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Spoločnosť Slovaktual je výrobcom plastových okien a hliníkových dverí, 
vyrábaných najmodernejšiou technológiou, vďaka ktorej zabezpečuje 
vynikajúce kvalitatívne vlastnosti svojich produktov. Okná vznikajú 
na plnoautomatizovaných výrobných linkách (proces výroby je riadený 
počítačovou technológiou bez výkresovej dokumentácie).

(august-november) bola zavedená tretia 
smena. Firma zakúpila v roku 1998 
v súlade s európskymi trendmi naj-
modernejšiu linku „SINGLE LINE“ na 
výrobu plastových okien od nemeckej 
firmy ELUMATEC. V zrekonštruovanej 
výrobnej hale v Pravenci sa sústredila 
výroba farebných a atypických okien 
a v novej hale v Pravenci na najmo-
dernejšej výrobnej linke riadenej počí-
tačmi s pomocou čiarových kódov sa 
vyrábajú najviac žiadané biele plastové 
okná. Firma SLOVAKTUAL prestala 
vyrábať plastové dvere a začala vyrá-
bať hliníkové dvere. Na výrobu dverí 
zakúpila firma nové strojné zariadenie 
od firiem ALUMA a ELUMATEC. 
Spoločnosť kúpila vlastný kamión na 
prepravu kontajnerov. S jeho pomo-
cou sa darí zabezpečovať operatívnosť 
dodávok. Firma disponuje 35-imi 
vlastnými kontajnermi, čo zabezpe-
čuje uloženie kontajnera s oknami na 
väčších stavbách aj na niekoľko dní. 
Stratégiou firmy SLOVAKTUAL je 
orientácia na konkrétneho zákazníka, 
jeho požiadavky a skrátenie dodacích 
termínov na minimum. 
Samozrejmosťou je aj kvalita dodaných 
výrobkov o čom svedčia certifikáty od 
skúšobne LIGNOTESTING Bratislava, 
VÚSAPL Nitra, rakúskej skúšobne 
ERTL Oftering/Linz, MZLU Zlín 
a ift ROSENHEIM Nemecko.

7. september 2007 sa stal pre 
SLOVAKTUAL významným dňom. 
Novootvorená výrobná hala „D“ 
a kancelárske priestory administratív-
nej budovy potvrdili trend spoločnosti. 
Zámerom vybudovania haly v hodnote 
30 miliónov bolo rozšírenie kapacity 
výroby hliníkových dverí a atypic-
kých okien na plnoautomatizovanej 
linke, pričom strojové vybavenie stálo 
zhruba 25 miliónov. V novej výrobnej 
hale o rozlohe 2000 m2 je umiestnená 
výroba hliníkových dverí a výroba 
atypických okien. V hale budú umiest-
nené nové strojné zariadenia, najmo-
dernejšie obrábacie centrum SBZ 130 
pre opracovanie hliníkových profilov 
a PVC dverových profilov, taktiež nové 
nárezové centrum pre Al. profily.

Akosť výrobkov je prísne sledovaná 
a potvrdená certifikátmi kvality. 
Slovaktual je firma s výlučne slo-
venským kapitálom, ktorá pôsobí na 
slovenskom trhu už 17-ty rok a to 
bez akejkoľvek dotácie štátu, či iných 
fondov. Stratégiou firmy je orientá-
cia na konkrétneho zákazníka, čoho 
dôkazom je prítomnosť obchodného 
zastúpenia v takmer každom meste 
Slovenska. K septembru 2007 narástol 
počet obchodných zastúpení na 83. 
V Českej republike v súčastnosti 
vzniklo už 8-me obchodné zastúpenie. 
Ďalšie pobočky sa nachádzajú vo Švaj-
čiarsku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. 
Dôležitým ukazovateľom sú investície 
(stavebné i strojové), ktorých objem 
za posledné 4 roky (2004 - september 
2007) dosiahol takmer 390 miliónov 

korún. Z toho za prvých 7 mesia-
cov 2007 bolo preinvestovaných 
76 miliónov Sk, do konca roka tento 
stav narastie na 90 miliónov korún. 
Spoločnosť Slovaktual sa podľa prílohy 
TOP 100 časopisu Eurostav stala 
najväčším výrobcom plastových okien 
na Slovensku za rok 2005, ako aj 
za rok 2006.

Profil tejto prosperujúcej spoločnosti sa 
dá zahrnúť v krátkosti do niekoľkých 
etáp. Spoločnosť SLOVAKTUAL bola 
založená v roku 1990 ako montážna 
firma. Začiatkom roku 1993 spoločnosť 
zakúpila výrobnú linku z rakúskej 
firmy ACTUAL a začala s vlastnou 
výrobou. Firma SLOVAKTUAL začala 
postupne pracovať na dvojsmennú pra-
covnú dobu a v sezónnych mesiacoch 

SLOVAKTUAL sa od septembra teší novej 
výrobnej hale i kancelárskym priestorom


