEČENÍ

Koeficient U skla

Nižší koeficient zaručuje lepší tepelnou izolaci

Plnění vzácným plynem

Ušlechtilý plyn zlepšuje tepelnou izolaci 

Standardní počet  háčků

a pojistek proti krádeži v křídle (OS)

FUNKČNOST

Balkonová západka 

Křídlo drží v zavřené poloze bez použití kliky

Regulace náklonu 

Dává možnost regulovat míru vychýlení křídla

Okenní lišta s těsněním 

Zajišťuje těsnost mezi parapetem a oknem

Počet komor v rámu  

Více komor poskytuje lepší tepelnou izolaci

Šíře rámu

Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšení počtu komor

Počet těsnění po obvodu  

Více těsnění zvyšuje těsnost okna

Ocelová výztuž  

Zaručuje neměnnost tvaru

Třída profilu

Lepší třída znamená větší tloušťka stěn profilu 

Zámek otáčení kliky

Zabezpečení před odpojením křídla od horního pantu

Esteticky vyrobené kliky od Schüco

Barvy: bílá, černá, zlatá F4, titanová F9

Balíček skel s teplým distančním rámečkem

Barva rámečku - černá, šedá, světle šedá, tmavě hnědá, světle hnědá, bílá

Mikroventilace 

Umožňuje odtěsnit okno a zlepšit výměnu vzduchu

Kryté panty

Zlepšení estetické hodnoty okna

7

82 mm

3

4

EuroLine

82 mm

Ug=0,5 W/m²K

hliníková
akustik

trojsklo
4/18/4/18/4

7

82 mm

3

2

EuroLine

82 mm

Ug=0,4 W/m²K

hliníková
akustik

trojsklo
4/12/4/12/4

Ug=0,5 W/m²K

trojsklo
4/18/4/18/4

hliníková

dvojsklo
4/16/4

rámeček hliníkový 

Standardní počet háčků a pojistek

proti krádeži v křídle (O)
2

v balkonech

možnost možnost možnost

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

7

82 mm

3

2

EuroLine

hliníková
akustik

Exclusive Line

STANDARD

7

82 mm

3

2

EuroLine

82 mm

Ug=0,5 W/m²K

hliníková
akustik

trojsklo
4/18/4/18/4

možnost

ocel v křídle a také

zavřena v rámu

2

argón argón argón kryptón argón

5 LETZáruka 10 LET 10 LET 10 LET5 LET

Sklo:
V oknech "Passive", je užitý balíček
3 skel 0,4 W / m²K, naplněný kryptonem, 
s aplikaci teplého rámečku
Swisspacer Ultimate.*

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

Dokonalá izolace:
Produkt pro pasivní domy.
Úspory ve spotřebě energie
a snížení emisí CO2.

Estetika:
Verze Elegant je vybavena
diskrétně skrytými panty.

Těsnění:
Systém trojitého těsnění,
včetně tepelně zataveného EPDM.

Profil:
7-komorový profil 82mm plní
požadavky institutu ift Rosenheim
v oblasti pasivních staveb.
Materiál šetrný k životnímu prostředí.

ZABEZPEČENÍ ESTETIKAÚSPORA ENERGIE ZÁRUKA

Uw

0,72 
W/m²K 

TĚSNĚNÍ

3xRC1N L E T

RC1N

VIDEO


