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Skupina Window Holding dodala 1300 oken zna čky Vekra 
pro reziden ční projekt Britská čtvr ť 
 
Praha, 1. července 2009 – Skupina Window Holding, nejv ětší výrobce oken a dve ří na 
českém trhu, dokon čila včera zakázku na výrobu a dodávku oken zna čky Vekra pro 
nový reziden ční projekt Britská čtvr ť. Ten se nachází v lokalit ě pražských Stod ůlek. 
Dodávka p řibližn ě 1300 okenních jednotek r ůzných parametr ů pro 289 byt ů se 
realizovala b ěhem posledních dvou m ěsíců. Celkový objem zakázky v ceníkových 
cenách činil více než 15 milion ů korun. 

 
Okna v celkové hodnotě přesahující v ceníkových cenách 15 milionů korun byla dodávána 
postupně od 7. května do 30. června tohoto roku. Celkem dodala společnost Vekra, která je 
součástí skupiny Window Holding, přibližně 1300 kusů různých typů okenních jednotek 
vyrobených z kvalitních plastových profilů SALAMANDER. V souladu se stylovým designem 
bytů v rezidenčních novostavbách byla okna dodána v barevném provedení tmavého dubu. 
 
„Uspět v takovéto zakázce bylo pro nás velmi důležité, protože možnost spolupráce na 
větším projektu jako je Britská čtvrť nepřichází každý den. Uspěli jsme především díky 
dosavadním referencím a vysoké výrobní kapacitě našeho závodu, díky které jsme mohli 
zaručit včasné dodání,“ uvedl Milan Zahradník, ředitel developerských projektů skupiny 
Window Holding.  
 

Britská čtvrť je první částí nové pražské čtvrti Západní Město, která se bude nacházet v 
městské části Praha – Stodůlky. Celkem zde vznikne 289 moderních bytů ve třech 
domovních komplexech s vlastním parkem, jezírkem a dětským hřištěm. Noví nájemci si pak 
budou moci vybrat ze všech kategorií bytů od malometrážních 1+kk o rozloze 31 m2, až po 
4+kk o výměře 110 m2. Každý z nich bude mít balkon, lodžii, terasu nebo předzahrádku. 
Investorem projektu je společnost Finep.  
 

O skupin ě Window Holding a.s.: 
Skupina Window Holding a.s. vznikla spojením tří významných výrobců otvorových výplní v 
České republice - Vekra, Otherm a Top Wood Windows v roce 2008. 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 Meziřičí, v Husinci a v Zašové na 
Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců. 


