
Firemná prezentácia

Kvalita okien a dverí
je vsadeprítomný pojem, 
no dá sa overit?
NAPRIEK TVRDENIU PREDAJCOV, ŽE MAJÚ NAJKVALITNEJŠIE 

PRODUKTY A SLUŽBY, NIE JE TO VŽDY TAK. ROZDIELY V KVALITE 

SÚ, AJ Z DÔVODU TLAKU NA CENU, STÁLE VEĽKÉ.

Každý výrobca či predajca prezentuje svoje výrobky a služby ako naj-
kvalitnejšie na trhu. Keby tomu aj neveril, tak nemôže pred zákazníkom 
priznať, že ponúka nekvalitný produkt. Každý chváli to, čo predáva.

Každodenná realita a skúsenosti mnohých stavebníkov a majiteľov 
domov či bytov dokazujú, že neserióznych výrobcov a predajcov okien 
nie je málo. Používanie neoverených komponentov a lacných náhrad, 
neodborná montáž „rýchlokvasenými odborníkmi“ a následná absencia 
servisu je v dnešnej dobe celkom častý a „normálny“ jav. 
Dôsledky takéhoto prístupu je potom možné hneď identifikovať prostred-
níctvom citeľne obmedzenej tesniacej schopnosti okien, nedostatočnej 
funkčnosti kovania, prípadne celkovej skrátenej životnosti okien či iných 
ďalších „nedokonalosti“.
 
Ako je možné zistiť, či je produkt alebo služba skutočne kvalitná?
Ak hovoríme o kvalite okien a dverí, pričom v tomto príklade nehrá rolu 
počet komôr, počet skiel či odolnosť kovania voči vlámaniu - rozobe-
ráme kvalitu a nie izolačné vlastnosti, štandardné okná do bytu, ale aj 
okná vhodné do pasívnej novostavby môžu byť kvalitné i nekvalitné. Kva-
lita sa prejavuje v životnosti, v spĺňaní základných funkcií okna (tesniaca 
schopnosť okna, spoľahlivé otváranie a zatváranie,...).

Vznik plesní - dôsledok 
nesprávnej montáže okna.

Termosnímky bytového domu ukazujú (červená farba) chybnú montáž 
okien do stavby. V tomto mieste poklesne povrchová teplota pripojenia 
pod hranicu rosného bodu a vytvoria sa tak podmienky pre rast plesní.
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Základný predpoklad pre výrobu dobrého okna 
alebo dverí sú kvalitné a overené komponenty. 
V súčasnosti sa na trh dostávajú okná vyrobené 
z neznámych „no name“ profilových systémov 
pochádzajúcich najmä z Poľska, Turecka aj 
z Číny. V prípade takéhoto profilového systému je 
asi najvyššia šanca, že sa „popálite“. Podobne to 
platí aj v prípade kovania. Určite si vyberte známe 
značky, o ktorých sa na internete píšu „romány“.

Komu dať pri výbere prednosť? Malému lokál-
nemu výrobcovi alebo veľkému producentovi 
s celoslovenskou pôsobnosťou?
Dnes, v čase globalizácie a veľkých úspor z kvan-
tity vyrobených kusov, narastá snaha menších vý-
robcov dorovnávať ceny, a to na úkor spomínanej 
kvality. Najlepšie je, vybrať si dodávateľa, s kto-
rým má niekto z vášho okolia vlastnú – pozitívnu 
- skúsenosť. Rozhodne je potrebné sa informovať 
na záručné podmienky a akceptovať aj tieto 
parametre. Naša spoločnosť klientom poskytuje 
12-ročnú Prémiovú záruku, počas ktorej sa 1x do 
roka vykonávajú servisné prehliadky predlžujúce 
životnosť okna. Toto si môžeme dovoliť iba preto, 
lebo vieme, že vo výrobe sa používajú kvalitné 
komponenty renomovaných značiek a najmoder-
nejšie výrobné technológie.

Ako dokáže klient posúdiť kvalitu montáže?
Povedané na rovinu: Takmer nijako - odhliad-
nuc od zhodnotenia prevedenia murárskych 
prác (to je však iba jedna časť montáže okna, 
a to ešte tá menej dôležitá), pokiaľ hovoríme 
o kvalite zabudovania okna, o posudzovaní 
kvality jeho montáže, pretože či je pripojovacia 
škára správne zaizolovaná (napr. montážnou 
penou), či je okno dostatočne ukotvené, či 
ostalo vyklinované na tých správnych miestach 
ukáže až čas. 
Ihneď po montáži môže zákazník premerať 
vodováhou zvislosť a vodorovnosť jednotlivých 
častí okien, prípadne si môže nechať vyhotoviť 
zábery termokamerou, ktoré dokážu identi-
fikovať defekty pri zaizolovaní pripojovacej 
škáry, ktoré by časom mohli spôsobiť zvýšenú 
kondenzáciu vlhkosti a následne plesne.  

Ako jediná spoločnosť na Slovensku overujeme 
bezplatne kvalitu montážnych prác termoviziou 
priamo na mieste po realizácii montáže. Vyho-
tovené snímky okien, ktoré namontovala naša 
spoločnosť sú klientovi odovzdané, vysvetlené 
a slúžia ako potvrdenie kvalitnej montáže, prí-
padne budú navrhnuté opatrenia na odstránenie 
závad.

V skratke
Oslovte tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti 
s výplňami stavebných otvorov, celoslovenskú 
pôsobnosť a profesionálny prístup.
Oslovte tých, ktorí sa neboja prevziať i 12-ročnú 
Prémiovú záruku, pretože svojim výrobkom 
dôverujú.
Oslovte tých, ktorí si trúfajú overiť kvalitu svojej 
montáže termosnímkami.
Oslovte tých, ktorí majú najširší sortiment na 
trhu v oblasti okien, vchodových a interiéro-
vých dverí, garážových brán, tieniacej techniky 
a iných doplnkov.

Oslovte tých, ktorých vám odporučia ďalší 
spokojní zákazníci.
Oslovte EKOPROFIL! 

Ing. Andrea Remeková, obchodný riaditeľ 
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