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Přední výrobci na trhu spojili síly 
 
 
Dne 31. 12. 2009 došlo k fúzi výrobců otvorových výplní VEKRA a.s., TOP WOOD Windows 
a.s., OTHERM a.s. a OTHERM PRAHA s.r.o.  do společnosti  Window Holding a.s. 
 
Ta tímto dnem převzala jmění včetně veškerých práv a povinností fúzovaných společností  
a pracovně právních vztahů, které i po fúzi zůstaly zachovány. Stejně tak jako všechna 
výrobní a prodejní místa. Dalšími pozitivy jsou především zkvalitnění služeb a technologie 
výroby, snižování nákladů a tím získání silné pozice na trhu s otvorovými výplněmi. 
 
„Konsolidace trhu je v dnešní ekonomické situaci nanejvýš potřebná. Z dlouhodobého 
hlediska malé firmy dokáží často jen obtížně dostát svým závazkům vůči zákazníkům. Kvalitní 
servis  
a výroba za nízké ceny jsou neudržitelné, a tak se většinou dostávají do spirály ekonomických 
problémů. Větší společnosti jsou v tomto směru mnohem odolnější a jsou schopny trvale 
zajistit odpovídající zákaznický servis,“ říká Milan Rusnák, generální ředitel Window Holding 
a.s. 
 
Dopad ekonomické krize se nejmarkantněji projevuje především ve stavebním průmyslu  
a tím také dopadá i na výrobce otvorových výplní. Česká republika se rozhodla v tomto 
odvětví bojovat pomocí vládního projektu "Zelená úsporám", který by mohl segmentu trhu s 
okny a dveřmi pomoci. Ne vše je však nastaveno tak, aby tato pomoc byla skutečně efektivní. 
Prozatím je její účinek nevýrazný. 
„Některé země Evropské unie, především Polsko, přišly s jinou strategií a zahájily projekty 
podpůrných programů pro investory. Například formou dotace na zaměstnance a daňové 
úlevy. To má za následek, že i některé české firmy přesouvají svou výrobu do této země. 
Window Holding a.s. touto cestou jít nechce a prioritou pro ni je zachování výroby v České 
republice,“ dodává Milan Rusnák. 

 
 
 

Pro více informací prosím kontaktujte: 
 
Markéta Šveňková, PR specialista 
tel.: 725 039 826, e-mail: marketa.svenkova@windowholding.cz 
 
O skupině Window Holding a.s.: 
Skupina Window Holding a.s. je největším výrobcem oken a dveří na českém trhu a jejím 
cílem je být nejsilnější okenářskou skupinu v regionu střední Evropy. Pod Window Holding 
patří pět moderních výrobních závodů, které se nacházejí ve Staré Pace, v Lázních Toušeň,  
ve Velkém Meziříčí, v Husinci a Zašové na Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 
zaměstnanců. 



 


