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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Spoleãnost SULKOM s.r.o., vznikla
v roce 2006, specializovala se na dodávky
a montáÏ v˘plní stavebních otvorÛ, zejmé-
na okna, dvefie, garáÏová vrata, pro novo-
stavby i pro renovované budovy. Postupem
ãasu se stala v˘znamnou stavební firmou,
která kromû pÛvodního zamûfiení provádí
komplexní stavební práce vãetnû novosta-
veb, nebo také rekonstrukce soukrom˘ch,
státních i prÛmyslov˘ch objektÛ. Firma má
sídlo v Knínicích a v souãasné dobû otev-
fiela svou novou zakázkovou kanceláfi
v Boskovicích. Majitelem firmy je Ing.
Zdenûk KfiíÏ, kterého jsem se zeptal:

Pane KfiíÏi, co oãekáváte od nového
kontaktního místa, které jste otevfieli pfií-
mo v Boskovicích?

Chceme se vrátit ke kofienÛm na‰eho
podnikání; tedy b˘t blíÏe a v kontaktu
s koncov˘m zákazníkem, aÈ uÏ je to maji-
tel domu, zástupce SVJ z bytovky nebo
babiãka, která se rozhodla ve svém domku
vymûnit tfii okna. V uplynulém období 
na‰e firma rostla; za rÛstem obratu v‰ak
stojí pfiedev‰ím realizace velk˘ch staveb
a zakázek. To mÛÏe u potenciálních zákaz-
níkÛ vyvolat nesprávn˘ dojem, Ïe se vû-
nujeme jen velk˘m stavebním akcím.

Své sluÏby tedy nabízíte i koncov˘m
zákazníkÛm s mal˘mi objednávkami?

Pfiesnû tak. Kdokoliv pfiijde s poÏadav-
kem na fie‰ení v˘plní stavebních otvorÛ, aÈ
uÏ se jedná o novostavbu rodinného domu
nebo v˘mûnu oken v bytû, tak se mu 
budeme vûnovat. Právû v oblasti fie‰ení 
oken, dvefií, garáÏov˘ch vrat a v‰ech sou-
visejících doplÀkÛ má na‰e firma velké
zku‰enosti. Díky tomu mÛÏeme zákazní-
kovi nabídnout takové individuální fie‰ení,
které bude nejvhodnûj‰í pro naplnûní jeho
potfieb i oãekávání jak z hlediska uÏitn˘ch
vlastností a ceny, tak ve vazbû na technic-
ké souvislosti stavby. 

vymoÏenostmi opomínají základní fyzikál-
ní a pfiírodní zákonitosti, touha po módních
trendech zastíní zdrav˘ selsk˘ rozum.
Potom se diví, Ïe jim v dokonal˘ch obyd-
lích kvetou plísnû a ráno se budí pfiiotráve-
ni s bolestí hlavy. Navrhneme takové fie‰e-
ní, které je funkãní pro dané prostfiedí, 
naplní oãekávání zákazníka a poskytne mu
co nejvy‰‰í uÏitn˘ komfort v odpovídající
cenové hladinû. Napfiíklad zejména mamin-
ky s mal˘mi dûtmi nejvíce ocení pouÏití
rÛzn˘ch typÛ skel u oken pro jednotlivé
místnosti domu s ohledem na jeho orienta-
ci v terénu. To neznamená v podstatû Ïádné
v˘znamné cenové nav˘‰ení realizace, ale
pfiidaná hodnota pro pobytovou pohodu je
vysoká. V̆ robcÛ komponentÛ je celá fiada,
dlouhodobû se nám osvûdãily produkty

ãeské rodinné firmy SULKO ze Zábfiehu,
která plastová okna vyrábí z nûmeck˘ch
kvalitních plastov˘ch profilÛ REHAU. 

Na koho se mohou zájemci o sluÏby
spoleãnosti SULKOM obrátit? 

Zakázková kanceláfi a vzorkovna je
v Boskovicích na ulici Hálkova ã. 2, telefon je
516 415 617, e-mail: boskovice@sulkom.cz.
Nav‰tívit nás mÛÏete také v Knínicích, kde
má na‰e spoleãnost sídlo, je to ã.p. 330 v blíz-
kosti Ïelezniãního pfiejezdu. Telefon je 516
413 915, e-mail: sulkom@sulkom.cz. 

Pane KfiíÏi, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Zákazníkovi tedy nabídnete, jak˘m
zpÛsobem a jak˘mi v˘robky lze fie‰it jeho
poÏadavky a také zajistíte realizaci této
zakázky?

Jistû, provedeme v‰echny potfiebné 
práce. Jedno komplexní fie‰ení. MontáÏní
práce probíhají v domácnostech na‰ich zá-
kazníkÛ. Podstatné jsou detaily provedení,
stejnû tak pfiístup fiemeslníkÛ k prostfiedí
a k majetku zákazníka. Zakrytí nábytku
a podlah, úklid na závûr, za‰kolení ovládá-
ní, aÏ po dárek na rozlouãenou. Bez dlou-
holet˘ch kmenov˘ch zamûstnancÛ by toto
nebylo vÛbec moÏné. V̆ voj jde velmi rych-
le dopfiedu. Rozdíl mezi tím, co jsme nabí-
zeli pfied cca 10 lety a dne‰kem je obrov-
sk˘. AÈ uÏ se jedná o okna, vchodové nebo
interiérové dvefie, garáÏová vrata ãi stfie‰ní
okna, kvalita materiálÛ a technologické
moÏnosti jsou dnes úplnû jinde neÏ dfiíve.
Mobilní telefony mohou ovládat otevírání
oken, digitální ãidla regulují stínící techni-
ku, otiskem prstu otevíráme dvefie, atd.
Lidé mnohdy v honbû za technologick˘mi

Jednatel spoleãnosti SULKOM 
Ing. Zdenûk KfiíÏ

Spoleãnost SULKOM s.r.o. 
roz‰ifiuje své sluÏby
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Interiér zakázkové kanceláfie v Boskovicích


