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Naše tradice

V roce 1925 zakládá stolařský mistr Jan Pražák v Miloticích u Kyjova vlastní firmu. Začíná prosperovat
a vychovává si i vlastní učně. Do roku 1938 ale pracují jenom ručně. Po válce truhlářství přebírá syn Jaroslav, dokupuje
strojní vybavení, prosperuje, ale doba podnikatelům nepřeje. Na malé provozovničce se střídají různé podniky
a zanechávají ji i se stroji morálně i fyzicky opotřebovanou .
Vnuk zakladatele Ing. Jaroslav Pražák pokračuje v tradici a od září roku 1989 obnovuje firmu EUROOKNA
PRAŽÁK. Začíná podnikat v původní dílně a na starých strojích. Brzy staví a zařizuje novou provozovnu, pořizuje
nejmodernější CNC strojní vybavení a začíná vyrábět Eurookna a jiné truhlářské výrobky.
Na všechny výrobky má ze zkušebny CSI ve Zlíně osvědčení nejvyšší kvality doložené certifikáty.
S anglickou firmou Moody zavádí v roce 2004 ve firmě certifikovaný systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
Část svých výrobků začíná exportovat do vyspělých zemí Evropy,
např. do Anglie, Německa, Rakouska, Slovenska a Řecka.
Brzy však firmě prostor nestačí, proto koupí na jaře roku 2002 objekt bývalého Lihovaru, kam přesune
dokončování výrobků. Postupně sem přestěhuje celou výrobu. Od roku 2007 firma přechází na společnost s r. o.
a dostává nový název – PRAŽÁK s.r.o. S přibývajícími nároky na prostor, např. pro manipulaci s moderními
velkými posuvnými dveřmi, je společnost nucena postavit novou výrobní halu, kterou rozšíří
v roce 2016 a 2019 o další výrobní prostory. Společnost má silné zázemí týmu lidí, kteří se podílejí na moderním
řízení a kvalifikované výrobě.
Do roku 2005 vyrábí zejména eurookna IV68 a požární uzávěry. V roce 2002 rozjíždí výrobu posuvných dveří
HS portálů a zimních zahrad. V současnosti se společnost specializuje převážně na nízkoenergetické a pasivní domy,
kam dodává eurookna IV78 a IV92 s trojsklem od roku 2006 a dřevohliníková okna od roku 2007.
V roce 2010 zařazuje do výroby okna s bezrámovým zasklením a dřevohliníkový fasádní systém.
Všechny výrobky společnosti je možné vidět zabudované ve vzorovém domě, který se nachází
v Miloticích u Kyjova, v okrese Hodonín (Jižní Morava) naproti sídla naší společnosti.
Souřadnice: 48°57‘16.73“N; 17°8‘53.92“E
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Dřevohliníková okna nabízíme od roku 2007. Konstrukce okna vychází z úspěšné modelové řady dřevěných oken IV 92. V současné době se jedná o konstrukčně nejkvalitnější okna na trhu. Mimo okna vyrábíme v tomto provedení i vchodové dveře a velmi oblíbené posuvné
dveře tzv. HS portály. Naše výrobky jsou určeny pro pasivní domy, nicméně cenová dostupnost zajistila jejich používání jak v nízkoenergetické, tak i standardní výstavbě. Naše dřevohliníková okna jsme dodali na stovky domů po celé Evropě a pravidelně je vystavujeme
na nejvýznamnějších výstavách v ČR a na Slovensku.

Netherlands

řemeslná tradice spojená s moderní výrobou
technické poradenství
Lindon
individuální přístup
Utah
návrhy a grafické zpracování cenových nabídek na počítačích s nejnovějšími programy na konstrukci oken
vyměřování, doprava k zákazníkovi, odborné usazení výrobků, dodávky doplňků, zákaznický servis
po dohodě možnost dodatečných zednických prací jako úprava špalet, likvidace starých oken apod.
atypické výrobky
zákonné záruky na výrobky

2005

Vrtací centrum Drillex

Dřevohliníková okna
Dřevohliníková okna představují spojení kvality dřevěných eurooken s takřka neomezenou životností oken hliníkových.
Díky tomu dřevohliníková okna nevyžadují téměř žádnou péči o povrchovou úpravu.
Tato okna jsou vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, proto dokonale těsní
a jsou vhodná pro nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové domy.
Dřevohliníková okna jsou určená především pro moderní stavby. Moderní vzhled a barevné provedení hliníkového pláště
umožňuje perfektní sladění s provedením fasády domu. Vyšší cena těchto oken (oproti standardním eurooknům)
je kompenzována extrémní životností a úsporou energií.
Dřevohlíková okna nabízíme od roku 2007. Konstrukce oken vychází z úspěšné modelové řady dřevěných oken IV92.
V současné době se jedná o konstrukčně nejkvalitnější okna na trhu.
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MIRA CLASSIC

MIRA RUSTICAL

CONTOURE SCREEN

CONTOURE LINE

Lednice

CONTOURE STYL

CONTOURE CUBE

CONTOURE SHADOW

INTEGRAL LINE

INTEGRAL SCREEN

Uw = 0,7 W/(m2 K)
Ug = 0,5 W/(m2 K)
Uf = 0,79 W/(m2 K)

Skleněná zábradlí

Dřevěná eurookna

CERTIFIKÁT PASSIVE HOUSE INSTITUTU
Dnes vyrábíme převážně produkty v pasivním standardu, které musí splňovat nové předpisy pro pasivní
a nízkoenergetické domy, které nařizuje s platností od r. 2020: “ Směrnice Evropského parlamentu 2010/31/EU
o energetické náročnosti budov”. Z těchto důvodů jsme pro naše zákazníky certifikovali naše produkty
a podařilo se nám získat certifikát od Passive House institutu se sídlem v Darmstadtu.

Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jen tak odpočívat? Navíc si představte ty největší nároky
na pohodu vnitřního prostředí, příjemnou teplotu v horkých letních dnech i v těch největších mrazech, stálý pocit čerstvého vzduchu, ale bez průvanu, který vzniká při větrání.
Takto komfortní způsob života je skutečně možný v pasivním domě, který lze postavit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, ale na rozdíl od běžných staveb můžete uspořit
až 90 % nákladů na vytápění. Princip je naprosto jednoduchý. Nevyužívá žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení a na uživatele neklade vyšší požadavky na obsluhu.
Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku.

Skutečně!
PRAŽÁK s.r.o. vyrábí okna určená pro pasivní domy od roku 2006, je členem sdružení centrum pasivního domu a Institutu pre energeticky pasívné domy.
Aktivně se účastní výstav a konferencí s touto tématikou. Pro pasivní domy vyrábíme okna dřevěná (profil IV 92) i dřevohliníková (profily MIRA, MIRA THERM a INTEGRAL).

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

INTEGROVANÉ
SKLENĚNÉ
ZÁBRADLÍ

PŘEDSAZENÉ
SKLENĚNÉ
ZÁBRADLÍ

PRAŽÁK s.r.o. ve spolupráci s firmou Gutmann Vám
nabízí inteligentní a především designové řešení
integrovaného bezpečnostního skleněného
zábradlí. Využití naleznete především
u dřevohliníkových oken, která jsou v kombinaci
se stínící technikou (žaluziemi, roletami).
Rozsah použití je pro šířky 400 - 2200 mm
a výšky 350 - 1200 mm a nabízíme je pro
jednokřídlové i pro dvoukřídlové balkónové dveře.

Jako alternativu integrovaného zábradlí nabízíme
předsazené zábradlí, které je možné použít na téměř
jakékoliv dřevěné či dřevohliníkové balkónové dveře.
Rozsah použití je pro šířky 400 - 3000 mm
a výšky 350 - 1200 mm.

Component-ID 1374wi03 valid until 31st December 2019

Category:

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Window Frame

Manufacturer:

PRAŽÁK s. r. o.,
Milotice u Kyjova,
Czech Rep.
Product name: IV 92

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cool, temperate climate zone
Comfort

UW = 0.80 ≤ 0.80 W/(m2 K)
UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)
with Ug
= 0.70 W/(m2 K)

Hygiene

fRsi=0.25

≥

0.70

cool, temperate climate

ph B
Passive House
efficiency class

phE

www.passivehouse.com

phD

phC

phB

phA

C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

IV 92 +
Uw = 0,68 W/(m2 K) při Ug = 0,52 W/(m2 K)
Uw = 0,8 W/(m2 K) při Ug =0,7 W/(m2 K)
Uf = 0,8 W/(m2 K)

IV 78
Uw = 0,96 W/(m K) při Ug = 0,7 W/(m K)
Uw = 1,2 W/(m2 K) při Ug =1,1 W/(m2 K)
Uf = 1,3 W/(m2 K)
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Vinařství Gotberg, www.gotberg.cz
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IV 92
Uw = 0,7 W/(m2 K)
Ug = 0,5 W/(m2 K)
Uf = 0,84 W/(m2 K)

Dřevěné dveře

Dřevohliníkové dveře

Vchodové dveře
Vstupní (vchodové) dveře do domu, jsou nejen funkčním,
ale i estetickým prvkem, který, společně s okny, dotváří
celkový dojem z celé stavby. Vzhledem k umístění v exteriéru
jsou na vchodové dveře kladeny vysoké požadavky - nejen
vzhledové, ale i na tepelnou izolaci, bezpečnost, odolnost
proti povětrnostním vlivům a dlouhou životnost.

Uw = 0,77 W/(m2 K)
Ug = 0,50 W/(m2 K)
Uf = 0,94 W/(m2 K)

Dřevěné a dřevohliníkové vchodové dveře od společnosti
PRAŽÁK s.r.o. všechny uvedené požadavky splňují
- jsou rozměrově stálé, odolávají povětrnostním vlivům,
vyžadují minimální údržbu a zároveň skvěle vypadají.
Odpovídají nejvyšším požadavkům na bezpečnost a významně
přispívají k ochraně objektu před nezvanými návštěvami.
Oblíbená je kombinace zámku a otvírání na otisk prstu.

Uw = 0,80 W/(m2 K)
Ug = 0,50 W/(m2 K)
Uf = 0,99 W/(m2 K)

Posuvné dveře - HS PORTÁL

Zimní zahrady a fasádní systémy
PRAŽÁK s.r.o. patří k nejvýznamnějším dodavatelům bezbariérových posuvných
dveří. Tento prvek zakomponovala do výroby v roce 2002 a od té doby
společnost úspěšně vyrobila tisíce kusů. Vyrábíme je jak v dřevěném provedení,
tak v dřevohliníkovém.
Kování nám umožňuje velké posuvné plochy, kdy křídlo může vážit až 400 kg,
při maximální šířce křídla 3300 mm a výšce 2900 mm. Jako doplňky nabízíme
skryté větrací mřížky, magnetická čidla, SPEED LIMITER (brzdící mechanismy),
HS Master elektropohony a posuvné sítě proti hmyzu.

Zimní zahrady byly opět objeveny koncem dvacátého století, významným způsobem k tomu přispěly technické možnosti moderních konstrukcí.
Je nutné zvážit, k čemu zimní zahradu chcete. Jako pasivní zdroj tepla? K pěstování květin? K trvalému obydlení? Kryt bazénu? Tyto varianty si žádají
specifické konstrukční řešení, zejména požadavky na zasklení (prostup tepla, solární faktor) a požadavek na povrchovou úpravu (při zvýšené vnitřní
vlhkosti doporučujeme „Allwetter lak“, který uzavře dřevo a sníží jeho difůzní vlastnosti). Dále požadavek na konstrukční systém (okenní systém,
fasádní systém, europrofily, dřevohliníkové profily) a zastřešení konstrukce (sklo, polykarbonát, lehká krytina).
PRAŽÁK s.r.o. provádí výrobu a montáže zimních zahrad veškerých variant, každá zimní zahrada je unikát, který je systémově sestaven
z jednotlivých prvků. Do stěn lze zakomponovat okna, dveře, posuvné dveře, větrací systémy, pákové mechanismy,
dálkově ovládaná okna a řadu dalších prvků.

Bratislava

bezpečnostní
větrací mřížka WK2

Fasádní systém
Zimní zahrady často řešíme
fasádním konstrukčním systémem
GUTMANN LARA GF či classic.
Jedná se o sofistikovaný systém,
který řeší jak velké dřevohliníkové
fasádní systémy, tak i střechy
zimních zahrad.

integrované
bezrámové zasklení

Copyright: GUTMANN AG
zimní zahrada Milotice - vzorový pasivní dům

Za vysoký a trvalý standard kvality při výrobě a montáži ručí spol. PRAŽÁK s.r.o. certifikáty CZ, DE a ISO 9001.

Výroba: Pražák s.r.o.
696 05 Milotice u Kyjova 77
tel.: +420 518 619 583
mobil: +420 777 111 003
e-mail: prazak@prazak.cz

www.prazak.cz

technik, vedoucí výroby: Ing. Michal Vaněk
mobil: +420 777 111 003
zaměření: Lubomír Marčík
mobil: +420 777 567 866
technik: Pavel Chára
mobil: +420 777 111 720
zelená úsporám: Ing. Miroslav Otruba
mobil: +420 775 567 678

