
Slovaktual, najväčší výrobca plastových
okien na Slovensku, tento rok oslavuje

dvadsiate výročie svojej existencie. Celých
20 rokov ako líder v oblasti výroby plastových
okien drží krok s najmodernejšími technoló-
giami výroby, presadzuje novinky a vždy má vo
svojej ponuke niečo, čo spoločnosť Slovaktual
robí jedinečnou. Za 20 rokov sa rodina
„slovaktualákov“ rozrástla na niekoľko 100-ti-
síc spokojných zákazníkov.

Čo ponúka Slovaktual svojim zákazníkom
dnes?

Systém stredového tesnenia
Za celú dobu svojej existencie spoločnosť

Slovaktual vyrába okná len so stredovým tes-
nením (tri tesnenia). Systém stredového tes-
nenia preveril čas aj v náročných klimatických
podmienkach Rakúska, Švajčiarska alebo
v prímorských štátoch západnej Európy. Tento
systém zvyšuje odolnosť okien voči poveter-
nostným vplyvom, zabraňuje vniknutiu vody
do medziokenného priestoru, suchá komora
chráni kovanie voči vlhkosti a nečistotám.

Systém vlepovania skiel
Ako jeden z mála výrobcov plastových okien

Slovaktual už viac ako tri roky používa pri vý-
robe okien technológiu vlepovania skiel, ktorá
sa bežne využíva v automobilovom, lodiar-
skom a leteckom priemysle.

Ide o technológiu, pri ktorej je sklená výplň
po celom svojom obvode vlepená do krídla,
čím sa stáva jeho pevnou súčasťou.

Výhody vlepeného skla
Je ich niekoľko: zlepšenie tepelnej izolácie

okna o 8 až 10 %; zlepšuje sa zvuková izolá-
cia; znižuje sa riziko rosenia na okraji skla;
zlepšila sa stabilita okien. V neposlednom ra-
de sa zvýšila bezpečnosť celého okna, pretože
nie je možné sklo vtlačiť dnu a vniknúť do inte-
riéru. To, že okno je stabilnejšie – nesadá,
znamená menej starostí do budúcna. A pokiaľ
ide o výmenu poškodeného skla, servisný
technik túto operáciu zvládne za 20 minút
priamo u zákazníka.

V súčasnosti predstavujú okná s vlepenými
sklami až 70 % z celkovej produkcie spoloč-
nosti Slovaktual.

Slovaktual kráča s dobou
Životné prostredie je nevyhnutnou podmien-

kou našej existencie a prežitia. Je to jediná klí-
ma pre život, ktorú máme. Logickou nevyhnut-
nosťou je chrániť ju a zveľaďovať. Čoraz častej-
šie si uvedomujeme dôsledky nášho nezodpo-
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Najväčší výrobca plastových okien na Slovensku má 20 rokov

Slovaktual stále letí,
vedia to aj malé deti!

Spomínate si na básničku, ktorá znela z rádií?
„Domček staviam, prerábam, ale stále prievan mám.

Okná mi tam chýbajú, ale už ich montujú.“
Nezabudnuteľný spot spoločnosti SLOVAKTUAL s. r. o., Pravenec

ešte dlho znel v našich mysliach...

Slovaktual STANDARD - OL
Stavebná hĺbka 70 mm
Pri štandardnom zasklení 4-16-4 mm dosahuje
súčiniteľ prechodu tepla celého okna
UW = 1,2 W/m2K



vedného správania. Zhoršujúci sa
stav má nespočetne veľa dôsled-
kov, ktorých skutočný nepriazni-
vý dopad na životné prostredie
a budúce pokolenia preverí
len čas. Našťastie, väčšina
z nás si to uvedomuje, čo
v konečnom dôsledku
vedie k znižovaniu ne-
gatívnych faktorov na ži-
votné prostredie. Ide na-
pr. o znižovanie celkovej
spotreby energií, zavá-
dzanie nových šetrnej-
ších technológií, zníže-
nie emisie výfukových
plynov, používanie úspor-
ných elektrospotrebičov
triedy AAA+ a mnoho ďalších
foriem, ktoré vo finále chránia na-
še životné prostredie.

Aj spoločnosť SLOVAKTUAL s. r. o.,
Pravenec stojí v rade tých, ktorým záleží na
tom, v akom prostredí vyrastajú naše deti
a budú vyrastať ďalšie pokolenia. Ako jeden
z najväčších výrobcov plastových okien
v strednej Európe tiež svojimi výrobkami –
okennými výplňami, značnou mierou prispieva
k znižovaniu emisií, ktoré vznikajú pri vykuro-
vaní či klimatizovaní našich príbytkov, kance-
lárií a výrobných hál.

Tri jednotky od Slovaktualu
Sú to tri výrobky – plastové okná špičkovej

kvality a vynikajúcich parametrov.
Slovaktual STANDARD OL, Slovaktual PA-

SIV OL a Slovaktual PASIV HL.
Pre bytové domy a ich rekonštrukcie je urče-

né okno Slovaktual STANDARD OL. Ide o pro-

filový systém so stavebnou hĺbkou 70 mm.
Pri štandardnom zasklení 4-16-4 s Ar je
súčiniteľ prechodu tepla celého okna
Uw = 1,2 W/m2K.

Pre rodinné domy, nízkoenergetické a pasív-
ne domy sú určené systémy Slovaktual PASIV
OL a Slovaktual PASIV HL. Oba tieto systémy
majú stavebnú hĺbku 85 mm. V označení OL
znamená okno oblých línií a HL okno s mo-
dernými hranatými líniami.

Okno Slovaktual PASIV OL sa štandardne
zasklieva trojsklom 4-16-4-16-4 s Ar, kde
súčiniteľ prechodu tepla celého okna je
Uw = 0,8 W/m2K.

Okno Slovaktual PASIV OL je možné zaskliť
až do hrúbky 61 mm. Pri štandardnom za-
sklení 4-18-4-18-4 s Ar je súčiniteľ prechodu
tepla celého okna Uw = 0,7 W/m2K.

Všetky okná je možné vyrobiť v rôznych fa-
rebných vyhotoveniach. Okná Slovaktual
STANDARD OL a Slovaktual PASIV HL je mož-
né osadiť aj hliníkovým klipom, ktorý zvyšuje
užitkové vlastnosti okien.

Slovaktual rozširuje svoju ponuku aj o vý-
robky z hliníkových profilov. Tieto výrobky sú
zaradené do kategórie výrobkov vysokých úžit-

kových vlastností. Hliník má v stavebníctve
svoje uplatnenie a už niekoľko rokov sa radí
medzi štandardne používané materiály.
Spoločnosť Slovaktual má vo svojom výrob-
nom programe hliníkové okná a dvere, ktoré
spĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky. Ide
o tieto systémy:
- Heroal 020 – systém pre interiérové steny

a zádveria pre bytové domy.
- Heroal 065 – systém pre bytové domy.
- Heroal 110 E – systém pre nízkoenergetické

domy.
- Heroal 110 ES – okenný systém.
- Heroal 170 – systém pre zdvižnoposuvné

dvere.
Hliníkové okná a dvere možno vyrobiť v rôz-
nych vyhotoveniach laminácie alebo RAL

farbách.

Ako to bolo v tej básničke?
„Keď okná, tak suprové, Slovaktual plas-

tové.“ To, že Slovaktual je tu 20 rokov, hovo-
rí za všetko. Stabilná spoločnosť dáva záru-
ku serióznosti, ktorá by sa mala tiež zvažovať
pri kúpe okien. Nie každý vie vyrobiť to, čo po-

núka. Slovaktual si váži svojich zákazníkov
a dokáže im ušiť okná na mieru. Takže:

„Slovaktual stále letí, vedia to aj malé deti.“
Za Slovaktual František Ivaška

– manažér predaja pre SR
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Slovaktual PASIV - OL farebné vyhotovenie.
Stavebná hĺbka 85 mm s oblými líniami.
Pri štandardnom zasklení 4-16-4-16-4 mm
s Ug = 0,6 W/m2K dosahuje súčiniteľ prechodu
tepla celého okna UW = 0,8 W/m2K.

Slovaktual PASIV - HL.
Svojou stavebnou hĺbkou 85 mm a vlepeným
tepelnoizolačným trojsklom 4-18-4-18-4 mm je
predurčené pre nízkoenergetické a pasívne domy.
Súčiniteľ prechodu tepla celého okna
UW = 0,7 W/m2K.

Exkluzívne posuvné dvere.
Zdvižno posuvný systém Heroal 170,
ktorý ponúka výnimočné optické prepojenie
interiéru so záhradou alebo terasou.
- bezbariérový prah,
- výška krídla až 3000 mm,
- možnosť dodatočného elektropohonu.


