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Dřevomateriál s.r.o. Žamberk

Pfleiderer: Německý výrobce plošného materiálu s více než stoletou tradicí pů-
sobící po celé Evropě. Nabízí mnoho typů desek od standardních po speciální 
např. odolné proti ohni či vlhkosti v mnoha dekorech. 

Schilsner: Přední polský výrobce nábytkových ABS hran nabízející širokou škálu 
dekorů a rozměrů. Nabízí možnost individuální výroby ABS hrany dle požadavků 
zákazníka, např. je možné vyrobit hranu dle vzorku LTD.

GTV: Jeden z předních mezinárodních výrobců nábytkového kování a doplňků 
a osvětlení sledující nejnovější trendy. Nabízí široké portfolio produktů (zejména 
výsuvy, výklopy, závěsy, úchytky nebo systémy pro vnitřní uspořádání skříní) při 
zachování lákavého poměru mezi cenou a kvalitou.

ZOBAL: Nadčasový výrobce hliníkových rámečků a profilů, který své produkty 
vyrábí výhradně z vlastními zdroji zpracovaného hliníku. Hliníkové produkty dodává 
v mnoha barevných i typových provedení. Významným doplňkem, který spolu s hli-
níkem tvoří čistý design, je sklo, které je rovněž nabízeno v mnoha provedeních.

Firma Dřevomateriál s.r.o. se sídlem v Žamberku byla založena 
v roce 2001 jako obchodní společnost se zaměřením na prodej 
materiálů a komponentů pro výrobu nábytku. Zaměřuje se na prodej 
komplexního sortimentu od produktů pro výrobu nábytku (zejména 
plošný materiál a nábytkové kování) po prodej stavebního řeziva 
a souvisejících služeb. Často vyhledávanou službou mezi zákazníky 
je formátování a olepování plošného materiálu. Samozřejmostí je do-
prava vlastními nákladními automobily až do sídla zákazníka. Nabízí 
také zakázkovou výrobu posuvných dveří pro šatní skříně a interiéry. 

V oblasti produktů pro výrobu nábytku 
nabízí Dřevomateriál s.r.o. Žamberk 
zejména produkty značek, které v České 
republice nejsou u dodavatelů běžně 
k dostání. Toto je parametr, kterým se 
významně odlišují od konkurence. Jejich 
vlajkovou lodí jsou výrobce plošného 
materiálu Pfleiderer, výrobce nábytko-
vých hran Schilsner, výrobce kování 
GTV a výrobce hliníkových rámečků, 
profilů a příslušenství ZOBAL. Produkty 
od uvedených výrobců se od konkuren-
ce liší především zajímavým poměrem 
mezi cenou a kvalitou. Uspokojí svými 
parametry i náročného zákazníka a stá-
le více se těší mezi odběrateli oblibě. 
O výběr novinek do sortimentu se starají 
zkušení produktoví specialisté. 

http://www.drevomaterial.cz
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Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk
tel.: +420 465 611 611
 +420 844 333 003
e-mail: info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz

V sektoru řeziva se specializují nejen 
na truhlářské a stavební řezivo, ale i na 
různé typy hoblovaných profilů včetně 
podlahových a obkladových palubek 
z kvalitního severského dřeva. Jednotlivá 
dřeva jsou kvalifikovaným personálem 
vybírána přímo u ověřených dodavatelů 
a sami tak určují kvalitu prodávaného 
materiálu. Zákazníkům jsou k dispozici 
kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jim rádi 
s výběrem vhodného materiálu pomo-
hou. Konkrétní materiál si mohou naši 
zákazníci také osobně prohlédnout ve 
skladu řeziva.

Cílem a smyslem naší práce je a vždy 
bude spokojený zákazník.

http://www.ddl.cz
http://www.drevomaterial.cz


Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

NOVÁ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK

Originální design pro Váš domov i kancelář

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem  
pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími 
módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný 
servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer
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