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Nový koncept prodejen na trhu oken a dve ří OKNOVO: 
kompletní sortiment Vekra, Otherm a TWW  
 
Praha, 20. kv ětna 2009 – Skupina Window Holding sdružující t ři významné výrobce 
otvorových výplní – Vekra, Oherm a TWW – tento týde n otev řela v rámci pilotního 
prodeje první dv ě značkové prodejny v Kladn ě a Písku. Zákazníci v prodejnách 
s názvem OKNOVO naleznou nejen kompletní sortiment všech t ří značek, ale i servis a 
poradenství. Do budoucna se po čítá s otev řením dalších prodejen v rámci ČR. 
 
Obchodní síť OKNOVO nabídne díky širokému sortimentu produktů tří velkých výrobců výběr 
ze všech materiálů, nejrůznějších profilů i cenových kategorií zaměřených na různé cílové 
skupiny. Pro snadnou orientaci v nabízených produktech je prostor prodejny přehledně 
rozdělen na sekce dle jejich zaměření. Odborný personál kromě poradenství poskytne 
návštěvníkům i nejvhodnější řešení dle individuálních potřeb.  

“Nově otevřené pilotní prodejny nabízejí kompletní portfolio značek Vekra, Otherm i TWW a 
to vše pod jednou střechou. Odborně vyškolený personál pak na místě poskytne zákazníkům 
své profesionální služby a pomůže jim s výběrem vhodných produktů. My tím naopak 
získáme na základě okamžité zpětné vazby možnost naše produkty ještě více přizpůsobovat 
požadavkům klientů. Do budoucna počítáme s rozšířením sítě prodejen OKNOVO po celé 
republice,“ řekl Milan Rusnák, generální ředitel skupiny Window Holding. 

Prodejny OKNOVO navíc nabízejí zákazníkům zajímavé akční slevy. Aktuálně je možné 
využít například 30% slevu na okna a dveře značky Vekra, mimořádné májové slevy značky 
Otherm či získat trojsklo k Termooknu značky TWW zdarma.  

Informace o prodejnách OKNOVO, jejich sortimentu a akčních nabídkách jsou k dispozici na 
nově spuštěných internetových stránkách www.oknovo.cz. Zákazníci v daných regionech 
budou o otevření nových prodejen informováni neadresnou distribucí letáků do poštovních 
schránek. 

Nově otevřené pilotní prodejny OKNOVO naleznou zákazníci na těchto adresách:  

Prodejna Kladno  Prodejna Písek 
Pekařská 360/1 V Portyči 450 
272 01  Kladno 397 01 Písek 

 
 
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. 


