
PrivošËite si tradicijo

PVC OKNA IN VRATA    ALU OKNA IN VRATA    ZIMSKI VRTOVI 
STEKLENE FASADE    SEN»ILA    GARAŽNA VRATA    PREZRA»EVALNI SISTEMI 
MONTAŽA    SERVIS    SVETOVANJE IN IZMERE

Zelena tehnologija za modri planet
»ista energija iz sonca in fasad 
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PRIVOŠČITE SI 

TRADICIJO

Podjetje P.S.T. d.o.o. že več kot 20 let izdeluje visoko 
kvalitetno stavbno pohištvo.  S svojo kompletno ponudbo 
elementov vam omogočimo, da dobite vse kar potrebujete 
na enem mestu. S tem ste pridobili enega dobavitelja, ki 
vam garantira kvalitetno in pravočasno dobavo ter s tem tudi 
najnižje cene.

Klimatske spremembe, pričakovanja arhitektov glede statike in 
uporabnosti izdelkov in ne nazadnje vaša pričakovanja glede 
oblike, barve in izvedbe, od nas zahtevajo uporabo visoko kva-
litetnih materialov, ki ustrezajo vsem tem zahtevam. Z uporabo 
materialov, kot so aluminij, jeklo, PVC in PVC z ALU maskami, 
lahko zadovoljimo vsako vašo potrebo.

Podjetje P.S.T. d.o.o. vam poleg kvalitetnih proizvodov ponu-
ja tudi kvalitetne storitve:

 Brezplačne izmere in svetovanje na domu
 Demontaža starih oken in brezplačen odvoz na deponijo
 Montaža novih elementov – oken, vrat, senčil
 Montaža notranjih in zunanjih polic
 Obdelava špalet in zaključna gradbena dela
 Servisna dejavnost

Kvaliteta naših storitev se poleg zadovoljstva kupcev, kaže tudi 
pri osebnem kontaktu naših prodajnih sodelavcev. Obiščejo 
vas v podjetju, doma, na gradbišču in vam osebno svetujejo ter 
pomagajo pri vaši odločitvi. 

Kot PREMIUM PARTNER podjetja Schüco vam skupaj z 

njimi nudimo zeleno tehnologijo za modri planet. 

Zahteve novih energijskih sistemov so predvsem v porastu 
nizko energetskih stavb. Optimalna toplotna zaščita zgradb in 
pa obnovljivi viri energije odločilno vplivajo na emisije CO2 in 
s tem na izboljšanje klimatskih sprememb. Vsaka stavba, ne 
glede na to ali je privatna hiša ali poslovni objekt, je lahko že 
danes energetsko sama sebi zadostna in poleg tega ustvarja 
tudi elektriko zase in okolico.

Skupaj s svojim partnerjem Schüco podjetje P.S.T.d.o.o. 
ustvarja s  sistemskimi rešitvami nizko energetskih oken in 
vrat že danes pogoje za boljši modri planet za nas in bodoče 
generacije. 

Lepo pozdravljeni!

PREDSTAVITEV
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Infrardeči posnetki - termografija - za energetsko presojo stavb  

slika zgoraj: pred zamenjavo oken, slika spodaj: po zamenjavi oken

KVALITETA, OBLIKA IN 

INOVATIVNOST

Poudarek pri PVC oknih in vratih je predvsem na kvaliteti, obliki in inovativnosti. PVC okenski sistemi izdelani v našem podjetju iz 
Schüco profilov zadoščajo vsem tem pogojem, saj je mogoče iz njihove široke palete profilov in obsežne barvne lestvice, izbrati 
najboljše, kar kupcu ustreza.

Osnovne karakteristike profilov:
 Odlična toplotna in zvočna izolacija
 Preizkušena varnost in kvaliteta
 Tri ravnine tesnjenja z EPDM tesnili, odpornimi na vremenske vplive
 Tesnila za zasteklitve so iz EPDM materiala
 Široka ponudba barv in dekorjev
 Izvedba tudi kot okenska vrata z nizkim pragom po DIN 18025 (primerno za osebe z omejenimi sposobnostmi gibanja)
 Globina profilov od 70 mm do 82 mm.
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242 kWh/(m2a)

- 19 %

PVC OKNA IN VRATA

Sistem SCHÜCO

ThermoPlus

Sistem SCHÜCO 

CORONA SI 82

Sedem zaprtih zračnih prekatov v enem okvirju – nizek faktor 
toplotne prevodnosti, ki ustreza pasivni in nizko energetski 
gradnji. Majhna višina profila nudi več svetle površine, njegova 
globina pa široko gradbeno površino.

Konstrukcija profila je povezava med umetno maso in ojačitva-
mi iz aluminija, kar pomeni lažji element. Z zamenjavo starih 
oken z novimi iz profila Schüco ThermoPlus ste privarčevali do 
22% energije. 

 Toplotna izolacija – Uf= 0,79 W/m2K do 0,94 W/m2K

 Tri ravnine tesnjenja 
 Trojna zasteklitev do širine stekla 52 mm
  Prekati velikega volumna z možnostjo dodatne  
toplotne izolacije

 Barvne variante z:
  - Barvna folija
  - ALU maske
  - Schüco AutomotiveFinish
  - Možnost 100% recikliranja

Sistem je zasnovan kot konstrukcija z več prekati (tehnologija 7 
prekatov) z jeklenimi ojačitvami iz pocinkanega jekla. Standardno 
so vgrajena tri tesnila. 

Profili so preizkušeni na obstojnost v povezavi z vremenskimi 
vplivi: 

  Toplotna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Uw= 0,79 W/m2K 
(standard pasivne hiše)

  Zvočna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Rw,p= 47dB

ThermoPlus Corona SI 82

Schüco Corona SI 82 Classic

195kWh/(m2a)

Poraba energije pri starih oknih, 

primer: Uw = 2,8 W/m2K 

Poraba energije pri oknih Corona  

SI 82, primer: Uw = 1,1 W/m2K 

Za enodružinsko hišo s ca. 180 m2 sta-

novanjske površine, leto izdelave 1980, 

je mogoče doseči prihranke kurilnega 

olja do 660 l letno. 

To ustreza 1.050 m3 CO
2
 na leto.
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Sistem SCHÜCO 

CORONA CT 70 Classic in 

CORONA CT 70 MD Rondo

Zunanje aluminijske pokrivne letvice so dodatna oblikovna izved-
ba sistemov iz umetne mase. Aluminij je material, ki je idealen za 
koncepte moderne arhitekture. Možen je obseg celotnega barv-
nega spektra RAL lestvice, kot tudi barvne kombinacije podboja 
in krila posebej.
Aluminijaste pokrivne letvice so na voljo za vse vrste in oblike 
profilov.

Schüco Corona CT 70 MD TopAlu Classic

Sistem SCHÜCO 

CORONA TopAlu

Sistem je zasnovan kot konstrukcija z več prekati (tehnologija 5 
do 6  prekatov) z jeklenimi ojačitvami iz pocinkanega jekla. Stan-
dardno so vgrajena tri tesnila. Profili so preizkušeni na obstoj-
nost v povezavi z vremenskimi vplivi.

Lastnosti in prednosti:

 Toplotna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Uw= 0,9 W/m2K 
 Zvočna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Rw,p= 47 dB

Schüco Corona CT 70 AS Rondo

CT 70 Classic
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Dvižno drsni sistem CORONA CT 70 HS je po zaslugi svoje dobre 
toplotne izolacije zelo primeren za uporabo na področjih teras, 
balkonov in zimskih vrtov. Tudi pri krilih velikih površin so zagoto-
vljene najboljše vrednosti tesnjenja in visoka stabilnost elementov. 
Ta sistem je uporaben predvsem pri odprtinah širokih do 6,5m in 
višine do 2,6m, kjer želimo namestiti odpiranje.

Dvižno drsni sistem SCHÜCO 

CORONA CT 70 HS

Sistem SCHÜCO 

CORONA CT 70 AS  

za vrata

Schüco Corona CT 70  AS Schüco Corona CT 70  HS

Pri vratih je najpomembnejša izvedba nizkega praga, ki s termič-
no prekinitvijo alu profila zagotavlja izvrstne izolacijske vrednosti. 
Izvedba omogoča uporabo vseh običajnih okovij, odvod vode iz 
konstrukcije je sistemsko in neopazno izveden. Nizki prag je v 
skladu s standardom DIN 18025, ki opredeljuje gibanje brez ovir 
za osebe z omejenimi sposobnostmi gibanja.

Lastnosti in prednosti:

 Toplotna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Uw= 0,9 W/m2K 
 Zvočna izolacija – z ustrezno zasteklitvijo je Rw,p= 47 dB
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Harmonika vrata nudijo enostavno odpiranje in velik prihranek 
prostora. S tem sistemom lahko izvedemo variante s tremi do 
sedmimi krili in z 3 mm jeklenimi ojačitvami dosežemo optimalno 
stabilnost elementa.

Elementi sistema bazirajo na okenskem sistemu CT 70; izvedba 
je možna v Rondo in Classic verziji. Poleg možnosti odpiranja na 
»kip« je izvedba tudi odklop in drsna funkcija.

Sistem SCHÜCO 

CORONA CT 70 AS – 

harmonika vrata

Paralelno odklopno drsni sistem 

SCHÜCO 

CORONA CT 70 PASK

Schüco Corona CT 70  PASK Schüco Corona CT 70  AS – harmonika vrata
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PVC VHODNA VRATA

PVC VHODNA VRATA

Vhodna vrata iz profilov proizvajalca Schüco so varna in trajna vrata, enostavna za vzdrževanje in uporabo.
Izdelana so lahko iz profilov CT 70 AS in SI 82. Po tipu vgrajenega profila pa se ločijo na:

 CLASSIC
 PREMIUM
 MODERNA
 ELEGANT
 VIZUAL
 FUTURE
 ELITE

Sistemi vhodnih vrat P.S.T.d.o.o. so skladni s sistemi oken P.S.T.d.o.o. in so na voljo v celotni barvni paleti profilov in z ALU 
maskami.
Naša vrata odlikuje trdnost in stabilnost, ter visoka toplotna in zvočna izolativnost. Varnostna zaščita ustreza najvišjim varnostnim 
zahtevam – 5-kratno zaklepanje in ključavnica z protivlomno rozeto kljuke.
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ALU VHODNA VRATA

ALU VHODNA VRATA

Varna in trajna vhodna vrata izdelana iz profilov proizvajalca 
Schüco so obstojna, enostavna za vzdrževanje in uporabo. 
Sistemi ALU vhodnih vrat so skladni s sistemi oken in so na 
voljo v pestri izbiri kakovostnih RAL barvah.

Visoka kakovost vgrajenih materialov zadostuje najvišjim 
estetskim in energetskim standardom in zadovolji še tako 
zahtevnega kupca. Varnostna zaščita ustreza najvišjim 
varnostnim zahtevam - 5-kratno zaklepanje in ključavnica z 
protivlomno rozeto kljuke.
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ALU OKNA IN VRATA 

INVESTICIJA ZA VSE 

ŽIVLJENJE 

Aluminijska okna in vrata so investicija za vse življenje. Aluminij se lahko pohvali s trikrat manjšo gostoto kot železo, pa vendar 
lahko njegova mehanska trdnost doseže tudi jeklo. Odporen je proti večini organskih snovi in tudi rji. Zdravju ne škoduje, prav 
tako ne škoduje mikroorganizmom. Kvalitetno barvani profili so odporni na UV žarke in zato ne potrebujejo vzdrževanja še dolgo 
po vgradnji. Aluminij je material, ki omogoča veliko barvnih kombinacij in s tem tudi veliko individualnih rešitev. 

Prihodnost pripada večnamenskim stavbam in poslovnim objektom. Aluminij ima rešitev v svoji paleti profilov za vse potrebe ta-
kšnih zgradb: fasade, okna, vrata, senčila, zimski vrtovi, balkoni, ograje …

Aluminij je: 

 Gradbeni material, ki obdrži svojo vrednost
 Trajen in stabilen saj ne korodira in spreminja svoje oblike
 Negorljiv in se lahko uporabi za T90 protipožarna vrata
  Energijsko učinkovit, saj za proizvodnjo porabimo malo energije in se enostavno reciklira pri čemer obdrži svoje lastnosti
 Ekološko neoporečen

ALU sistemi, ki jih v podjetju nudimo so:

 Okna – profili od AWS 50 do AWS 75
 Vrata – profili od ADS 65 do ADS 80
 Fasadni sistemi – profili od FW 55 do FW 65, SMC 50, USC 65, SFC 85
 Drsni sistemi – profili od ASS 43 do ASS 70

ADS 65 ADS 75ADS 70 ADS 80 FR 30

AWS 50 AWS 70AWS 65 AWS 75

Okna AWS

Vrata ADS
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Fasada za pasivne hiše FW 60+. SITopla fasada FW 50+. SI

Fasadni sistemi 

ASS 70. HI ASS 77. PI

Drsni sistemi ASS
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ZIMSKI VRTOVI IN STEKLENE FASADE

RESNIČNO SVETLI TRENUTKI 

V VAŠEM DOMU

Zimski vrt je prostor obdan s steklom, zaradi tega ima lastnosti notranjega in 
zunanjega prostora. Lahko služi kot bivalni prostor in hkrati kot pokrit vrt z 
ugodno mikroklimo. Omogočena je uporaba tako pozimi kot poleti, saj nas ščiti 
pred dežjem, vetrom, snegom in mrazom.

Ko se odločamo za zimski vrt je pomembno:

 Ustrezna izbira lokacije
 Izbire prave lege
 Zasteklitev, senčenje in zračenje zimskega vrta
  Kakovostna montaža, ki zagotavlja varnost in trajnost zimskega vrta
 Prilagodljivost arhitekturni zasnovi vašega doma

Prilagodljivost na oblikovalske želje ter zahteve objekta omogočajo, da se 
zimski vrt izvede na vsakem objektu ter zadovolji še tako zahtevno stranko. 
Osnovne oblike vrtov vam dajo osnovno idejo o izvedbi vrta, vsekakor pa se 
lahko po naročilu zimski vrtovi izdelajo tudi v posebnih oblikah.

Podjetje P.S.T.d.o.o. je še posebej znano po konstruiranju inovativnih in po 
meri narejenih zimskih vrtovih. Dolgoletne izkušnje nam omogočajo, da po-
gledamo skupaj z naročnikom problem, ugotovimo želje in izrišemo natančen 
model zimskega vrta!

Sončna svetloba nam podarja življenjsko 

moč in zagotavlja dobro počutje. Z zimski-

mi vrtovi SCHÜCO boste soncu omogočili 

prost dostop in zagotovili večsvetlobe v 

vašem domu. Velike steklene površine in 

ozki aluminijski profili poskrbeli za tople in 

svetle trenutke v vaših bivalnih prostorih v 

vseh letnih časih.

Sistemi za zimske vrtove SCHÜCO CMC 50 in FW 50+WI
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ENERGETSKO UČINKOVITE 

STEKLENE FASADE

Steklene fasade omogočajo izkoriščanje naravne svetlobe globoko v notranjost prostora in ob kakovostni izvedbi prihranke pri 
porabi energije za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje prostorov. Napredni tehnološki postopki in sodobne tehnologije gradnje 
večslojnih fasadnih sten, lepljenih steklenih plošč in sestavljenih večslojnih plošč omogočajo visokokakovostne zasteklitve objek-
tov s steklenimi fasadami ne glede na arhitekturne zahteve in vaše želje.

V podjetju P.S.T. d.o.o. izdelujemo in izvajamo sodobne, energetsko učinkovite steklene fasade, ki jih odlikuje dolga življenjska 
doba in prilagodljivost. Velika izbira dimenzij, barv in kombinacij z drugimi vrstami fasad omogoča uresničevanje drznih arhitek-
turnih zamisli. Dolga življenjska doba in enostavno vzdrževanje sta zagotovilo dobre naložbe, ki jim lesk aluminija in stekla daje 
navdih prestižnosti.  

Običajno objekti s časom in pretekom let izgubijo svojo 

prvotno vrednost. Fasade, ki jih koncipiramo in razvijamo 

so v nasprotju s tem prepričanjem objektom vrednost in 

doprinos dvignejo. 

Varčevanje z energijo + pridobivanje energije = Energy2 

Pneumat center Širnik d.o.o. / Radlje ob Dravi
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VARNOST IN UDOBJE

PRAVILNO OKOVJE – 

VARNOST IN UDOBJE

activPilot podjetja Winkhaus postavlja nova merila. Kot edino okovje v svetovnem merilu ponuja nov sistem zapiranja, ki je 
preprost za uporabo in zagotavlja več zaščite in tesnjenja. Modularni sistem sestavljanja omogoča preprosto izbiro obsega funkcij 
in pa možnost naknadne vgraditve varnosti in dodatnih funkcij. Funkcije za udobje: varovalo pred nepravilnim odpiranjem, nased, 
zaskočnik za balkonska vrata, večstopenjsko režno zračenje, možnost krmiljenja ogrevanja s pomočjo okenskih kontaktov, ki 
»razmišljajo z vami.«

Za večje udobje in lepši dizajn obstaja tudi skrito okovje, pri katerem je na notranji strani okna vidna samo kljuka.

Sistem okovja nudi visoko protivlomno 

varnost

Skrito okovje 

Škarje za odpiranje okna

Večstopenjsko kip zapiralo

Zapiralo okna
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Barve profilov

Poleg osnovne barve profilov, bela zunaj in bela znotraj obstaja 
tudi paleta različnih dekorjev v kombinaciji enostranski ali obo-
jestranski dekor.

Novost pri barvah profilov je metalni ton na PVC profilih. Izde-
lan je na osnovi tehnologije lakiranja avtomobilov z dodatnim 
poudarkom na vplivu vremenskih sprememb. Dobavljivi so 
profili v devetih različnih tonih zunanjih in notranjih površin, ter 
dve specialni barvi za uporabo na notranji strani.
 

SAF-RAL 630 M SAF-RAL 450-MSAF-RAL 750-M SAF-RAL 350-M

SAF-DB 703 matt SAF-RAL 9006

Krem Bakren efekt

SAF-RAL9007 SAF-RAL 140-M

NOTRANJI DEKOR
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NOVA GENERACIJA SENČIL

Rolete

Odlična zaščita

Rolete so senčila, ki nam omogočajo zaščito z zunanje strani 
pred različnimi zunanjimi vplivi in nezaželenimi pogledi. Z njimi 
dosežemo popolno zatemnitev prostora, hkrati pa nam nudijo 
tudi odlično toplotno in zvočno izolacijo. Varujejo nas pred vlo-
milci (protivlomna zaščita) ter ščitijo pred vdorom nadležnega 
mrčesa in žuželk v prostor (z integriranim komarnikom v roletni 
omarici).

Obstojnost

Rolete P.S.T.d.o.o. spadajo med zelo obstojna senčila, ki so 
zelo primerna za vse novogradnje, lahko pa jih montiramo tudi 
na že obstoječe fasade nepremičnin (enostavna montaža in 
demontaža).

Minimalno vzdrževanje

Vzdrževanja praktično ni, zahtevajo le zelo poredko čiščenje.

Prilagajamo se kupčevim potrebam

V vse vrste rolet je možno vgraditi komarnike in elektro motorje 
kot opcijo električnega upravljanja – preko stikala, daljinskega 
upravljavca ali programske urice.

Različni tipi rolet

� Pred okenske nadometne 
� Pred okenske podometne
� Nad okenske

Zunanje žaluzije

Odlična zaščita

Žaluzije P.S.T. d.o.o. zaščitijo vaš prostor pred vremenskimi 
vplivi, še posebej pred osončenjem in pregrevanjem prostorov. 
Primerne so tudi za senčenje večjih površin – večje dimenzije 
odprtin.

Regulacija svetlobe

Z reguliranjem kota lamel vam žaluzije omogočijo kontrolo nad 
količino svetlobe in zasebnosti v prostoru. Omogočijo pretok 
svetlobe tudi v spuščenem stanju, kar je prednost v primerjavi 
z drugimi zunanjimi senčili.

Sodobnost

Žaluzije so izdelane iz kvalitetnih materialov in barv ter dajejo 
stavbam moderen videz. C ali Z oblika lamel, vodenih v stran-
skih ALU vodilih,  zagotavlja togost in stabilnost žaluzije. 

Enostavnost za uporaba

Žaluzije so zelo enostavne za uporabo. Na vašo željo pa lahko 
vgradimo tudi elektro motorje kot opcijo električnega upra-
vljanja – preko stikala, daljinskega upravljavca ali programske 
urice.

Pred okenske nadometne Pred okenske podometne Nad okenske
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SENČILA

Notranje žaluzije

Z notranjimi žaluzijami si lahko uredite vaš dom v svojem oseb-
nem stilu. Z našo široko paleto visokokakovostnih žaluzij lahko 
vedno dosežete svoj želeni zgled prostora. 
Izbirate lahko med aluminijastimi lamelami širine 16, 25 in 
50mm, s katerimi lahko regulirate optimalno svetlobo v vsakem 
prostoru.

Komarniki
Rolo komarnik se podobno kot roleta navije v omarico, kjer 
ostane zaščiten in skrit pred pogledi ko ga ne uporabljate. Lah-
ko je samostojen element ali pa integriran v roleto.
Fiksni komarnik se pritrdi direktno na okenski okvir. Obstajajo 
še vratni in drsni komarnik, ki sta namenjena balkonskim vra-
tom in drsnim stenam.

Fiksni komarnik

Drsni komarnik

Rolo komarnik

Komarnik vrata
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»Screen« senčila
So zunanji in notranji roloji, ki so lahko brez kasete ali pa v kaseti, 
različnih oblik, večjih ali manjših dimenzij, s stranskimi ALU vodili 
ali jeklenico,… Bistvena zanje je posebna tekstilna mrežasta 
oziroma »screen« tkanina. Zanjo je značilna propustnost svetlobe 
in hkrati zaščita pred toploto in UV žarki. Poleg »screen« tkanin se 
uporablja še »softis« tkanina, ki se razlikuje predvsem po načinu 
izdelave same tkanine. »Screen« tkanina je plastificirana pred 
tkanjem, »softis« pa po tkanju.

Brisoleji
»Brisoleji« se uporabljajo predvsem za senčenje velikih steklenih 
površin, kjer ni potrebe po spreminjanju osenčenosti prostora. So 
zelo enostavni za montažo, lahko se montirajo na različne naklone 
fasad ali po modelu.

Markize ali tende
So platnena fiksna ali pomična senčila, ki so pritrjena na kovinsko 
konstrukcijo nad oknom, vrati, teraso ali balkonom. Markiza se 
lahko med dežjem ali pozimi zloži v zaščitno omarico, kar je kot 
ščit pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Markize se upora-
bljajo predvsem spomladi, poleti in zgodaj jeseni, ko je sončna 
pripeka še močna.
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GARAŽNA VRATA
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POMEMBNA VLOGA  

GARAŽNIH VRAT

Sekcijska garažna vrata
Sekcijska dvižna garažna vrata izdelujemo po meri, zato so odlič-
na rešitev za vsako garažo. Odpirajo se navpično navzgor, pod 
stropom se lomijo in zapeljejo po vodilih vodoravno v prostor. Dvi-
gujejo se s pomočjo torzijskega vzmetenja, z vležajenimi koleščki 
pa dosežemo lepo in tiho delovanje. S takšnimi vrati je zagotovljen 
optimalen izkoristek prostora v garaži.
Za še večje udobje in praktičnost vam nudimo vgradnjo osebnega 
prehoda v garažna vrata.
Stranska drsna garažna vrata so primerna predvsem za nizke 
garaže ali za garaže, katere imajo v notranjosti na stropu določene 
ovire. To so lahko razne cevi, prečni nosilci ali luči, katere prepre-
čujejo dvižnim vratom pomik pod stropom garaže. 

Rolo garažna vrata
Rolo garažna vrata podjetja P.S.T. d.o.o. nudijo zares veliko pro-
stora pred garažo in v njej. Pri parkiranju lahko zapeljete avto čisto 
do garažnih vrat, pri tem pa je tudi področje pod stropom v garaži 
prosto. Profil rolo garažnih vrat je iz zelo kakovostnega, korozijsko 
zaščitenega aluminija polnjenega z poliuretansko peno in serijsko 
opremljen z pogonsko tehniko.

Pogon garažnih vrat Pogon industrijskih vrat
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PREZRAČEVALNI SISTEMI

PREZRAČEVALNI SISTEM Z 

REKUPERACIJO

Eden ključnih dejavnikov, ki zelo pomembno vplivajo na kakovost bivanja, 
naše počutje, zdravje in bivalne pogoje v hiši ali stanovanju je zagotavljanje 
ustrezne temperature in kakovosti svežega zraka v prostoru, tudi ko so okna 
zaprta.

Poleg že poznanega pasivnega sistema Corona Vento je sedaj tu še napre-
dnejši sistem prezračevanja Vento Therm, ko omogoča prezračevanje prostora 
pri zaprtem oknu z minimalnimi toplotnimi izgubami pri 100% izmenjavi zraka.

Dobra sodobna okna imajo v primerjavi s starimi okni veliko bolj kakovostno 
tesnjenje in boljšo toplotno izolativnost, kar pa onemogoča izmenjavo zraka in 
vlage skozi špranje. Posledica tesnih oken je popolnoma spremenjena klima v 
bivalnih prostorih. Poveča se koncentracija škodljivih plinov, vlage in CO2, ki 
ga izločamo pri dihanju. Zato je prostore treba ustrezno zračiti.

Prostore lahko zračimo na več načinov, a najbolj učinkovito in zdravo je pre-
zračevanje z minimalnimi toplotnimi izgubami. Vse to omogoča prezračevalni 
sistem z rekuperacijo Vento Therm.

Prednosti Vento Therm prezračevalnega sistema:

  Zagotavlja zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje prostora pri  
zaprtem oknu

 Ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka
 Ohranja vse funkcije zaprtega okna (varnost, zvočna in toplotna izolativnost)
 Preprečuje prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa in nastanek plesni
  Je enostaven za uporabo in omogoča prilagoditev delovanja  
(ročno ali avtomatsko)

 Je del razširitvenega profila okna in zato nevpadljiv
 Idealen pri sanaciji obstoječih stavb ali novogradnji

Nepovabljeni gostje 

Fini prašni delci, alergeni cvetni prah, in 

insekti - za veliko sestavin zunanjega 

zraka je bolje, da ostanejo zunaj. To je 

zahteva, ki jo odprta okna ne morejo nikoli 

izpolniti!

Pojav plesni

Nekontrolirano prezračevanje prostorov z odpiranjem oken lahko pri-

vede do stalnega povišanja vlažnosti zraka s potencialnimi nevarnimi 

posledicami: 

Visoka vlažnost povzroča nastanek plesni na stenskih površinah 

prostorov, kar s sabo prinaša resna zdravstvena tveganja in hkrati 

povzroči visoke stroške prenove. 

Hrup

Moderna okna ponujajo učinkovito zvočno 

izolacijo in zagotavljajo prijetne bivalne in 

delovne pogoje - seveda dokler so zaprta. 

Varnostno tveganje

Odprta okna so dobrodošlo povabilo za 

vlomilce - in s tem visoko varnostno tve-

ganje za osebe in materialno lastnino. 

Energetske izgube

Moderni okenski sistemi danes ponujajo 

najboljše izolacijske vrednosti - dokler se 

oken ne odpira: v nagibni poziciji ali popol-

noma odprtem stanju pride do 50% izgub 

energije za ogrevanje. Ob hitro rastočih 

cenah energije to stanje torej privede do 

neprimerljivo visokih stroškov obratovanja.

Čas je, da premislite …

Konvencionalno nekontrolirano prezračevanje z 
odpiranjem oken ima veliko pomanjkljivosti: stalno 
previsoko vlažnost v prostorih, izgubo toplotne 
energije v višini 50%, vdor cvetnega in finega pra-
hu brez filtriranja ter čisti prenos hrupa iz zunanjo-
sti in visoko nevarnost vloma. 
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Sistem za 

pritrjevanje

Ventilator 

za dovo-

dni zrak

Ventilator 

za dohodni 

zrak

Zaporna 

loputa za 

odhodni zrak 

Filter 

izhodnega 

zraka

Senzor za 

vlago in 

CO2/VOC

Rekuperator 

s »toplotnimi 

iglami« 

Zaporna lopu-

ta za dovodni 

zrak

Avtomatsko prezračevanje 

ob zaprtih oknih 

Zunanji zrak

Filtriran svež zrak je 
dovajan od zunaj preko 
rekuperatorja s »toplotnimi 
iglami«. 

Dohodni zrak

V rekuperatorju s »toplo-
tnimi iglami« se zunanji 
zrak ogreva z odhodnim 
izrabljenim zrakom in dova-
ja v prostor, brez da bi bila 
medsebojno v kontaktu. 

Odhodni zrak

Porabljeni zrak se ventila-
torsko vsrka na zgornjem 
področju prostorov in filtri-
ran dovaja do rekuperatorja 
s »toplotnimi iglami«. 

Izhodni zrak

Ohlajen in iztrošen zrak se 
dovaja zunanjemu zraku.

Zgornji podboj in Schüco VentoTherm sta 

med seboj harmonično prilagojena. 

Schüco VentoTherm je opremljen s filtrom 

zunanjega zraka razreda F7 po DIN 779. 

Kaseta s filtrom se lahko zamenja hitro in 

brez dodatnih orodij. 

Integrirana krmilna enota, nameščena v 

profilu okna
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MONTAŽA, CE ZNAK

UČINKOVITA DELAVNICA

Nakup
Nakup stavbnega pohištva se prične z obiskom na vašem domu. 
Svojim kupcem pri nakupu stavbnega pohištva zagotavljamo 
celovito podporo. Na željo kupca naši prodajni inženirji opravijo 
brezplačno izmero na objektu, strokovno svetujejo in pomagajo 
najti najustreznejšo rešitev. Zadovoljnih kupcev pa nimamo le 
zaradi kakovostnih proizvodov, ampak sta kot zadnji korak pri na-
kupu oken in vrat zelo pomembna kakovostna vgradnja in servis.

Montaža
Pri zamenjavi vaših starih oken z novimi zaščitimo prostor za-
ščitno folijo. Sledi izrez starih oken, nato vgradnja novih oken s 
purpeno in silikoniranje. Ko je to končano sledijo, na željo kupca, 
še zidarska dela in na koncu prostor še pospravimo in očistimo.

Servis
Garancijska doba na UV stabilnost bele profilacije iz PVC je 10 let, 
sistemska garancija na funkcionalnost oken in vrat pa je pet let in 
velja pod pogojem rednega vzdrževanja in servisiranja. Za nasta-
vitev vaših oken in vrat skrbijo naši serviserji in servisna služba.
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Leistungseigenschaften
Aluminium Fensterbeschlagsysteme 
MB1007881_DE-00
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ZNAK ZA OKNA IN  

ZUNANJA VRATA

Od 1. 2. 2010 morajo biti vsa okna in zunanja vrata, s katerimi se trguje v okviru EU, 
označena s CE-znakom. V okviru prodajnega programa PST to velja za okna in vrata iz 
aluminija, umetne mase in jekla ter za garažna vrata. 

CE je kratica za »Communautes Europeennes« (Evropski komite) in dokazuje usklaje-
nost proizvoda z merodajnimi smernicami. Za področje oken in vrat je bistvena evrop-
ska smernica iz področja gradbenih proizvodov, ki jo uresničujejo nacionalni zakoni 
posameznih članic. 

S CE-znakom proizvajalec oken in vrat dokumentira, da njegov proizvod odgovarja 
ustreznim smernicam in da je odobren za tržišče EU.
CE-znak se ne podeljuje, pridobi ali certificira, temveč ga z lastno odgovornostjo izstavi 
proizvodno podjetje za okna in vrata, ki končni proizvod sestavi do faze uporabe.

Sistemski opisi ob katalogih podajajo pregled sistemov 

za okna in vrata z vsemi potrebnimi informacijami za 

projektiranje, izdelavo in montažo elementov.

PDF- predloge formularjev služijo ob predložitvi CE-znaka 

s strani partnerskega proizvodnega podjetja kot priloga 

k dobavnim dokumentom posameznega delovnega 

naloga ali objekta, ki ga to proizvodno podjetje za stavbno 

pohištvo izvaja.
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Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

T: 
F: 
E: 

NAŠE REFERENCE

Hitex d.o.o.

Elektro Štumpfl d.o.o.

Apartmajsko naselje Smokvica / Hrvaška

Pneumat center Širnik d.o.o.

Prefinjene tehnologije za pasivno in  

nizkoenergetsko gradnjo

Schüco -  zelena tehnologija za modri planet 
»ista energija iz sonca in fasad. NatanËneje: prispevek, ki ga Schüco daje okolju 
kot vodilni ponudnik inovativnih ovojev objektov.
Z energetskimi3 sistemi: varËevanje z energijo -  pridobivanje energije − mreženje 
energije.
Usklajeni sistemi za okna, vrata in fasade z optimalno toplotno izolacijo 
prihranijo energijo. RazliËne solarne rešitve pridobijo veË Ëiste energije, kot je 
stavba dejansko porabi. Inteligentni mrežni sistem omogoËajo uporabo presežne 
energije. Za delovanje stavbe in za uporabo IT- ali elektro-mobilnosti. Rezultat: 
pomemben korak v smeri avtarkiËnosti energije. Za trajno varovanje naravnih 
virov. In za zanesljivo prihodnost.

P.S.T. d.o.o. proizvodnja, storitve, trgovina
Obrtna cona - Dobja vas
SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija

 02 87 05 710 
 02 87 05 720 
 info@pst.si

Narava Tehnologija

Zelena tehnologija za modri planet
»ista energija iz sonca in fasad 
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