
CHARAKTERISTIKA  SPOLOâNOSTI
SpoloãnosÈ Slovaktual je v˘robcom plasto-
v˘ch okien a hliníkov˘ch dverí, vyrában˘ch
najmodernej‰iou technológiou, vìaka ktorej
zabezpeãuje vynikajúce kvalitatívne vlastnos-
ti svojich produktov. Okná  vznikajú  na  plno-
automatizovan˘ch  v˘robn˘ch  linkách  (pro-
ces v˘roby je riaden˘ poãítaãovou technoló-
giou bez v˘kresovej dokumentácie). AkosÈ
v˘robkov je prísne sledovaná a potvrdená
certifikátmi kvality. Slovaktual je firma s v˘luã-
ne slovensk˘m kapitálom, ktorá pôsobí na
slovenskom trhu uÏ 16. rok, a to bez akejko-
ºvek dotácie ‰tátu, ãi in˘ch fondov. Stratégi-

ou firmy je orientácia na konkrétneho
zákazníka, ãoho dôkazom je prítom-
nosÈ obchodného zastúpenia v takmer
kaÏdom meste Slovenska. K septem-
bru 2006 narástol poãet obchodn˘ch
zastúpení na 72. V zahraniãí má firma 8

poboãiek vo ·vajãiarsku v Rakúsku, Poºsku,
Maìarsku a v âesku. Z ekonomick˘ch ‰tatis-
tík z uplynulého obdobia je zaujímavé spo-
menúÈ obrat v roku 2005 v celkovom objeme
604,8 milióna Sk, ako aj obrat len za prv˘ch
9 mesiacov tohto roka 2006, ktor˘ narástol
uÏ na 600 miliónov korún. DôleÏit˘m ukazo-
vateºom sú investície (stavebné i strojové),
ktor˘ch objem za posledné 3 roky (2004 –
september 2006) dosiahol takmer 300 milió-
nov korún. Z toho za prv˘ch 9 mesiacov
2006 bolo preinvestovan˘ch bezmála 120
miliónov Sk. Firma je taktieÏ v˘znamn˘m
zamestnávateºom na hornej Nitre. Otvorením

novej haly vznikne ìal‰ích viac ako 60 pra-
covn˘ch miest, ãím narastie poãet zamest-
nancov k septembru tohto roku na 256.
K tomu treba spomenúÈ ìal‰ích cca 650
zamestnancov , ktor˘mi disponujú obchodné
zastúpenia a montáÏne skupiny po celom
Slovensku. SpoloãnosÈ Slovaktual sa podºa
prílohy TOP 100 ãasopisu Eurostav stala naj-
väã‰ím v˘robcom plastov˘ch okien na Slo-
vensku za rok 2005. Slovaktual je znaãka,
ktorá v sebe spája tradíciu s najmodernej‰ou
technológiou.

ZNAâKA KVALITY
KaÏdé okno Slovaktual získava v procese
v˘roby ochranné poznávacie prvky, pomocou
ktor˘ch sa dá aj dodatoãne overiÈ, ãi vám bolo
dodané skutoãne originálne okno Slovaktual.
1. UÏ na prv˘ pohºad v˘razná nálepka s logom
obsahuje návod na pouÏitie a údrÏbu okien

Otvorenie novej halyOtvorenie novej haly

Pohºad na novú v˘robnú halu.



spolu s peãaÈou kvality profilov Aluplast.
2. KaÏd˘ jednotliv˘ kus profilu je
oznaãen˘ v˘robn˘m ‰títkom, ktor˘ slúÏi
na presnú identifikáciu v procese v˘ro-
by a obsahuje tieÏ informácie o odbe-
rateºovi a objednávateºovi okna (Slovak-
tual alebo názov obch. zastúpenia Slo-
vaktualu).
3. V dolnom rohu okenného krídla
z exteriérovej strany je umiestnená
malá plastická Ïivicová samolepka
s logom Slovaktual.
4. Okná sú z v˘roby vybavené pevn˘mi
remencov˘mi pútkami pre jednoduch-
‰iu manipuláciu pri doprave a montáÏi
okien. Pri zabudovaní okien sa pútka
odstránia. Plastové profily sú chránené
fóliou s potlaãou proti po‰krabaniu
povrchu profilov napr. pri úprave omiet-
ky okolo okna.

Majitelia spol. 
Slovaktual 
pri slávnostnom 
prestrihnutí pásky.

SúãasÈou otvorenia bolo aj pracovné stretnutie majiteºov
obchodn˘ch zastúpení s vedením firmy Slovaktual.

Ján Berky Mrenica so svojou skupinou.


