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Na konci srpna 2015 se firma SOUKUP přestě-
hovala do nově postavené továrny v komerční 
zóně v Nupakách. Původně obchodní firma 
s pěti zaměstnanci vyrostla za téměř dvacet 
pět let ve výrobní společnost, která zaměst-
nává dvacet lidí. Výrobní prostory už zdaleka 
nevyhovovaly nárokům na výrobu strojů, proto 
se firma rozhodla investovat do nové továrny. 
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Cesta od dovozu italských obráběcích strojů Steton po vlastní 
vývoj speciálních technologií pro výrobce dřevěných oken 
a dřevostaveb byla zajímavá, ale ne vždy jednoduchá. Tak 
jako počátek výroby vlastních strojů i toto je významný předěl 
v životě firmy. 
Od počátku se firma pod vedením Jaroslava Soukupa orien-
tovala na obráběcí stroje pro výrobce oken a dveří. Mnoho 
dnešních výrobců na italských strojích začínalo a většina 
z nich firmě zůstala věrná i dnes, kdy naše vlastní stroje 
Soukup jsou jen logickým pokračováním této spolupráce. 
Těžištěm činnosti je projektové řešení výroby a tak je zřejmé, 
že se není možné spokojit pouze se základními obráběcími 
stroji. Proto se vedle okenního centra Wizard, který jako první 
stroj umožňoval dílcovou výrobu komponentů, pustila firma do 
výroby vyvrtávacích technologií pro úplné obrobení okenních 
dílců. Tak jak šel vývoj, a tím i prezentace na zahraničních tr-
zích, byl o stroje stále větší zájem i v dalších zemích. Zejména 
Velká Británie a v poslední době i Spojené státy dávají nové 
impulsy pro vývoj a výrobu. V těchto zemích jsou potřebné 
menší stroje, ale se stejným stupněm řízení a kvalitou opra-
cování. Odpovědí na tyto podněty bylo centrum Crafter, 
následováno vyvrtávačkou Versa. V současné době je ve 
výrobním programu desítka typů strojů pro obrábění, vlastní 
zařízení pro montáže a kompletaci a nově i pro povrchovou 
úpravu. Přirozeným propojením je i vlastní vývoj okenního de-
signu, aby každá individuální část spolupracovala v harmonii 
a souladu a vytvořila dokonalý výsledek.

Nová hala společnosti SOUKUP s.r.o. v komerční zóně Nupaky 
– Praha východ
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