
ALBO® - REFERENČNÍ LIST 

PŘEDSTAVENÍ FIRMY ALBO®

Firma ALBO® - významný český výrobce dřevěných oken EURO, 
vchodových dveří, zimních zahrad, sekčních vrat, posuvných stěn 
a jiných speciálních výrobků, vyznačujících se perfektní kvalitou 
provedení. 

Zakázková výroba probíhá v novém moderním, rozšiřujícím 
se závodě, s důrazem na vysokou kvalitu konečného výrobku 
a všech služeb.

Výroba a obchodní oddělení ALBO® - 751 22 Osek nad Bečvou 95
tel.: 581 793 091, 581 702 544 • fax: 581 702 580
GSM: 603 254 643, 731 188 331 • e-mail: albo@albo.cz • www.albo.cz

Firma ALBO® je certifikována 
dle ČSN EN ISO 9001:2001

Historie
1991 - založení firmy Alois Bouchal, ALBO-STOLAŘSTVÍ
1994 - instalována nová technologie, zahájení výroby dřevěných 

oken EURO IV68 
1995 - zahájení výroby vchodových dveří EURO DV68
2002 - instalována jedna z nejmodernějších technologií pro výro-

bu dřevěných oken a vchodových dveří v ČR
2004 - pořízení nové technologie výroby oken EURO a vchodo-

vých dveří 
2005 - příprava zavedení systému řízení jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001 
 - příprava výstavby nové lakovny a kompletace oken
2006 - firma je vybavena CNC obráběcími centry, řízenými počíta-

čem 
 - napojení CNC obráběcího centra na on-line řízenou výro-

bu 
 - vybavená lakovna s řízeným procesem schnutí barvy a 

vlhčení 
 - druhá 1/2 roku zaveden systém řízení jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001
2007 - výstavba nového administrativního centra

Současnost
2008 - zprovoznění nového administrativního centra se školícím 

střediskem pro obchodní partnery v sídle firmy ALBO®

 - rozšíření výrobního závodu a výrobní kapacity

Vybudován moderní dynamický závod firmy ALBO® na výrobu 
oken EURO IV68, EURO IV78, EURO IV92 vchodových dveří, 
posuvných stěn a jiných speciálních výrobků se špičkovou 
technologií

Firma ALBO® se každoročně účastní několika výstav 
a mezinárodních veletrhů, zejména pak IBF v Brně a FORARCHu 
v Praze, kde vždy představuje novinky výrobního sortimentu 
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Hlavní cíle firmy ALBO® 

• odbornost a příslušné technické poradenství
• perfektní kvalita výrobků a služeb
• dlouhodobá životnost a funkčnost výrobku
• důraz na detail opracování
• spokojenost zákazníků 
• dokonalý záruční a pozáruční servis
• inovace - nejnovější trendy

Sklad řeziva – příprava řeziva

Čtyřstranná fréza weinig a povrchové broušení

Opracování a frézování jednotlivých dílů na CNC automatu

Opracování a frézování jednotlivých dílů 
na CNC automatu

Opracování a frézování jednotlivých dílů 
na CNC automatu – atypy

Sestavování jednotlivých dílů výrobků

Obvodové opracování křídel
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Proč sortiment firmy ALBO®

•  odbornost a technická vyspělost - řešení náročných projektů 

•  nejmodernější technologie výroby

•  CNC obráběcí centra řízená počítačem

•  CNC obráběcí centra napojená na on-line výrobu 
 - omezení lidské chyby

• nová lakovna s řízeným procesem schnutí barvy 
 - kompletní zavlhčení lakovny

• dlouhodobé zkušenosti s výrobou 
 - v roce 2008 - 14 let výroby dřevěných oken EURO 

• výroba více jak 25.000 ks oken a dveří ročně

• důraz na kvalitu zpracování do posledního detailu

• nejnovější trendy ve výrobě dřevěných oken

• spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně 
 k dosažení lepších stavebně fyzikálních vlastností výrobků

• certifikace výrobků 
 - odborné zkoušky ve státní zkušebně CSI a. s. ve Zlíně 
 - tepelné zkoušky dle ČSN 730540 - část 2 - součinitel Uw celého 

okna - modely - ALBO® IV68 STYL, ALBO® IV78 TREND, 
  ALBO®  IV78 TREND3+, ALBO® IV92 STRONG
 - požadovaná hodnota nejnižší povrchové teploty Θsi dle normy ČSN
 - vážená neprůzvučnost ČSN 73 0532 
  - model okna ALBO® IV78 TREND
 - certifikáty na vlastnosti výrobku ve zkušebně stavebně 

truhlářských výrobků Mendelovy zemědělské a lesnické university 
a ve státní zkušebně CSI a. s. ve Zlíně 

• systém řízení jakosti  ČSN EN ISO 9001:2001

• výroba na základě vlastního KNOW-HOW 

• obchodní síť více jak 45 autorizovaných obchodních zastoupení 
 po celé ČR a v zahraničí

• kvalitní a rychlý zákaznický servis záruční i pozáruční

Ruční broušení a vysprávka

Lakovna příprava – hloubková impregnace

Lakovna příprava – barevný základ

Lakovna – vysokotlaký nástřik
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ALBO® - dřevěná okna nejvyšší kvality

Záruka
Na veškerý sortiment firmy ALBO® záruka 60 měsíců. 
Specifikováno v záručním listu. 

Garance
Při dodržení doporučené péče garantujeme vysokou kvalitu 
a bezproblémový provoz našich výrobků po desítky let.

Technická pomoc
Náš tým zkušených odborníků průběžně zabezpečuje 
našim výrobkům širokou technickou podporu.

Doprava
Naše výrobky Vám doručíme vlastní specializovanou 
dopravou, čímž je výrazně omezena možnost poškození 
při přepravě.

Montáž
V rámci komplexních služeb klientům Vám naše výrobky 
odborně namontují vyškolení pracovníci firmy ALBO®. 
Zvládáme i specializované montáže nejrůznějších 
náročných technických řešení. 

Servis 
Ke každé zakázce dle obchodních 
podmínek je přibalen servisní balíček. 

Firma ALBO® poskytuje plný záruční - popsaný v záručním listu
- i pozáruční servis na všechny naše výrobky. 

Servis provádí vyškolený servisní technik firmy ALBO®.  

Kompletace – osazení těsnění, kování – dveře

Kompletace – osazení těsnění, kování – dveře

Kompletace – zasklení výrobků

Expedice


