
DŘEVOSTAVBY



1992
Pan Vladislav Veselý začíná své 
obchodní aktivity rozvíjet pod 
obchodním názvem „Vladislav 
Veselý – Vekra“. Rodinná atmosféra 
a zákaznický přístup se příznivě 
projevují narůstajícím počtem 
spokojených zákazníků. Brzy 
společnost plně využívá svůj 
potenciál a na přelomu let 1994/1995 
vstupuje na trh pozemního stavitelství 
se specializací na výstavbu 
rodinných domů.

2000
Dne 25.8. je do obchodního rejstříku 
zapsána společnost „Vekra stavební 
s.r.o.“ – Jako garant a pokračovatel 
obchodních aktivit Vladislava 
Veselého. Do vedení společnosti 
plnohodnotně vstupuje syn Tomáš.

2000/1
Dalším významným krokem v rozvoji 
společnosti je zahájení spolupráce 
s firmou VEKRA. Zákazníkům 
zajišťuje kompletní dodávku 
a montáž plastových, hliníkových 
a dřevěných oken a dveří.

2001
Klíčovou aktivitou společnosti 
se stává komplexní revitalizace 
obvodových plášťů a jejich zateplení. 
Postupně přibývají realizace 
rodinných domů a prvních bytových 
a panelových objektů nejen v Praze, 
ale i ve Středních Čechách.

2006
Vekra stavební zavádí systém 
managementu jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001. Zároveň si 
připisuje první realizace v sektoru 
veřejných zakázek – školy, školky 
a administrativní objekty, dále se 
podílí i na různých developerských 
projektech.

2009
Zaveden integrovaný systém 
managementu ve shodě s normami 
ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001. 
Firma tak dává svým zákazníkům 
garanci, že všechny procesy ve 
společnosti jsou systematicky řízeny 
a kontrolovány. 

2012
Vekra stavební se stává majitelem 
značky „NICEWOOD“ a nabízí 
tak i realizace dřevostaveb 
rodinných domů na klíč. V říjnu se 
pro klienty otevírá první vzorový 
dům v Šestajovicích u Prahy. 
Zároveň dochází k rozčlenění 
firmy na tři divize – zateplení, okna 
a dřevostavby. 

2013
Dne 15.2. Dochází ke konsolidaci 
všech aktivit a společnost přijímá 
nový obchodní název „VEXTA“. 
Všechny činnosti a nabízené 
produkty jsou sjednoceny pod 
jednu značku. Zápisem do 
obchodního rejstříku ze dne 7. 6. 
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EKONOMICKÉ  
A PERSONÁLNÍ UKAZATELE

HISTORIE A SOUČASNOST 
SPOLEČNOSTI

je dokončena transformace firmy 
na akciovou společnost – vzniká 
VEXTA a.s. Na podzim společnost 
VEXTA otevírá další vzorový dům, 
tentokrát v Obříství u Neratovic. 
Nedaleko Olomouce, v Moravské 
Huzové, je zahájen provoz v nové 
výrobní hale.

2014
V roce 2014 se VEXTA DOMY 
poprvé dostávají mezi první 
desítku největších dodavatelů 
dřevostaveb v ČR.

2015
Divize “dřevostavby” zaznamenává 
velký úspěch – během roku 
2015 jsme prodali 50 našich 
domů. Kompletní rekonstrukcí 
prochází výrobní hala 
v Moravské Huzové, investujeme 
do nových automatických 
a poloautomatických technologií.

2016
Společnost se stává členem ADMD. 
Asociace montovaných domů 
je garantem kvality jednotlivých 
členských firem: náročné vstupní 
podmínky, pravidelné kontroly na 
stavbách, certifikovaný detailně 
přezkoumaný systém stavby atd.



V roce 2013 jsme zahájili provoz 
v nové výrobní hale nedaleko 
Olomouce. Chcete vědět, jak 
dřevostavby VEXTA vznikají? Přijďte 
nás navštívit, těšíme se na vás. 

Nezapomeňte si ale schůzku 
domluvit předem, děkujeme!

VÝROBNÍ  
ZÁVOD

VÝSTAVBA RODINNÝCH  
DOMŮ – DŘEVOSTAVEB
KOMPLEXNÍ SLUŽBY SPOJENÉ  
S VÝSTAVBOU RODINNÝCH DOMŮ

> projektová činnost, bezplatné poradenství architekta

> související inženýrská činnost, vyřízení stavebního povolení

> zajištění financování, zprostředkování hypotečních úvěrů

> nabídka pozemků, související realitní služby 

> výstavba katalogových domů dle typizovaných projektů

>  návazné související dodávky a práce  

(zámkové dlažby, oplocení, vjezdová vrata atd.)



TRADICE 
A ZKUŠENOSTI

První domy jsme postavili již v roce 1992,  
od roku 2000 jsme je stavěli pod značkou 

Vekra stavební. Po konsolidaci všech 
našich divizí, která proběhla v roce 2012, 

nás znáte jako VEXTA DOMY.
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Aktuálně VEXTA patří mezi 10 největších 
dodavatelů dřevostaveb v ČR. Koncem roku 
2016 máme postaveno přes 100 domů 
po celé republice. 

VEXTA 130 G | Šestajovice

VEXTA 149 TREND G | Pyšely



VZOROVÝ 
DŮM

V Šestajovicích u Prahy provozujeme od roku 2012 dům 
VEXTA 149 TREND s garáží, který patří mezi nejprodávanější.

CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Nabízíme naprosto ojedinělou celoživotní záruku 
na nosný skelet domu – s tímto produktem 
nemusíte mít obavu o kvalitu a životnost domu.

VEXTA 149 TREND G | Šestajovice
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ČLENSTVÍ 
V ADMD

Asociace dodavatelů  
montovaných domů je garantem 
kvality jednotlivých členských  
firem: náročné vstupní  
podmínky, pravidelné kontroly 
na stavbách, certifikovaný, detailně 
přezkoumaný systém stavby atd.

ŽÁDNÉ 
SKRYTÉ 
NÁKLADY

Pro typové domy – projektová dokumentace zdarma, transparentně 
viditelná cena základové desky atd. Projekci zahajujeme až po podpisu 

smlouvy o dílo, projekt tak obsahuje skutečné realizační řešení.

VEXTA ATYP | Tuchoměřice

VEXTA 104 TREND | Obříství



PODLAHOVÉ  
PLOCHY

Pro přehlednost jsme podlahové plochy 
každého domu zapracovali do jeho názvu. 
Ptejte se na to samé i u konkurence. 
Je porovnávaný dům opravdu stejně velký?

FERMACELL
Na obvodové stěny používáme 
pevné sádrovláknité desky 
značky Fermacell, ne “obyčejné” 
sádrokartony nebo třeba 
OSB desky.

VEXTA 146 TREND | Předboj

VE
XT

A 
13

0 
| 

K
ně

žm
os

t



Obchodní zastoupení Bořanovice
Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice | tel: 222 356 915

Obchodní zastoupení Palmovka
Na Žertvách 6, 180 00 Praha 8 | tel: 284 811 236

Výrobní hala v Moravské Huzové
Moravská Huzová 43, 783 13 Štěpánov

Vzorový dům v Šestajovicích
U Váhy 1500, 250 92 Šestajovice



VEXTA a.s.
Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice

IČO 26196662 | DIČ CZ26196662
TEL  +420 222 356 915 | E-MAIL  info@vexta.cz

www.vextadomy.cz
www.drevostavby-vexta.cz

facebook.com/vextadomy
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