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profil – inzercia

DREVONA – od A po Z

Asi takto jednoducho sa dá charakterizovať holding spoločností, 
ktorý funguje pod značkou DREVONA. Od importu a exportu širokého 
sortimentu materiálov na báze dreva, cez spracovanie veľkoploš-
ných materiálov na polotovary a hotové výrobky, dodávku demont 
a mont nábytku až po dodávku kompletných interiérov vrátane 
doplnkov a ostatných interiérových súčastí.

DREVONAEXPORT je významným 
dodávateľom najmä veľkoplošných 
materiálov na báze dreva pre prie-
myselných zákazníkov prevažne v re-
gióne strednej a východnej Európy. 
DREVONAEXPORT ako PFLEIDERER 
PARTNER pre Slovensko, je kľúčovým 
dodávateľom materiálov spoločnosti 
PFLEIDERER pre nábytkársky priemy-
sel na Slovensku. Nezanedbateľný po-
diel má aj v obchode s ďalšími artiklami: 
hranovacie pásky, posteľové lamely, ma-
sívne prírezy, rezivo, kovania  a kartóny.
Výrobný závod DREVONY v Malužinej 
je zameraný na spracovanie veľkoploš-
ných materiálov, hlavne surovej a lami-
novanej drevotriesky. Viac ako polovičný 

je podiel výroby polotovarov určených 
na finalizáciu s rôznymi kovovými a plas-
tovými konštrukciami. „Palec hore“ si 
dávame pri tvarovom olepovaní dielcov, 
ktoré sa aktuálne realizuje na troch CNC 
obrábacích centrách. To je v pomere 
k ostatnej technológii vysoký počet 
a pri podobne zameraných firmách je 
to skôr rarita ako pravidlo. Zvyšný podiel 
výroby tvorí hotový nábytok. Dodávaný 
v demonte prostredníctvom našej veľ-
koobchodnej skupiny do množstva 
predajní v rámci Čiech a Slovenska, ale 
už aj cez obchodné spoločnosti mimo 
DREVONY. Výrobný závod v Malužinej 
je aj dodávateľom interiérových zaria-
dení. V spolupráci s divíziou interiéry 

http://www.drevonaexport.sk
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realizoval dodávky zariadení pre množ-
stvo internátov, škôl, kancelárií, hotelov 
a úradov. Stabilita a dlhodobá existen-
cia výroby je výhodou najmä pre cieľo-
vého zákazníka, ktorý sa na nás obracia 
aj po niekoľkých rokoch od realizácie 
jeho projektu, či už kvôli neskoršiemu 
servisovaniu, alebo rozširovaniu jeho 
pôsobenia. S rozvojom výroby a s tým 
spätým vytváraním pracovných miest 
sa závod DREVONY zaradil medzi vý-
znamných zamestnávateľov v regióne 
Horného Liptova. S priebežnými a nikdy 
nekončiacimi investíciami či do techno-
lógií alebo areálu, vytvára DREVONA 
aj priestor na realizáciu sa firiem pôso-
biacich v iných odvetviach priemyslu, 
čím napomáha k fungovaniu ekonomiky 
ako celku. DREVONA prikladá vysoký 
dôraz ekológii pri výrobe nábytku. Je 
držiteľom FSC certifikátu, na balenie 
nábytku nepoužíva polystyrén ani plas-
tové obaly, používa materiály s emisnou 
triedu formaldehydu E 0,5.
Cieľom DREVONY aj naďalej zostáva 
byť stabilným partnerom spoločnostiam 
pôsobiacich v celom drevársko-nábyt-
kárskom odvetví, teda od A po Z.

Radi vás uvítame na našej webovej 
stránke www.drevonaexport.sk.

TVORÍME
PEVNÉ
SPOJENIA

MATERIÁLY A SLUŽBY 
PRE NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL
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http://www.uzei.cz
http://www.okentes.cz
http://www.graficke-sklo.cz

