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Spoločnosť Slovaktual
Spoločnosť Slovaktual je výrobcom plastových 
okien a hliníkových dverí, ktoré sa vyrábajú 
najmodernejšou technológiou. Hlavným 
cieľom spoločnosti je zabezpečiť vynikajúce 
kvalitatívne vlastnosti svojich produktov. 
Okná sa vyrábajú na plnoautomatizovaných 
výrobných linkách, pričom akosť všetkých 
výrobkov je prísne sledovaná a potvrdená 
certifikátmi kvality. Stratégiou firmy je 
orientácia na konkrétneho zákazníka, čoho 
dôkazom je aj prítomnosť obchodného 
zastúpenia v takmer každom meste na 
Slovensku. V septembri 2007 dosiahol počet 
obchodných zastúpení úctyhodných 83. 
V Českej republike vzniklo v súčasnosti už 
ôsme obchodné zastúpenie. Ďalšie pobočky 
sú vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Poľsku 
a v Maďarsku.

Slávnostné otvorenie novej výrobnej haly D
Slávnostné otvorenie tejto haly sa uskutočnilo 
7. septembra tohto roku v areáli spoločnosti 
Slovaktual v Pravenci. Za prítomnosti 
majiteľov firmy Mariána Krča a Jána Svobodu 
bola pokrstená v poradí už tretia novostavba 
spoločnosti Slovaktual –  tentoraz  na výrobu 
hliníkových dverí a atypických okien. Výkonný 
riaditeľ spoločnosti Ľubomír Majzlan zavŕšil 
slávnostný ceremoniál spŕškou zlatistého sektu 
so želaním, aby nová hala zákazníkom naďalej 
prinášala značku, ktorá v sebe spája tradíciu 
a kvalitu vďaka najmodernejším technológiám.  

História spoločnosti Slovaktual 
História spoločnosti siaha do roku 1990, keď 
sa založením montážnej firmy položili základy 
jej budúceho úspechu. Začiatkom roka 1993 
spoločnosť zakúpila výrobnú linku z rakúskej 
firmy ACTUAL a začala s vlastnou výrobou. 
V roku 1998 v súlade s európskymi trendmi 
zakúpila najmodernejšiu linku SINGLE LINE 
na výrobu plastových okien od nemeckej firmy 
ELUMATEC.

k o m e r č n á  p r e z e n t á c i a

Slovaktual je na baby-boom výroby dverí 
a okien pripravený
Vývoj v spoločnosti Slovaktual sa nezastavuje. Po minuloročnom otvorení 
v poradí už tretej výrobnej haly v Pravenci sme boli svedkami slávnostného 
otvorenia novej haly na výrobu hliníkových dverí a atypických okien.  

Na snímke vidieť nadstavbu administratívnej budovy 
spoločnosti SLOVAKTUAL, ktorú dokončili v júli tohto 
roku. Stratégiou spoločnosti SLOVAKTUAL je orientácia 
na konkrétneho zákazníka.


