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Slovaktual otvoril novú výrobnú halu
Dňa 8. apríla 2005 sa pri prí-
ležitosti 15. výročia pôsobenia 
spoločnosti Slovaktual usku-
točnilo v Pravenci slávnostné 
otvorenie novej výrobnej haly, 
ktoré bolo spojené s odovzda-
ním certifikátu Integrovaného 
systému riadenia. Otvorenie 
prebehlo za prítomnosti ob-
chodných partnerov spoloč-
nosti, dodávateľov okenných 
profilov a médií. Po príhovore 
výkonného riaditeľa Ľ. Maj-
zlana prestrihli pásky majitelia 
spoločnosti M. Krč a J. Svo-
boda. Keď si hostia prezreli 
výrobnú halu, odobrali sa na 
Bojnický zámok na slávnostnú 
recepciu. Výročie spoločnosti 
a otvorenie novej výrobnej 
haly sa tu oslávilo pri vystúpení 
Martina Babjaka a potom pri 
rozhovoroch a dobrom jedle. 

S prípravnými prácami na 
výstavbu novej haly sa začalo 
v novembri 2003, hrubá stav-
ba sa dokončila v júni 2004. 
Firma Elumatec zabezpečila 
dovoz a montáž novej výrob-
nej linky a po realizácii vonkaj-
ších spevnených betónových 
plôch a po terénnych úpravách 
sa 16. decembra 2004 vydalo 
kolaudačné rozhodnutie. In-
vestičné náklady na výstavbu 
haly prekročili sumu 42 mil. Sk 
a na zakúpenie novej výrobnej 
linky spolu so softvérom bolo 
potrebných ďalších 50 mil. 
Sk. Spustením výroby v novej 
hale sa kapacita výroby zvýšila 
z 300 okenných jednotiek na 
1 000 denne. Spoločnosť Slo-
vaktual v súčasnosti zamestná-
va viac ako 100 zamestnancov, 
má 50 obchodných zastúpení 

s vyše 300 zamestnancami po 
celom Slovensku, Rakúsku, 
Švajčiarku, Maďarsku, Poľsku, 
Taliansku, Českej republike. 
V minulom roku obrat firmy 

presiahol hranicu 400 mil. Sk 
a vyrobilo sa vyše 113-tisíc 
okenných jednotiek.

(Slovaktual)

Novinka 2005 z Bramacu
Bramac v tomto roku prichá-
dza na trh s novou ochranou 
strechy – novinkou PROTEC-
TOR, ktorá predstavuje nový 
štandard strešných krytín. 
Prednosťami tejto novej gene-
rácie strešných krytín sú väčšia 
ochrana pred zašpinením 
a dlhodobá farebná stálosť. 
Spoločnosť predstavila svoj no-
vý výrobok na veľtrhu Coneco 
5. apríla v bratislavskom Expo 
klube. Čaro príjemnému veče-
ru v rytme exotických tancov 
a jazzových melódií dodala aj 

skúška kvality povrchu strešnej 
krytiny v štýle Davida Copper-
fielda. 
Výrazné zlepšenie kvality 
povrchu strešných škridiel 
Bramac sa dosiahlo vďaka 
novej pevnej a tvrdej povrcho-
vej úprave, ktorá pôsobí ako 
ochranná vrstva už hotových 
povrchových úprav. Pôsobením 
chemicko-fyzikálnych väzieb 
s podkladom zaplní póry 
na povrchu škridiel a vytvorí 
hladký povrch s dostatočne 
tvrdou vrstvou. Táto povrchová 

úprava škridly poskytuje stre-
che päťnásobnú ochranu: pred 
extrémnymi vplyvmi životného 
prostredia, nepriaznivými po-
veternostnými vplyvmi, zaras-
taním machom a riasami, za-
špinením prachom a smogom 
a pred vyblednutím farby. 
Povrchová úprava Protektor 
je výsledkom výskumu, ktorý 
uskutočnili odborníci celého 
koncernu v minulých rokoch. 
Pred štyrmi rokmi sa povrcho-
vé úpravy tohto typu úspešne 
zaviedli v Nemecku a pred 

dvoma rokmi v Rakúsku. V mi-
nulom roku si úprava Protector 
získala svojich zákazníkov aj 
v Českej republike. 

(Bramac)

Hager prichádza na Slovensko 

Nemecká firma Hager, svetový 
producent elektroinštalač-
ných zariadení, prichádza na 
Slovensko. Na tunajšom trhu 
formálne pôsobí už od 1. ja-

nuára 2005 prostredníctvom 
svojej pobočky Hager Systems, 
s. r. o., no oficiálny vstup 
sa uskutočňuje netradičným 
spôsobom – prezentačným 
prednáškovým turné Hager 
Truck Tour – Svet moderných 
elektroinštalácií. Výrobky tejto 
nemeckej spoločnosti sú zná-
me najmä prostredníctvom 
značiek Hager, Tehalit a Polo, 
ktoré tvoria kompletný sor-
timent pre bytové a firemné 
inštalácie.
Podnikateľská skupina Hager 
je rodinný podnik, ktorý začal 

podnikať v oblasti elektroin-
štalácií ako remeselná pre-
vádzka Hager Elektro-Plastik 
OHG pred päťdesiatimi rokmi 
– v roku 1955. Od začiatku 
osemdesiatych rokov Hager 
rozširuje svoje aktivity na 
medzinárodnom trhu. V sú-
časnosti má zastúpenie vo 
vyše tridsiatich krajinách sveta. 
Hlavnými výrobnými piliermi 
spoločnosti sú tri závody – 
prevádzka v Obernai produku-
je ističe a vypínače a prevádzky 
v Ensheime a Blieskastele vyrá-
bajú meracie skrine pre elek-

tromery a plastové a oceľové 
rozvádzače.
Spoločnosť chce postupne 
budovať série produktov, a tak 
vytvoriť ponuku s globálnym 
systémom pre domovú elek-
troinštaláciu. V roku 2005 si 
Hager dal za cieľ dosiahnuť 
hrubý obrat miliardu eur. 
Z dlhodobého hľadiska je 
cieľom spoločnosti upevniť si 
postavenie na trhu a zaradiť sa 
medzi najväčších dodávateľov 
domových elektroinštalačných 
systémov.

(Hager)


