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materiály – inzerce

Původní činností byl prodej protitahové-
ho a základovacího papíru v zastoupení 
pro švédskou firmu MUNKSJO Paper 
pro Českou republiku a Slovensko. 
Vzhledem k požadovanému nutnému 
servisu se od pouhého prodeje přešlo 
ke zpracování protitahu na role, které 
se řezaly a dále řežou na šíři dle potřeb 
zákazníka. Od řezání se postoupilo na 
základě požadavků trhu i k formáto-
vání délek a převíjení na požadované 
množství. V současné době dokážeme 
zpracovat role o průměru 80 cm a délce 
3,1 m. Vzhledem k našim možnostem 
poskytujeme služby řezání, převíjení 
a formátování i firmám, které nesouvi-
sí s naším oborem. Náš sortiment byl 
rozšířen i o vysoce kvalitní prokladový 
a balicí papír, který zákazníkům nabí-
zíme v gramáži již od 17 g/m2 do 90 
g/m2.

Protože i stavební a nábytkový trh se 
vyvíjel, spolu s ním se vyvíjela i naše 
společnost. Přibyly další produkty jako 
jsou protitahové fólie s vrstvou hliníku, 
splňující klimatickou třídu stupně II, pro-
titahové vlhku-vzdorné fólie s vrstvou PE 
a gramáží 425 g/m2, vhodné jako proti-
tah k HPL deskám. Papírové dekorové 
fólie se strukturou napodobující struk-
turu ST22, dnes velmi populárních CPL 
laminátů, které jsou také zařazeny do 
standardního portfolia naší firmy. I tento 
křehký materiál dokážeme převíjet, ře-
zat a formátovat dle vašeho přání.
Od září 2014 jsme do sortimentu vloži-
li kolekci cca 1400 dekorů ABS hran. 
Máme vlastní řezací stroje a nanašečky 
lepidla, což nám umožňuje zákazníkovi 
nabídnout kompletní servis. Současně 
s hranami jsme náš sortiment rozšířili 
i o kvalitní lepidla a čističe. 

V září 2016 jsme otevřeli naši novou 
pobočku v Polné, do které jsme pře-
sunuli celé obchodní oddělení a divizi 
ABS hran. V budoucnu bychom vás rádi 
pozvali do naší předváděcí haly, ve které 
představíme náš kompletní sortiment. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Nabídka společnosti 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Firma IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., se sídlem na 
Vysočině, vznikla jako logické pokračování činnosti majitelky Ivy 
Vondrákové-Melicharové, která svou živnost založila v roce 2001.

Kontakt:

IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.
Brzkov 81
588 13 Polná
tel.: +420 567 212 711
fax: +420 567 214 333
e-mail: ima@imaczech.cz
www.imaczech.cz

Nová pobočka společnosti IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. v Polné

http://www.imaczech.cz
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