
Spoločnosť PAGEN, ktorá pôsobí od roku 1998, je jednou 

z popredných poľských výrobcov dverového a okenného stolárstva 

v systémoch PVC a hliník.

Pri výrobe terasových okien a dverí staviame na strategickej 

spolupráci so spoločnosťou Schüco, ktorá udáva trendy v celej 

Európe, a jej značka sa stáva synonymom najvyššej kvality. Stále 

hľadáme inovácie zamerané nielen na zlepšenie komfortu 

používania a technických parametrov týkajúcich są produktov, ale aj 

optimalizovať výrobné procesy a dizajn. Spolupráca so 

spoločnosťou Schüco nám dáva v každej z týchto oblastí pevný 

základ pre rozvoj a umožňuje nám tvoriť riešenia pre budúcnosť 

a budovanie vizionárskych konceptov budúcnosti. 

Naše výrobky z PVC a hliníka sú oceňované v Poľsku, Nemecku, 

Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku,v Spojenom 

kráľovstve Británia a dokonca v Kanade, USA a Austrálii. Vývoj 

vlastného reťazca showroomov a medzinárodná činnosť prispieva 

k posilneniu postavenia pozície poľského priemyslu okien a dverí, 

ktorá je exportným lídrom v Európe. 

PAGEN SCHÜCO Partner

Video

Schéma G3 Schéma K

Varianty otviernia

Energia a pohodlie sú plusom

Dvere ExclusiveSlide sú investíciou, ktorá prináša dlhodobé 

výsledky, výhody z hľadiska úspory energie a viditeľného 

komfortu používania bez ohľadu na ročné obdobie - dokonca 

v podmienkach silného vetra s dažďom, ako aj hluku z vonka.

Najmä v zdvižno-posuvnom systéme Schüco zadbalo o 

zabezpečenie všetkých prvkov konštrukcie, vďaka čomu 

zodpovedá obmedzeným kritériám pre vysokoenergetické 

domy. Dvere so sklom Ug = 0,6 W / (m2K) môžu dosiahnuť 

vynikajúci súčiniteľ prestupu tepla aj do Uw = 0,8 W / (m2K), teda 

lepší ako ten, ktorý platí od roku 2021.

Krídlo 82 mm hlboké, viackomorové profily, tepelne izolovaný 

prah a inovatívne zvariteľné tesnenia vyrobené z EPDM 

poskytujú najlepšiu ochranu pred chladom a kondenzáciou 

vodných pár aj v citlivej rohovej zóne.

Tepelný prah:

Eliminuje riziko "studenej oblasti"

v podlahovej zóne.

Tepelná prekladňa:

Integrované s ďalšími

izolantami bráni

vytváraniu „tepelných mostov".

ETETIKAENERGETICKÁ ÚSPORA

Uw

0,8 
W/m²K 

ZÁRUKAPRIESTOR

6,5m

Schéma A Schéma C

NÍZKY PRAH 

5 mm

194 mm

Terasové dvere - HST ExclusiveSlide

Nízky prah „BEZ BARIÉR": 

Prah je v jednej rovine s podlahou

zvonku aj zvnútra budovy.

Tlmenie SOFT CLOSE:

Mechanizmus jemne spomaľuje

krídlo v záverečnej fáze zatvárania.
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OKENNÝ SYSTÉM PVC

DOM 
DIELOM 
ŽIVOTA

PAGEN Sp. z o.o.

32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 134

kontakt@pagen.pl

www.pagen.pl

OKNÁ    DVERE    ROLETY    BRÁNY

R O K O V



0,64
2W/m K

*

Okná PVC Exclusive Line poskytujúce veľmi vysokú tepelnú izoláciu sú inovatívne, 7-komorové riešenia založené na Systém 

Schüco LivIng. Vzhľadom na spoľahlivé a odolné vybavenie sú ponúkané s 10-ročnou záručnou dobou. Okno Exclusive Line je 

produkt, ktorý Vás pomôže ochrániť pred vlámaním, umožní Vám ušetriť až 45 % na vykurovaní, a vo verzii Elegant sa bude tešiť 

výnimočným estetickým hodnotám.

* Koeficient prestupu tepla závisí od použitého balíka zasklenia (štandardný balík 0,5 W / m²K)

Exclusive
L I N E

Energetická účinnosť

BEZPEČNOSŤ - Stavte na istotu!

Okná odolné proti vlámaniu v triede RC1N, 

vybavené osemhrannými uzamykacími skrutkami a 

háčikmi proti krádeži vo všetkých rohoch a doskou 

proti odvŕtaniu namontovanou na kazete na 

espagnolette.

PASSIVE - Stavte na energetickú efektívnosť!

Okná vybavené kombinovaným trojsklom vyplnené 

kryptónom a teplým rámikom Swisspacer Ultimate. 

Dve vrstvy zasklenia sú pokryté nízkoemisným 

náterom vďaka ktorému priepustnosť tepelnej 

izolácie skla nie je vyššia ako 0,4 W / m2K.

ELEGANT - Stavte na estetiku! 

Okná vybavené výklopným a otočným kovaním 

diskrétne ukrytom v okennom záreze. Vďaka 

takému kovaniu, sú pánty neviditeľné pri 

zatvorenom okno. 

zlatá F4

biela čierna

titán F9

alpská biela krémová winchester

zlatý dub orech mahagón 

antracit 7016antracit 7016

hladký satin 

tmavo hnedá
(ozdobná hnedá)

Štandardné farby profilov*

Dostupné všetky farby na www.pagen.pl

Classic
Exclusive Line

SECURITY

Exclusive Line

PASSIVE

Exclusive Line

ELEGANT

70 mm

2

oceľ 

v ráme aj krídle 

EuroLine

5

2

Ug=1,1 W/m²K

2

PROFIL

KĽUČKA

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY

BEZPIECZEŃSTWO

FUNKCJONALNOŚĆ

PROFIL

ŠTANDARDNÝ BALÍK ZASKLENIA

BEZPEČENSTVO

Súčiniteľ U skla

Nižší súčiniteľ zaručuje lepšiu tepelnú izoláciu

Vyplnenie vzácnym plynom

Vzácny plyn zlepšuje tepelnú izoláciu 

Štandardný počet záchytiek a takže záchytiek 

proti krádeži v krídle (OS)

FUNKČNOSŤ

Balkónová západka 

Krídlo drží v zatvorenej polohe bez použitia kľučky

Regulácia sklopu 

Dáva možnosť regulovania miery vychýlenia krídla

Podokenná lišta s tesnením 

Zapevní tesnosť medzi parapetom a oknom

Počet komôr v ráme  

Väčší počet komôr zapevní lepšiu tepelnú izoláciu

Šírka rámy

Väčšia hrúbka profilu umožňuje väčší počet komôr

Počet tesnení po obvode  

Väčší počet tesnení zvyšuje tesnenie okna

Oceľová výstuž  

Zaručuje nemennosť tvaru

Profilová trieda

Lepšia trieda znamená lepšiu hrúbku stien profilu 

Blokovanie otáčania kľučky

Zabezpečí pred uvoľnením sa krídla z horného pántu

Esteticky vyrobené kľučky firmy Schuco

Farby: biela, čierna, zlatá F4, titán F9

Balík zasklenia s teplým distančným rámikom

Farba rámiku- čierna, sivá, svetlo sivá, tmavo hnedá, svetlo hnedá, biela 

Mikrovetranie 

Umožňuje odtesnenie okna a zlepšenie výmeny vzduchu

Skryté pánty

Zlepšenie estetickej hodnoty okna.

7

82 mm

3

4

EuroLine

82 mm

Ug=0,5 W/m²K

hliníková
akustik

3-sklá
4/18/4/18/4

rámik SWISSPACER

7

82 mm

3

2

EuroLine

82 mm

Ug=0,4 W/m²K

hliníková
akustik

3-sklá
4/12/4/12/4

rámik SWISSPACER

Ug=0,5 W/m²K

3-sklá
4/18/4/18/4

rámik SWISSPACER

hliníková

2-sklá
4/16/4

rámik hliníkový 

Štandardný počet záchytiek a takže záchytiek 

proti krádeži v krídle (O)
2

v balkónoch 

možnosť možnosť možnosť

oceľ v krídle 

a plná v ráme

oceľ v krídle 

a plná v ráme

oceľ v krídle 

a plná v ráme

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

3-sklá
4/18/4/18/4

rámik SWISSPACER

možnosť

oceľ v krídle 

a plná v ráme

2

argón argón argón kryptón argón

5 ROKOVZáruka 10 ROKOV 10 ROKOV 10 ROKOV5 ROKOV

Sklo:
V oknách pasívneho balíka
3 skiel 0,4 W / m²K ktoré 
sú naplnené kryptónom
s použitím teplého rámiku
Swisspacer Ultimate. *

Oceľová výstuž:
Silná a odolná voči korózii
pozinkovaná oceľ uzavretá v ráme.

Dokonalá izolácia:
Produkt pre pasívne domy.
Úspora spotreby energie
a zníženie emisií CO2.

Estetika:
Verzia Elegant je vybavená 
s diskrétne skrytými pántami.

Tesnenia:
Systém trojitého tesnenia,
vrátane tepelne zataveného EPDM.

Profil:
7-komorový profil 82 mm spĺňajúci
požiadavky inštitútu ift Rosenheim
v oblasti pasívnej výstavby.
Materiál šetrný k životnému prostrediu.

BEZPEČNOSŤ ESTETIKAÚSPORA ENERGIE ZÁRUKA

Uw

0,72 
W/m²K 

TESNENIA

3xRC1N

RC1N

VIDEO


