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1.25.1 Profilový systém PASIV EVO 

Plastová okna PASIV EVO vyrábíme z německého profilového systému bluEvolution 82 MD, 
výrobcem je SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE. Okenní profily se vyznačují zejména lepšími 
tepelně-izolačními vlastnostmi daných zvýšenou stavební hloubkou 82mm, termicky oddělenými 
rámovými a křídlovými výztuhami a izolačními vložkami s reflexními plochami. Termické 
můstky výztuhy jsou odlévány z polyuretanové pryskyřice. Izolační vložky se vyrábí z vysokolehčeného 
síťovaného polyethylenu. Ocelové výztuhy mají tloušťku  2mm a zaručující vysokou tuhost konstrukce. 
Systém zahrnuje okna, balkónové dveře, posuvné dveře, nezahrnuje vchodové dveře. Základní bílé 
provedení je v odstínu bílá RAL 9016.  

Plastová okna OTHERM PASIV EVO jsou vyráběna z tvrdého stabilizovaného PVC s vysokou 
rázovou houževnatostí (DIN 7748). Kontura profilu má klasické rovné linie. Základní profily jsou 
klasifikovány třídou A (EN 12608). Výroba profilů je prováděna technologií vytlačováním roztaveného 
plastu přes kovovou šablonu (matrici). V tabulce níže jsou uvedeny základní vlastnosti použitého 
materiálu. 

 

Specifická váha 1,47 g/cm3 

Pevnost v tahu 43 MPa 

Modul pružnosti > 2500 Mpa 

Vrubová houževnatost, zkuš. těleso 1fC > 40-65 kJ/m2 

Koeficient délkové roztažnosti 0,08 mm/m°C 

Teplota měknutí + (80-83) °C 

Bílá barva RAL 9016 

Dobrá odolnost proti kyselinám, solím, alkoholům, aldehydům a kationtům 

 

1.25.1.1 Typové výrobky 

V sortimentu systému PASIV EVO je na výběr mnoho typových výrobků. K dispozici jsou 
následující prvky. 

1.25.1.1.1 OKNA – pravoúhlá 

Jedná se o základní typy a tvary výrobků s různými systémy otevírání (klika, pákový ovladač, 
oboustranná klika se širokým křídlem. 

       

Fix 
Pevné 
křídlo 

Otvíravě 
sklopné 

Otvíravé Sklopné Dvoukřídlé 
Vícekřídlé  

(se sloupkem) 

 

 



 

1.25.1 – Popis profilového systému PASIV EVO říjen 2014 3/19 

1.25.1.1.2 OKNA – šikmá a oblouková 

Jedná se o prvky s jednou či více zešikmenými stranami. U obloukových oken jde o zaoblení 
některé z částí okna či celé kruhové s členěním. Šikminy v profilu PASIV EVO lze navrhovat s úhlem 
přilehlým k ose otáčení křídla do 53°, se zápustným sklopným pantem 45°. Kolidující středové těsnění 
je u šikmin vyjmuto.  

 
  

     

 
 

Příklady tvarů 

 

1.25.1.1.3 Balkónové dveře – dovnitř  a ven otvíravé 

Jedno a dvoukřídlé BD 

Dovnitř otvíravé Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a okenní kličkou. 

      

Jedno a dvoukřídlé BD 
s oboustrannou klikou 

Dovnitř otvíravé 

Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a oboustrannou klikou a FAB vložkou s rozetami. 

      

Jedno a dvoukřídlé BD 

Ven otvíravé 
Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a okenní kličkou. 

      

Jedno a dvoukřídlé BD 
s oboustrannou klikou 

Ven otvíravé 

Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a oboustrannou klikou a FAB vložkou s rozetami. 

      

 

1.25.1.1.4 Balkónové dveře s AL prahem– dovnitř a ven otvíravé 

Jednokřídlé BD 

Dovnitř otvíravé 
Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a okenní kličkou. 

      

Jednokřídlé BD 
s oboustrannou klikou 

Dovnitř otvíravé 

Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a oboustrannou klikou a FAB vložkou s rozetami. 

      

Jednokřídlé BD 

Ven otvíravé 
Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a okenní kličkou. 
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Jednokřídlé BD 
s oboustrannou klikou 

Ven otvíravé 

Pravoúhlé, zešikmené či zaoblené prvky s celoobvodovým 
kováním a oboustrannou klikou a FAB vložkou s rozetami. 

      

Dvoukřídlové dveře s AL prahem mají nízkou těsnost vůči vodě a vzduchu – toto řešení je 
vedeno jako nestandard a je možno ho použít pouze po zvážení dopadů nízké těsnosti a písemném 
odsouhlasení zákazníkem. 

 

 

1.25.1.1.5 Odstavně posuvné balkónové dveře a okna 

Jedná se o typ výrobků odstavně posuvným kováním, které umožňuje křídlo 
odsunout za navazující fixní díl. Na křídle i rámu jsou viditelné povrchové díly kování a 
vodící kolejnice. Ovládací kličky jsou použity speciální od dodavatele kování a není 
možno použít standardní okenní kličky.  

Jedno a dvoukřídlé 
PSK 160S 
nespřažené 
(sklopně posuvné) 

U tohoto výrobku je pomocí speciálního kování 
umožněno odsunutí křídla před přilehlé fixní zasklení. 
Používá se standardní či široký rám a standardní či 
široké křídlo. Mechanismus kování umožňuje křídlo 
nejdříve sklopit, poté vysunout křídlo z rámu a po 
vodících kolejnicích v horní a dolní části s křídlem 
odjet před přilehlé fixní zasklení. Pojmem nespřažený 
typ vyjadřuje, že vyklopení a vysunutí křídla z rámu 
se provádí tahem za ovládací kliku. 

 

 

Jedno a dvoukřídlé 
PSK 200Z   
spřažené 
(sklopně posuvné) 

 

Systém je obdobný jako u předcházejícího typu, 
avšak sklopení a vysunutí křídla z rámu se provádí 
automaticky pohybem ovládací kliky. Odsunutí křídla 
před fixní díl se již provádí tahem za ovládací kliku. 

 

 

PSK oboustranná 
klika s FAB 
uzamykáním 
(sklopně posuvné) 

 

Obdobně jako u balkónových dveří použít 
oboustrannou kliku s FAB vložkou. Vnější klika je 
snížená pro umožnění plného zajetí křídla včetně 
kliky před přilehlé fixní zasklení. Pomocí oboustranné 
cyl. vložky je zamknuto celoobvodové kování. U 
dvoukřídlého provedení je oboustranná klika s cyl. 
vložkou umístěna pouze na hlavním křídle 
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Možnosti základních komponent 

Barevné provedení 

základní bílá RAL9016. Krytky kování, panty, krytky 
odvodňovacích profilů, krytky srazu křídel apod. jsou 
závislé na hlavní barvě profilu. Přehled je uveden v části 
katalogu příslušenství. 

Těsnění 
černé, dorazové EPDM (vkládané), středové TPE 
(extrudované) 

Okenní kličky FKS 

Kliky posuvných dveří Siegenia 

 

1.25.1.1.6 Vchodové dveře  

K dispozici jsou vstupní dveře s rovnými liniemi křídel PERFEKT EVO, viz kapitola 01.20. 

 

1.25.1.2 Barevné možnosti 

Z barevných možností nabízíme základní bílou (RAL9016) a různé varianty jednostranného 
foliovaného provedení (vnější či vnitřní s bílým nosným profilem) a oboustranného foliovaného 
provedení s bílým či probarveným nosným profilem (hnědá, karamel). Je nutné rozlišovat pojem 
základní dekor, speciální dekor a barevná fólie. V případě speciálních dekorů a barevných fólií je nutno 
počítat prořez profilů a prodlužuje se termín dodání. 

DEKORY DŘEVA – ZÁKLADNÍ 

Zlatý dub 

Golden Oak 
Ořech 

Nussbaum 

Tmavý Dub 

Mooreiche 

Antracitová šedá 

Anthrazitgrau 
Čedičová šeď 

Basaltgrau 

     

DEKORY DŘEVA – SPECIÁLNÍ 

Bříza 

Birke Rosé 

Montana 

Montana 
Teak 

Teak 

Vermont 

Vermont 

Cheyenne 

Cheyenne 

Meranti 

Meranti 

Tiama 

Tiama 
Oregon 4 

Oregon 4 

Horská borovice 

Bergkiefer 

Pruhovaná 
douglaska 

Streifen-Douglasie 
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Mahagon 

Mahagoni 
Macoré 

Macoré 

   

BARVY FÓLIÍ 

Tmavě červená 

Dunkelrot 

Vínová červeň 

Weinrot 

Brilantová modř 

Brilantblau 

Ocelová modř 

Stahlblau 

Mechová zeleň 

Moosgrün 

Šedá 

Grau 

Křemenná šedá 

Quarzgrau 

Antracizová šeď hl. 

Anthrazitgrau Sat. 

Černohnědá 

Schwarzbraun 

Tmavá zeleň 

Dunkelgrün 

Bílá speciál 

Weis genarbt 

Krémově bílá 

Creme 

Signální šeď hl. 

Signalgrau Satin 

Metbrush Alu 

Metbrush Alu 

Světle šedá 

Lichtgrau 

Achátová šeď 
Achatgrau 

 

 

   

 

1.25.1.3 Možnosti zasklení 

Pro zasklení dvojskly i trojskly jsou k dispozici zasklívací lišty hranaté. 

24 - 25mm 27 - 29mm 31 - 33mm 35 - 37mm 39 - 41mm 43 – 45mm 47 – 49mm 

       

GP8240 
GP8280 

 

GP8320 

 
GP8360 

GP8400 

 
GP8440 GP8480 
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U tohoto profilového systému je pro zajištění lepších tepelně-technických vlastností hlubší zasklívací 

polodrážka, s čímž souvisí vyšší zasklívací lišty. Toto provedení má negativní vliv na jejich ohýbatelnost, která se 

využívá při zasklívání s napojením zasklívacích lišt v rozích na pokos (u pravoúhlých prvků pod úhlem 45°). Abychom 

tímto neomezovali minimální vyrobitelné rozměry, tak při určitých rozměrech prvku či členění budou zasklívací lišty 

napojeny na tupo (u pravoúhlých prvků pod úhlem 90°). 

Skutečnost, že budou zasklívací lišty napojeny na tupo je nutno uvést v poznámce u položky. Pro usnadnění 

jsme do Klaes vložili upozornění, které vychází z velikosti křídla. V případě členění příčkami v křídle je však rozměr 

zasklívací lišty nutno kontrolovat ručně. Při ruční kontrole lze využít závislosti:  

délka zasklívací lišty = délka hrany skla + 10 mm     (hraniční délka hrany skla je tedy 510 mm) 

Napojení zasklívacích lišt na pokos (u pravoúhlých prvků pod úhlem 45°): 

u každého skla či výplně musí být minimálně jedna zasklívací lišta dlouhá 520mm. 

 

Napojení zasklívacích lišt na tupo (u pravoúhlých prvků pod úhlem 90°): 

v případě, kdy není ani jedna zasklívací lišta u skla či výplně dlouhá 520mm. 

 

1.25.1.4 Nalepovací příčky 

Obrázek  Rozměr č. výrobce  Varianta  Duplex TGI  

 
27 mm x 9 mm 416 302 

 

oboustranná s duplexem 

 
21,5 mm 

 

45 mm x 9 mm 416 304 
oboustranná s duplexem 

 
31,5 mm 

 

65 mm x 9 mm 416 306 
oboustranná s duplexem 

 
2x 21,5 mm 
na 59 mm 
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1.25.2 OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE A POSUVNÉ DVEŘE PASIV EVO 

1.25.2.1 Vlastnosti oken a balkónových dveří 

U tohoto systému se předpokládá standardní použití izolačních trojskel tloušťky 44mm či 48mm. 
Neprůhledné výplně tloušťky 40mm. 

Stavební hloubka 82 mm 

Počet komor rámu a křídla 6 

Prostup tepla oknem Uw (4-16-4 Ug=1,1) 1,1 W/m2K 

Prostup tepla oknem Uw (4-16-4 Ug=1,0) 1,0 W/m2K 

Prostup tepla oknem Uw (4-16-4-16-4 Ug=0,6) 0,77 W/m2K 

Prostup tepla oknem Uw (4-18-4-18-4 Ug=0,5) 0,70 W/m2K 

Distanční rámeček Plastový TGI Spacer, černý 

Hloubka zasklívací polodrážky 30 mm 

Těsnění - středový systém (2x dorazové, 1x 
středové)  

černé, dorazové EPDM (vkládané), středové 
TPE (extrudované) 

Zatížení větrem CE2400/BE2400 – okna,     C4/B4 – balk.dveře 

Vodotěsnost E700 

Průvzdušnost Třída 4  

Akustické vlastnosti se zasklením 4-16-4 Rw=33 (-1, -5) dB TZI2 

Akustické vlastnosti se zasklením 4-16-4-16-4 Rw=34 (-1, -6) dB TZI2 

Akustické vlastnosti se zasklením 6-18-4-16-4 Rw=36 (-2, -6) dB TZI3 

1.25.2.2 Co je standardem 

V tabulce níže je uveden přehled základního provedení otvíravě sklopného okna, které lze dle 
požadavku zákazníka měnit.  

 Okno Balkónové dveře Posuvné dveře 

Barva profilů Bílá 

Krytky dílů kování Plastové bílé 

Klička Bílá FKS Bílá FKS Bílá Siegenia 

těsnění 
černé, dorazové EPDM (vkládané), středové TPE 

(extrudované) 

Zasklení 4-18-4-18-4 (Ug = 0,5 Wm-2K-1) 

Distanční rámeček Černý TGI Spacer 

Kování Celoobvodové Siegenia Titan AF 

bezpečnost Dva bezpečnostní uzavírací body 

Pojistka proti chybné manipulaci Ano 

Přizvedavač křídla Ano Ano Ne 

Balkónová západka a madélko Ne Ano Ne 

Mikroventilace Ano Ano Ne 
Pozn.:  mikroventilace, je pro OS okna od rozměru 430x500 mm 
 pojistka proti chybné manipulaci a přizvedavač křídla od výšky okna 620 mm 
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1.25.2.3 Základní profily 

1.25.2.3.1 Rám 

Dostupná je jedna varianta rámů, použitelná u oken, balkónových a posuvných dveří.  

 

Číslo profilu  šířka Ix Použití 

standardní 

HP9020 

 

73 mm 2,0 mm = 2,26 cm4 

okna 

balkónové dveře 

posuvné dveře (PSK) 

 

1.25.2.3.2 Křídlo 

Dostupné jsou dvě varianty dovnitř otevíravých křídel a křídlo ven otevíravé. Standardní se 
používá jako základní křídlo u oken a balkónových dveří. Široké křídlo je možno použít u oken a 
balkónových dveří z důvodu rozměrových limitů či na přání zákazníka.  

Číslo profilu  šířka Ix Použití 

standardní 

HP8920 

 

85 mm 
3,43 cm4 

 

okna 

balkónové dveře 

posuvné dveře (PSK) 

široké 

HO8930 

 

115 mm 7,8 cm4 

okna 

balkónové dveře 

posuvné dveře (PSK) 

(statika, FAB) 

široké ven 

HO8540 

 

115 mm 7,8 cm4 

ven otevíravá okna 

balkónové dveře 
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1.25.2.3.3 Rámový sloupek / poutec 

K dispozici jsou dva typy rámových sloupků (standard a statik). Při konstrukci prvků je nutno 
hlídat statické možnosti (zatížení větrem). 

Číslo 
profilu 

 
šířka Ix 

Umístitelné 
závěsy 

poznámka 

HO8320 

(standard) 

 

96 mm 3,45 cm4 1 ks Rámový 
sloupek/příčka 

HO8310 

(statik) 

 

96 mm 8,86 cm4 1 ks Rámový 
sloupek/příčka 

1.25.2.3.4 Křídlový sloupek / poutec 

K dispozici je jeden typ křídlového sloupku.  

Číslo 
profilu 

 
šířka Ix 

Umístitelné 
závěsy poznámka 

HO8320 

 

96 mm 3,45 cm4 1 ks Křídlový 
sloupek/příčka 

1.25.2.3.5 Stulp 

K dispozici je jeden typ stulpu.  

Číslo 
profilu 

 
šířka Ix 

Umístitelné 
závěsy poznámka 

HO9800 

 

80 mm 2,26 cm4 - stulp 
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1.25.2.4 Odvodnění 

Odvodnění funkční spáry může být provedeno ve třech variantách. Standardně se provádí čelní 
odvodnění s krytkami odvodňovacích otvorů. Žádné odvodnění se volí pouze při umístění prvku 
v interiéru (bez styku s deštěm). 

 

 

1.25.2.5 Kotvení 

Standardně je z výroby provedena příprava pro kotvení turbošrouby po všech čtyřech stranách 
rámu. Sestavy se u systému PASIV EVO spojují turbošrouby otvory jsou v rámech a spojích 
předvrtány. Na vyžádání může být zvolen jiný systém předvrtání pro turbošrouby (bez předvrtání – pro 
páskové kotvy, dané strany prvku). 
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1.25.3 Spojovací a výztužné profily 

1.25.3.1 Spojovací profily oken, balkónových dveří a posuvných dveří (82 mm) 

Spojovací profily se používají pro vytvoření sestav z více prvků (rámů). Použitelnost jednotlivých 
typů se liší dle celkové velikosti sestavy a dle velikosti zatížení větrem (viz. statické výpočty). 

Součástí spojů jsou příslušné plastové profily, výztuhy, kompripásky a dle vybrané varianty 
kotevní patky. 

 

PEVNÉ SPOJE 

Spoj Konstrukce 
Klaes 

Příslušenství Klaes obrázek 

V
zd

á
le

n
o

st
 

m
e
zi

 r
á
m

y
 

Ix spoje 
[cm4] 

D
il
a
ta

ce
 

Použití 

K
o

te
v
n

í 
p

a
tk

y
 

B
a
rv

a
 

2 mm S-10 

PDS_82_NP0190 B 

PDS_82_NP0190 D 

PDS_82_NP0190 DZ 

PDS_82_NP0190 PD 

PDS_82_NP0190 PDZ 

2 mm 0,0 ne 
vodorovně / 

svisle ne ano 

20 mm S-13 

PDS_82_NP8120 B 

PDS_82_NP8120 D 

PDS_82_NP8120 DZ 

PDS_82_NP8120 PD 

 PDS_82_NP8120 PDZ 

20 mm 4,06 ne 

vodorovně / 
svisle 

(jakl  

50 x10 x 

1,5mm) 

ne ano 

6mm 
S-20  
INT 
EXT 

 

PDS_82_NP8140 B 

PDS_82_NP8140 D 

PDS_82_NP8140 DZ 

 

PDS_82_NP8140 PD INT 

PDS_82_NP8140 PDZ INT 

 

PDS_82_NP8140 PD EXT 

PDS_82_NP8140 PDZ EXT 

 

 

 
6 mm 34,10 ne 

vodorovně / 
svisle 

ne ano 

 

svisle 

14 mm 

 
S-25 

PDS_82_406.286 B 

PDS_82_406.286 D 

PDS_82_406.286 DZ 

PDS_82_406.286 PD 

 PDS_82_406.286 PDZ 

14 mm 42,60 ne 
vodorovně / 

svisle 
ne ano 
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90° S-40 

PDS_82_416.210 B 

PDS_82_416.210 D 

PDS_82_416.210 DZ 

PDS_82_416.210 PD 

PDS_82_416.210 PDZ 

 

4/108 mm 
(vnitřní/vnější 

rozměr) 
7,20 ne 

svisle 
(jekl  

40 x 40 x 2 mm) 
ne ano 

var S-30 

PDS_82_NP8160 B 

PDS_82_NP8160 D 

PDS_82_NP8160 DZ 

PDS_82_NP8160 PD 

PDS_82_NP8160 PDZ 

 
 

var 21,88 ne 
svisle          

(tr 60x 3 mm) 
ne ano 

DILATAČNÍ SPOJE 

Dilat. 
spoj 

Konstrukce 
Klaes 

Příslušenství Klaes obrázek 

V
zd

á
le

n
o

st
 

m
e
zi

 r
á
m

y
 

Ix spoje 
[cm4] 

D
il
a
ta

ce
 

Použití 

K
o

te
v
n

í 
p

a
tk

y
 

B
a
rv

a
 

6 mm S-10D 

PDS_82D_NP0190 B 

PDS_82D_NP0190 D 

PDS_82D_NP0190 DZ 

PDS_82D_NP0190 PD 

PDS_82D_NP0190 PDZ 

6 mm 0,0 ano 
vodorovně / 

svisle ne ano 

20 mm S-25D 

PDS_82D_406.286 B 

PDS_82D_406.286 D 

PDS_82D_406.286 DZ 

PDS_82D_406.286 PD 

 PDS_82D_406.286 PDZ 

20 mm 42,60 ano vodorovně / 
svisle 

ano ano 

 

1.25.3.1.1 Spoj 2 mm (2x NP0190) S10 

Pevný spoj rámů bez možnosti dilatace. Dostupný je jak v 
oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při 
zadání v Klaes jsou vnitřní a vnější plastové lišty, kompripáska a 
svorníky. Tento typ spoje je vhodný na nižší prvky, kde zatížením 
větrem přenesou výztuhy v rámech. Spoj je možné použít ve svislé i 
vodorovné orientaci. Ve vodorovné orientaci lze využít pro max. velikost 
pole 1000 x 1500mm (1,5m2) 
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1.25.3.1.2 Spoj 20 mm (NP8120) S13 

Pevný spoj rámů bez možnosti dilatace. Dostupný je jak v 
oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při 
zadání v Klaes je plastový profil s ocelovou výztuhou, kompripásky, 
svorníky. Tento plošně srovnaný spoj je použitelný u sestav s roletou. 
Spoj je možné použít ve svislé i vodorovné orientaci. Spoj není 
vhodný do barevných sestav, protože nemá překrytí. Při dilatování 
profilů vzniká neestetická spojovací spára. Ve vodorovné orientaci lze 
využít pro max. velikost pole 1200 x 1500mm (1,8m2) 

1.25.3.1.3 Spoj 6mm (NP8140) S20 

Pevný spoj rámů bez možnosti dilatace. Dostupný je jak v oboustranném bílém, tak foliovaném 
provedení. Součástí spoje při zadání v Klaes je plastový profil s ocelovou výztuhou, kompripásky, 
svorníky. Vyztužený spoj je vhodný pro spojování standardních vyšších sestav. Spoj je možné použít ve 
svislém i vodorovném směru. Ve vodorovné orientaci lze využít pro max velikost pole 1200 x 1500mm 
(1,8m2). Spoj je k dispozici ve variantě s výztuhou směřovanou do interiéru nebo do exteriéru (obdoba 
S20 pro EFEKT). 

 

 

   INT        EXT 

  

   Vodorovné i svislé použití    Jen svislé použití! 

1.25.3.1.4 Spoj 14mm (2x 406 286) S25 

Pevný spoj rámů bez možnosti dilatace. Dostupný je jak v 
oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při 
zadání v Klaes je plastový profil s ocelovou výztuhou, kompripásky, 
svorníky. Vyztužený spoj je vhodný pro spojování nejvyšších sestav. 
Spoj je možné použít ve svislém i vodorovném směru (obdoba S20 
pro OMEGA). Ve vodorovné orientaci lze využít pro max. velikost pole 
2000 x 1300mm (2,6m2). 
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1.25.3.1.5 Rohový spoj 90° (416 210) S40 

Spoj se používá pro spojení rámů do pravoúhlé sestavy 
s vnitřním či vnějším úhlem 90°. Dostupný je jak v oboustranném 
bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při zadání v Klaes je 
plastový profil s ocelovou výztuhou a kompripásky. Kotevní prvky ani 
spojovací šrouby nejsou součástí dodávky, roh je osazen spodní 
krytkou. 

Bez pomocného rozšiřovacího profilu 50 mm nelze osadit 
sestavu dvěma kličkami k rohovému sloupku (doporučujeme spíše 
větší). Obdobně to platí při kombinaci jedné kliky u rohu a otvíravého 
okna se závěsy u rohu, kdy pro otevření na 90° je nutné použít 
rozšiřovací profily min. 65 mm, tedy v kombinaci 50 + 30 = 80 mm. 
Při umístění otvíravého křídla se závěsy u rohového sloupku bez 
rozšiřovacího profilu nelze křídlo otevřít do 90°. 

1.25.3.1.6 Rohový variabilní spoj 75° - 230°  

Spoj se používá pro spojení rámů do nepravoúhlé sestavy s vnitřním či vnějším úhlem v rozsahu 
75° až 230°. Dostupný je jak v oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při 
zadání v Klaes jsou plastové profily s ocelovou výztuhou a těsnící pásky. V systému nejsou dostupné 
kotevní patky ani horní a dolní krytky. 

Odpočty variabilního rohu 

 

 

V případě osazení sestavy dvěma kličkami na křídlech, umístěných u variabilního rohu (z důvodu 
kolize při sklápění či otvírání křídla), musí být použity mezi rámy okna a rohem rozšiřovací profily.  

 

 

 

 

Úhel α 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Rozměr A 127,7 121,9 116,6 111,9 107,5 103,5 99,8 96,3 93,0 

Úhel α 120 125 130 135 140 145 150 155 160 

Rozměr A 89,8 87,0 84,1 81,4 78,8 76,3 73,8 71,4 69,1 

Úhel α 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 

Rozměr A 66,7 64,4 62,2 59,9 57,6 55,4 53,1 50,7 48,4 46,0 43,5 41,0 38,4 35,7 
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1.25.3.1.7 Dilatace 6 mm (2x NP0190) S10D 

Dilatační spoj rámů s možností délkové dilatace. Dostupný je jak v 
oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje při zadání 
v Klaes jsou vnitřní a vnější plastové lišty, kompripáska, distanční špalíky 
a svorníky. Tento typ dilatačního spoje je vhodný na nižší prvky, pásová 
okna, kde zatížením větrem přenesou výztuhy v rámech. Spoj používáme 
pro dilatování bílých sestav delších než 5m a barevných sestav delší 3m. 
Spoj je možné použít ve svislé i vodorovné orientaci. Ve vodorovné 
orientaci lze využít pro max. velikost pole 1000 x 1500mm (1,5m2). 

1.25.3.1.8 Dilatace 20mm (2x 406 286) S25D 

Dilatační spoj rámů s možností délkové dilatace. Dostupný je 
jak v oboustranném bílém, tak foliovaném provedení. Součástí spoje 
při zadání v Klaes je plastový profil s ocelovou výztuhou, kompripásky, 
svorníky, distanční podložky, kotevní patky (pár). Vyztužený spoj je 
vhodný pro spojování nejvyšších sestav. Spoj používáme pro dilatování 
bílých sestav delších než 5m a barevných sestav delší 3m. Spoj je 
možné použít ve svislém i vodorovném směru (obdoba S20D pro 
OMEGA). Ve vodorovné orientaci lze využít pro max. velikost pole 2000 x 1300mm (2,6m2).    

 

1.25.4 Doplňkové profily PASIV EVO 

V této části jsou umístěny doplňkové profily, které se vztahují k profilovému systému PASIV 
EVO. Jedná se zejména o podkladní a rozšiřovací profily, které jsou profilově závislé. 

1.25.4.1 Podkladové profily 

Podkladový profil je umístěn v dolní části pod rámem a většinou vytváří vnější a vnitřní 
polodrážku pro umístění exteriérového a interiérového parapetu s možností nalepení paropropustných a 
parotěsných fólií.  

Standardně je na okna a balkónové dveře dodávána 30 mm vysoká podkladová lišta 
PPEPS1BRU02, která vytváří vnější i vnitřní polodrážku pro parapet. Tento profil je dostupný pouze 
v konstrukci Klaes. 

 Konstrukce 
Klaes 

Popis varianty výška komor Ix Použití 

 

PPEPS1BRU02 
okenní podkladní profil 

s izolační vložkou, 7112 pro 
bE82 tepelně izolační 

30 mm 6 - Okna, balkónové dveře 

 

PTPRBE01R 

 

PTPRBE02R 

 

PTPRBE03R 

balkonový podkladní profil, 
izolační sendwich 

TPR/XPS/TPR/ABS 62mm, 
pro rámy bE82, plošně 
srovnaný s rámem, bílý 

100 mm 

 

150mm 

 

200mm 

0 - balkónové dveře, 
posuvné dveře 

 

Pro výrobky s prahem – balkonové dveře s AL prahem lze volit podkladový profil ze sortimentu 
rozšiřovacích profilů stavební hloubky 73mm (EFEKT) např. 30mm vysoký. 
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Konstrukce 

Klaes Popis varianty výška komor Ix Použití 

 

NP1350 prahový podkladní profil, 
rozšiřovací profil 30/73mm  

30 mm 5 - AL práh 

 

PTPRBE01P 

 

PTPRBE02P 

 

PTPRBE03P 

prahový podkladní profil, 
izolační sendwich 

TPR/XPS/TPR/ABS 62mm, 
pro rámy bE82, plošně 
srovnaný s prahem bílý 

100 mm 

 

150mm 

 

200mm 

0 - AL práh 

Dále je možno jako podkladní profil balkonových, posuvných dveří a stěn vybrat podkladové 
profily tvořené sandwichem VPTREND hloubky 62mm, volitelné výšky 100mm/150mm/200mm. Výšku 
podkladového profilu lze na stavbě přizpůsobit seříznutím. 

 

1.25.4.2 Rozšiřovací okenní profily 82mm 

Dostupné jsou typy rozšiřovacích profilů rámu, které se používají pro zvýšení jeho pohledové 
šířky (např. z důvodu zateplení stavební konstrukce). Profily lze vzájemně kombinovat a zvýšit tak 
vyskládanou šířku. Doporučuje se však použít max. tři rozšiřovací profily z důvodu tepelné roztažnosti 
a tvarové stability.  

Variantu s výztuhou je nutno použít v následujících případech: 

• rozšiřovací profil v barevném provedení; 
• jedná se o rozšiřovací profil pod rolety; 
• jedná se o rozšiřovací profily s přídavným zatížením (kotvení na kotvy, spoje 

s rozšiřovacími profily). Vždy je nutno pamatovat na stabilitu a možnost ukotvení prvku. 

 
Konstrukce 

Klaes Příslušenství Klaes Popis varianty šířka Ix 

 

NP8300 
PDR_82_NP8300 B 

PDR_82_ NP8300 BV 
PDR_82_ NP8300 D 
PDR_82_ NP8300 DZ 

dle barvy rámu bez výztuhy 

30 mm 

- 

NP8300@1V dle barvy rámu s výztuhou 2,86 cm4 

NP8300@WE bílé provedení bez výztuhy - 

NP8300@WE1V bílé provedení s výztuhou 2,86 cm4 

 

NP8500 PDR_82_NP8500 B 
PDR_82_ NP8500 BV 
PDR_82_ NP8500 D 
PDR_82_ NP8500 DZ 
PDR_82_ NP8500 PD 
PDR_82_ NP8500 PDZ 

dle barvy rámu bez výztuhy 

50 mm 

- 

NP8500@1V dle barvy rámu s výztuhou 6,35 cm4 

NP8500@WE bílé provedení bez výztuhy - 

NP8500@WE1V bílé provedení s výztuhou 6,35 cm4 

 

NP8700 

PDR_82_NP8700 B 
PDR_82_ NP700 BV 
PDR_82_ NP8700 D 
PDR_82_ NP8700 DZ 
PDR_82_ NP8700 PD 
PDR_82_ NP8700 PDZ 

dle barvy rámu bez výztuhy 

150 mm 

- 

NP8700@1V dle barvy rámu s výztuhou 20,29 cm4 

NP8700@WE bílé provedení bez výztuhy - 

NP8700@WE1V bílé provedení s výztuhou 20,29 cm4 
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Rozšiřovací profil lze umístit na libovolnou stranu rámu výplně otvorů, je však vhodné se 
vyvarovat rohovým napojení rozšiřovacích profilů (např. současné umístění na boku a nahoře) 
z důvodu možných problémů s těsností tohoto napojení, nevzhlednými spárami a deformacemi spoje. 
Dále nedoporučujeme celkovou šířku rozšiřovacích profilů nad 200 mm z důvodu stability a rovinnosti. 
Při použití rozšiřovacích spojů je vždy nutno dbát zvýšené pozornosti způsobu kotvení a dimenzování 
prvků a sestav (například u sestav s horním rozšiřovacím profilem nad 100 mm se musí použít 
vyztužený spoj s ukotvením do stavební konstrukce). 

 

1.25.5 Univerzální doplňkové profily 

V této části jsou umístěny doplňkové profily, které se nevztahují k žádnému profilovému 
systému a jsou pro univerzální použití. Jedná se zejména o začišťovací a obkladové lišty, které nejsou 
profilově závislé.  

1.25.5.1 Rohové, krycí a začišťovací lišty, obkladové profily 

 Příslušenství Klaes Rozměr barva Poznámka 

 PDO_LISTA_30MM B 

2,5 x 30 mm 

bílá RAL9016 

Zakrývací lišta 

 

PDO_LISTA_30MM D dekor 

 PDO_LISTA_40MM B 

2,5 x 40 mm 

bílá RAL9016 

 

PDO_LISTA_40MM D dekor 

 
PDO_LISTA_50MM B 2,5 x 50 mm 

bílá RAL9016 
PDO_LISTA_60MM B 3,0 x 60 mm 

 

PDO_ROH_30X30 B 30 x 30 mm 

bílá RAL9016 Rohový profil 
PDO_ROH_40X20 B 40 x 20 mm 

PDO_ROH_40X40 B 40 x 40 mm 

PDO_ROH_60X40 B 60 x 40 mm 

  

1.25.6 změny v katalogu 

10/2014 první vydání 
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