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Pan Josef Štědronský chtěl ve
svém rodinném domě, který
si sám postavil před 30 roky,
vyměnit okna, pro tože ta pů−
vodní dřevěná už špatně 
těsnila a propouštěla ne jen
teplo, ale i hluk z blízké silni−
ce. Požadavek měl jako na
všechno, co kupuje − dobrou
kvalitu za rozumnou cenu.

�Byla firma Slovaktual –
Radek Hladík jediná, 
kterou jste oslovil?
Vůbec ne. Oslovil jsem několik

známých firem z okolí, ale s je−
jich nabídkou, hlavně technic−
kým provedením, jsem nebyl
spokojený. Konečné slovo padlo
až po návštěvě pana Hladíka,
který ochotně přijel k nám domů
i se vzorky oken a doplňků k nim.
Vše nám vysvětlil a ukázal. Stačil
jeden pohled na konstrukci a by−
lo jasné, že je to okno, které je
o třídu lepší než od jiných firem.

�Nevyskytl se žádný 
problém?
Měli jsme několik požadavků.

Například v koupelně jsme chtěli u 
okna, které je výš, upravit klič− ku 
tak, aby byla lépe přístupná. Dále 
zachovat obklady v koupel− ně a 
na WC. Pan Hladík našel ře− šení   
a domluvil s montážníky co 
největší opatrnost při výměně 
oken. Vše dopadlo na výbornou. 
Naprostá spokojenost. S tako− 
vým přístupem, ochotou a vstříc− 
ností jsme se ještě nesetkali. Po 
montážnících nezůstala špet− ka 
prachu. Vše za sebou hned 
uklízeli. 

�Jste spokojený s dodanými okny?
Naprosto.  Nechali jsme si vy−
měnit všechna okna v obytné 
části, k nim jsme rovnou dali no− 
vé parapety a žaluzie. Okna ve 
sklepě plánujeme vyměnit asi až 
po létě, ale jednoznačně s firmou 
Slovaktual. 

Zastavení v Čimelicích
Profil společnosti

Společnost Slovaktual byla zalo−
žena v roce 1990. V lednu 2008 ji
převzala švýcarská firma AFG
Arbonia−Forster−Holding AG. Letos
bude dokončena v pořadí již šestá

hala pro výrobu „oken pro Evropu”
určených zejména na západoevrop−
ský trh a pasivní domy. 

Strategií firmy SLOVAKTUAL je
orientace na konkrétního zákazníka,
jeho požadavky a zkrácení dodacích
lhůt na minimum. Samozřejmostí je
také kvalita dodaných výrobků, která
je potvrzena certifikáty od státních
zkušebních laboratoří LIGNOTES−
TING Bratislava a VÚSAPL Nitra, ra−
kouské zkušební laboratoře ERTL
Oftering/Linz a MZLU Zlín.

Poradenství je 
samozřejmostí…

„Když se pro nás klient rozhodne,
tak musí dostat veškerý servis,
včetně úklidu, zdůrazňuje majitel po−
boček v jížních Čechách Radek

Hladík. Během čtyř
týdnů jsme vyrobili
okna a s manželi
Štědron skými jsme si
domluvili na průběhu
jejich rekonstrukce.
Také technické změ−
ny, např. umístění kli−
ky, je u nás bez pří−
platku. Vše vyrobíme

přímo na míru.  Když přijde náš
technik zaměřit okna nebo dveře,
snaží se klientovi po radit a najít nej−
lepší řešení,“ dodává obchodní refe−
rentka Simona Píšková.

Kvalita a bezpečnost
Svým klientům nabízí špičkovou

kvalitu výrobků, které mají ty nejno−
vější bezpečnostní prvky. 

Díky revoluční technologii Slov −
aktual používá u okenních křídel no−
vých plastových oken sklo pevně sle−
pené s okenním křídlem. Plastová ok−
na Slovaktual jsou tím bezpečnější a
nedochází k odtahování profilu od
skla. Díky pevnému spojení skla po
celém obvodu se zvyšuje odolnost
okna proti vloupání (tabulka skla nej−
de vytlačit z okenního křídla ven ani v
případě vypáčení zasklívací lišty).
Automatizace výroby zaručuje vyšší
kvalitu zpracování a v případě rozbití
se sklo může vyměnit, aniž by se po−
škodilo těsnění. Okna mají dále Stře −
dové těsnění, které výrazně zvyšuje
tepelně izolační vlastnosti okna, chrá−
ní kování před povětrnostními vlivy a
zabezpečuje vysokou vodotěsnost.

Radek Hladík a Josef Štědronský

Překvapil mě i zájem pana Hladíka, 
když se po asi dvou měsících 
ozval a zajímal se, zda je vše v 
pořádku. Neměl jsem žádnou 
připomínku, okna fungují skvěle a 
ani jsme nemu− seli volat na 
dodatečné „doštelo− vání“.




